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Jaarboek 2016

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

Tijd en geschiedenis, ze zijn onlosmakelijk verbonden. In het vorige Jaarboek 
vertelden Albert van Burg en Gré Hoekstra nog hun oorlogservaringen, beiden 
overleden kort na de publicatie. Gré heeft haar boek zelfs niet meer gezien. Het 
bepaalt ons bij de vergankelijkheid van herinneringen: we hebben hen op tijd aan 
het woord gelaten. Hoeveel verhalen gaan niet mee het graf of het crematorium 
in? Hoeveel documenten zullen na het overlijden van hun eigenaars niet in de 
kieperton belanden? Hoeveel foto’s zijn er niet waarvan niemand meer weet wie 
er afgebeeld zijn? De parate kennis van wat is gebeurd wordt langzaam maar 
zeker verdrongen door sites als Wikipedia: je hoeft het niet te weten, als je het 
maar kunt opzoeken. Ons Jaarboek is geen Wikipedia, maar gegevens belanden 
wel in de wolk van data en we mogen hopen dat latere generaties ooit genieten 
van wat we nu als actueel ervaren. De redactie is zich ervan bewust dat zij 
een boek samenstelt voor de huidige HVR-leden, maar ook voor toekomstige 
belangstellenden. Het heden krijgt dus ook de aandacht en niet alleen in de 
gebruikelijke kronieken, maar bijvoorbeeld ook in het thematische katern van 
dit jaar: bedrijven in Oud-Rijswijk waarin verschillende generaties de lijn van 
verleden naar heden naar toekomst voortzetten.
Niettemin is er weer veel geschiedenis te vertellen: van het beeld in de voortuin 
van het Museum tot de reeds langs verdwenen molens langs de Vliet, van de 
perkamenten werkelijkheid van oude kerkakten tot de robuuste duiventoren van 
Te Werve, van een op verzoek vermoorde minnares tot een Bekende Nederlander 
als Johan Buziau. Het verleden van Rijswijk wordt weer veelzijdig vastgelegd. 
De enquête van vorig jaar laat zien dat we als redactie op de goede weg zijn: u 
deelt veel goede cijfers uit, zowel voor de inhoud als voor de vormgeving. In 
het convocaat voor de HVR-bijeenkomst van september 2016 hebt u daarover 
kunnen lezen. Het sterkt ons om door te gaan op de huidige weg en we zullen 
zeker ons voordeel doen met uw kritiek en met de suggesties.  
Vóór u ligt een nieuw boek met XX pagina’s leesplezier, met plaatjes van oude 
en van nieuwe datum en met onze onmisbare advertenties. Sla deze niet meteen 
over. De adverteerders zijn goed voor ons, weest u het voor hen.

Ruud Poortier, eindredacteur
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Doopkaartje Tieleke met haarlokken
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Met een babyboek 
de Hongerwinter door

Frans Holtkamp

Nú is ze 72, schildert bij ‘Amateurspalet’, geeft cursussen kunstge-
schiedenis aan meerdere groepen geïnteresseerden en tuft regelmatig 
in haar uppie in een auto met een tent achterin door Europa om 

nog nauwelijks ontdekte kunstschatten aan het licht te brengen: Tieleke 
Huijbers. Toén was ze een hongerwinterbaby. Ze beschikt over een bijzonder 
geschrift: BABY’S BOEK. Daarin doet haar moeder verslag van haar eer-
ste levensjaar, een ontroerende mengeling van babynotities én berichtgeving 
over het laatste oorlogsjaar.

Mathilde Johanna Maria Huijbers – haar roepnaam is Tieleke – wordt op 10 au-
gustus 1944 in Rijswijk geboren als dochter van Johannes Hendrikus Huijbers 
en Maria Johanna Anna Etman. Tieleke: ‘Ik weet niet of er een vroedvrouw bij 
betrokken is geweest. Mijn moeder was erg gesloten over hoe het allemaal is 
verlopen’.
De geboorte van Tieleke vindt plaats na ruim drie jaar huwelijk van haar ouders, 
die elkaar op 15 april 1941 het jawoord geven. Is er zo lang met het eerste kind 
gewacht, vanwege de Tweede Wereldoorlog? Tieleke weet het niet zeker, maar 
kan zich vaag herinneren, dat haar moeder daar wel eens iets over verteld heeft. 
Enigszins laconiek: ‘Hoe kreeg je het in die tijd voor elkaar geen kinderen te 
krijgen? Ik kan me voorstellen, dat het een heel spannende tijd was en dat som-
mige mensen niet aan kinderen begonnen. Mogelijk zijn mijn ouders in dát geval 
zo rond de zomer of herfst van 1943 van gedachten veranderd. Misschien heeft 
zich in het verloop van de oorlog iets afgespeeld dat daar aanleiding toe gaf of 
leek het einde van de oorlog in zicht. 
Het blijft gissen. Overigens zijn er na 
de oorlog nog vier kinderen geboren, 
waarvan er drie in leven zijn gebleven: 
Frank, Angela en Wout.’

BABY’S BOEK
Terug naar het bijzondere boekje van 
Tieleke. Van Dale vermeldt het woord 
‘babyboeken’ niet. Maar via Google 
kom je erachter dat babyboeken een 
wijd verbreid verschijnsel zijn.
Babyboeken, wanneer is dat begonnen? 
Dit is niet eenvoudig te achterhalen, áls 
het al te traceren is. 

Voorkant Baby’s Boek
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BABY’S BOEK van Tieleke is uitgegeven door W. de Haan N.V. te Utrecht. Er is 
een klein katern aan toegevoegd, bestaande uit ruitjespapier, waarin de toename 
van het gewicht en de lengte van de baby gedurende het eerste levensjaar in een 
lijndiagram kan worden weergegeven. Bovenaan de voorkant van dit katern staat 
Bij de 7de druk. Daaruit kan voorzichtig geconcludeerd worden, dat BABY’S 
BOEK zelfs in oorlogstijd populair is.

Geboorte van Tieleke, 
Frank, Angela en 
Wout onder elkaar 
genoteerd

Tieleke op respectievelijk 12 augustus 1944 (met zuster Annie Kok), 4 november 1944 en 6 april 1945
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Wat valt op als je BABY’S BOEK doorbladert? Het volgende: er zijn 52 pagina’s, 
voor élke week één. Per pagina kan binnen een met bloemenranken versierd 
kader van alles over de pasgeborene worden opgeschreven. Tielekes moeder is 
kennelijk zuinig, want ze gebruikt BABY’S BOEK ook voor Frank, Angela en 
Wout. Ze onderscheidt de vier verschillende stukjes levensbeschrijving met de 
initialen T., F., A. en W.

Nog iets opmerkelijks: Rie Cramer1 heeft BABY’S BOEK geïllustreerd.  Er zijn 
vier kleurplaten van haar hand: De Geboorte, De Wieg, De Box en De Eerste 
Pogingen van het Loopen.

Een zware opgave
De verzorging van Tieleke als baby in het laatste jaar van de oorlog is voor haar 
moeder een zware opgave. BABY’S BOEK spreekt wat dat betreft boekdelen, 
zoals uit de volgende bloemlezing blijkt:

Illustratie van Rie Cramer
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Geboorte Tieleke op 10 augustus 1944

Twee dagen na geboorte Tieleke

Week 3, vanaf zondag 27 augustus 1944

Week 4, vanaf zondag 3 september 1944

Week 5, vanaf zondag 10 september 1944

Week 6, vanaf zondag 17 september 1944

Week 7, vanaf zondag 24 september 1944



l13l

H
V

R
 Jaarboek 2016  l   M

et een babyboek de H
ongerw

inter door

Week 8, vanaf zondag 1 oktober 1944

Week 12, vanaf zondag 29 oktober 1944

Week 14, vanaf zondag 12 november 1944

Week 15, vanaf zondag 19 november 1944

Week 10, vanaf zondag 15 oktober 1944

Week 11, vanaf zondag 22 oktober 1944
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Week 24, vanaf zondag 21 januari 1945

Week 26, vanaf zondag 4 februari 1945

Week 29, vanaf zondag 25 februari 1945

Week 27, vanaf zondag 11 februari 1945

Week 30, vanaf zondag 4 maart 1945

Week 19, vanaf zondag 17 december 1944
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Week 31, vanaf zondag 11 maart 1945

Week 32, vanaf zondag 18 maart 1945

Week 33, vanaf zondag 25 maart 1945

Week 34, vanaf zondag 1 april 1945

Week 35, vanaf zondag 8 april 1945

Week 36, vanaf zondag 15 april 1945
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Week 39, vanaf zondag 6 mei 1945

Week 38, vanaf zondag 29 april 1945

Week 37, vanaf zondag 22 april 1945
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Week 40, vanaf zondag 13 mei 1945

Week 41, vanaf zondag 20 mei 1945

Week 43, vanaf zondag 3 juni 1945

Week 45, vanaf zondag 17 juni 1945

Week 49, vanaf zondag 15 juli 1945
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Terugblik
‘Als ik die teksten nu teruglees, rijzen de haren mij te berge’, merkt Tieleke op. 
‘De angst voor bombardementen, de V2’s die vanuit het Rijswijkse Bos werden 
afgeschoten – en waar wij in onze bovenwoning extra veel last van hadden – 
geen gas, geen licht, suikerbieten eten, het onderduiken van mijn vader, het is zó 
onvoorstelbaar!’ 
Tieleke vervolgt: ‘Het lijkt me heel zorgelijk als je eerste kind niets anders doet 
dan huilen. Mijn moeder komt er elke week op terug. En op de dokter die steeds 
zegt, dat er niets aan de hand is. Kennelijk zijn de herrie en de angst van toen 
toch onbewust tot me doorgedrongen. Als in het Rijswijkse Bos die V2 ontploft, 
kom ik niet meer bij van het krijsen, volgens mijn moeder. Mogelijk is daar mijn 
latere angst voor harde geluiden, én voor vuur, aan te wijten’.
Tieleke voegt eraan toe: ‘Toen ik een jaar of dertien was, wilden mijn ouders 
eens een avondje uitgaan en vonden mij oud genoeg om op mijn zusje en broer-
tjes te passen. 
Ik deed geen oog dicht. Ieder kwartier liep ik mijn bed uit om te kijken of er 
nergens brand was. Mijn oudste broer was een klein pyromaantje. Die pestte mij 
daarmee. Dan had ie weer eens een papiertje in de fik gestoken’. Tieleke bena-
drukt overigens, dat ze nú niet meer ieder kwartier uit bed komt om haar huis op 
brandveiligheid te onderzoeken. ‘Ik durf tegenwoordig zelfs een lucifer aan te 
steken’, zegt ze. ‘Dat heeft heel lang geduurd. Ik was als puber een keer bij mijn 
oma. Zij vroeg: “Tieleke, wil je even thee zetten?” “Ja, oma.” Ik naar de keuken. 
Toen moest ik een lucifer aanstrijken, maar durfde het niet. Later ga je die din-
gen beredeneren en stel je voor jezelf vast, dat het onzin is. Zo is het opgelost.’ 
Tieleke vervolgt:
‘Maar wat harde geluiden betreft, schrik ik me nog stééds te pletter. Met oude-
jaarsavond ga ik niet naar buiten!’

Een nooit verteld oorlogsverhaal
Tielekes moeder laat weinig over haar oorlogservaringen los. Nieuwsgierige vra-
gen van de dochter worden niet beantwoord. Later informeert zij bij haar zus en 
schoonzus wat die over de oorlog vernomen hebben. Zij hebben zélf ook kin-
deren en daardoor een veronderstelde goede band met Tielekes moeder. Maar 
ook zij weten weinig bij moeder los te krijgen. Tieleke: ‘We vonden dat ener-
zijds vreemd, maar van de andere kant begrepen we het wel. Toen we nog thuis 
woonden, waren we als kinderen nog te jong om veel te begrijpen van de per-
soonlijke ervaringen en gevoelens van onze ouders. We hebben er toen niet zo 
bij stilgestaan. Ik heb het idee, dat die oorlog voor mijn moeder zó traumatisch is 
geweest, dat ze het verdrongen heeft’. 
Tielekes vader blijkt mededeelzamer over het laatste oorlogsjaar, maar zij herin-
nert zich er weinig van. Dit schiet haar wél te binnen: ‘In de jaren dertig was hij 
onderwijzer. Hij genoot populariteit, omdat hij zo mooi kon bordtekenen. Op een 
gegeven ogenblik is hij werkloos geworden, heeft allerlei klusjes gedaan, onder 
andere bij het uitdelen van voedsel. In de oorlog hielp hij waar geholpen moest 
worden, totdat hij zelf moest onderduiken. Vlak na de oorlog kreeg hij weer een 
baan op school, maar de salarissen waren laag. Dat is erg moeilijk voor hem ge-
weest. Mijn vader was een autoriteit. Dus die situatie baarde hem zorgen’.
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Toch nog boven water gekomen
Tieleke herinnert zich vaag dat ze BABY’S BOEK voor het eerst ziet als ze een 
jaar of acht is. Daarna verdwijnt het boek op geheimzinnige wijze. Het romme-
len in kasten en laden levert niets op. Navraag bij haar moeder ook niet. Pas als 
deze in 2010 overlijdt en het ouderlijk huis aan de Rembrandtkade uitgeruimd 
moet worden, vindt Angela, Tielekes zus, BABY’S BOEK. Zij leest het, is zeer 
geëmotioneerd en zegt tegen Tieleke: ‘Ik heb dat babyboek gevonden! Wil jij het 
ook lezen?’ 
Pas ná haar vijfenzestigste krijgt Tieleke de ‘dagboeknotities’ over haar eerste 
levensjaar opnieuw in handen. Het meest frappant vindt zij de zorgelijke omstan-
digheden waaronder haar moeder voor de eerstgeborene moet zorgen. Tieleke: 
‘Zij was natuurlijk niet de enige in die tijd, maar als je dat over jezelf leest, komt 
het wel héél dichtbij’.

Tot slot
BABY’S BOEK zou voor het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-
studies (NIOD) te Amsterdam een verrijking zijn. Maar voorlopig blijft het in de 
familie.

Noten
1  Rie Cramer (1887-1977) begon al vroeg kinderverhalen te schrijven en tekeningen te maken. Aan 

de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag was ze één van de jongste studen-
ten. Als zeventienjarige liet zij een map met tekeningen en versjes zien aan uitgever W. de Haan in 
Utrecht. Hij was geïmponeerd en begon werk van haar uit te geven.
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Briefje van een bezorgde moeder
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De laatste maanden van mijn 
Arbeitseinsatz in Kamen

(vervolg van Jaarboeken 2014 en 2015)

Jaap Nieuwmans

Tijdens mijn Arbeitseinsatz in Duitsland ben ik ruim vijf maanden in 
Kamen (Ruhrgebied) geweest. Dit artikel gaat over de laatste vier 
maanden tot 31 december 1943, de einddatum van mijn verblijf 

aldaar. Als bron gebruik ik de vele brieven die ik toén geschreven en ont-
vangen heb. De inhoud van die brieven geef ik letterlijk weer. Toelichtingen 
staan cursief gedrukt.

Brief van vrijdag 17 september 1943 aan mijn ouders. De vorige dagen is er 
weinig gebeurd. Alleen vandaag heb ik prettig bericht. De papieren die ik zes 
weken geleden heb afgegeven aan Albrechts, zijn nu weer per post aan mij 
teruggestuurd, maar zónder succes. De uitvoerder is met de papieren naar het ar-
beidsbureau geweest, maar daar heeft men over de inhoud van de papieren niets 
te zeggen. Er is geen gelegenheid tot keuring bij de OT en ik kan ook niet bij een 
privaatdokter terecht.1 Dus moet ik bij de OT blijven. Enfin, de papieren heb ik 
weer terug en die laat ik niet meer los. Ik zal verder maar afwachten en hoop op 
goede tijding.
Geen zorg voor de was hoor, Moeder, want ik ben Woensdag nog even langs ge-
weest bij mevrouw Bethlehem voor de was. Het wordt gewassen en gestreken. 
Mijn werkgoed is de volgende keer aan de beurt. Het is gezellig even in een huis-
kamer geweest te zijn en ik kreeg nog wat lekkers mee. Na de oorlog komen deze 
mensen naar Holland en verzuimen niet om in de Willem Maris te komen en kan 
U kennis maken met mijn lieve kostvrouw.

Nu nog even iets over de bezorging van de brieven. Ik had net een brief voor 
Antoon Kort klaar en wilde die inleveren voor verzending. Toen werd mij verteld, 
dat ik maar eens in de veertien dagen een brief mocht versturen, dus deze brief 
zou niet weggaan. Ik kreeg een kaart met nummer 1085. Iedere dag werden de 
nummers bekend gemaakt van wie er aan de beurt was voor verzending van de 
post. De veldpost was overbelast. Nu was er in Kamen ook nog een postkantoor 
dat niet overbelast was. Daar maakte ik gebruik van, dus mijn correspondentie 
ging gewoon door. 
Even terzijde, hier volgt een briefje van een angstige moeder die dacht geen post 
meer te ontvangen van haar verloren zoon in Duitsland: 
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Brief van zondag 26 september aan mijn ouders. Op deze vrije Zondag zal ik de 
pen maar weer eens opnemen om het een en ander te schrijven. Woensdag j.l. ben 
ik nog even mijn was gaan halen bij mevrouw Bethlehem. Het zag er keurig uit, 
gestreken en wel. 
Ik heb het in de koffer geborgen.  Ik werkdrie weken achter elkaar, dus veel goed 
gebruik ik hier niet. 
Of ik Zondag nog even langskwam, werd mij gevraagd, en dat heb ik ook ge-
daan. Ik kreeg daar de mededeling dat ik maar niet meer moest komen, want er 
waren twee SS’ers geweest en die vertelden, dat er geen arbeiders van de OT ont-
vangen mochten worden. Zeer teleurgesteld ging ik naar de school terug, maar ik 
zal de mensen altijd dankbaar blijven voor wat ze voor mij gedaan hebben.2 Ik 
heb in Berlijn ook zelfstandig gestaan, maar in een heel andere toestand dan nu. 
Maar wie weet waar Willem Wit woont en dan kom ik weer goed terecht.
Ik ben met Chris naar Toon Jansen geweest in het Krankenrevier, want hij is daar 
opgenomen voor een ontsteking aan zijn amandelen. Hij vond het erg leuk dat 
wij op bezoek kwamen. Deze week komt hij weer naar school. 
Met de post gaat het weer goed en over en weer vallen de brieven en kaarten 
weer in de bus. Antoon Kort schreef nog, dat er bij hem in Durlach veel vlooi-
en waren, vooral in de nacht, dus is het daar ’s nachts niet slapen maar vlooien 
vangen.
Zo, dit was dan de vrije Zondag en ik ga naar mijn bed (zonder vlooien), want 
5.15 uur sta ik er weer naast.’

Chris Tielemans had een brief van zijn moeder gehad waarin ze schreef dat ze 
bij onze moeder op bezoek was geweest om te praten over het een en ander. Ik 
waardeer het zeer, dat er toen zo’n medeleven onder de ouders was en vooral bij 
de zorgzame moeders die de belevenissen van hun kinderen per brief vernamen.

Brief van Antoon Kort
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Brief van de moeder van Antoon Kort
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Brief van dinsdag 28 september aan mijn ouders. ‘Zojuist ben ik terug van het 
appel met goed nieuws. Alle Hollanders, zowel uit de danszaal als uit de barak 
en de school, moesten aantreden en 35 getrouwde mannen werden uit de groep 
gehaald. Die zouden per 1 Oktober met verlof gaan. Als die binnen acht dagen 
weer terugkomen, gaan er weer alleen getrouwde mannen met verlof. Als alle 
getrouwde mannen geweest zijn, komen de vrijgezellen aan de beurt, maar wan-
neer is nog niet bekend. Voorlopig is er nu een verlofregeling. Tettero van de 
Rembrandtkade geef ik deze brief mee voor U en hij vertelt wel het een en ander 
over de toestand hier. Misschien wil Tettero wel een pakje meenemen voor mij. 
Dit was het goede nieuws.

Kort na deze brief van 28 september ontving ik weer een brief van mijn beste 
vriend Antoon Kort, een hele oppepper in de toestand waarin wij ons bevonden. 
Bedankt, mijn beste kameraad!

En dan nog dit: het gebeurde weleens, dat de brieven beschadigd waren en dan 
werd er als verontschuldiging een briefje aangeplakt, zoals bij de brief van de 
moeder van Antoon Kort op 3 oktober het geval was. Daaruit blijkt, dat twee be-
zorgde moeders bij elkaar op bezoek kwamen om over hun zonen te praten. Hoe 
zal het gaan met hen daar ver van huis? Zijn vader klom ook nog in de pen en 
schreef het laatste gedeelte van de brief.

Brief van de moeder van Antoon Kort
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Brief van de moeder van Antoon Kort
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Nog maar een tussendoortje, over de financiën. Regelmatig ontving ik van de 
firma Max Rucker afschrijvingen van het verdiende loon. Wat ik verdiende werd 
over-gemaakt door de firma, maar tussendoor was er weleens extra werk en dat 
werd apart verrekend. Vandaar deze afschrijving. Het zakgeld bleef 10,80 DM 
per veertien dagen, maar wij schnabbelden er nog weleens wat centjes bij.
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Brief van dinsdag 12 oktober aan een vriend. Van het sturen van pakjes komt 
niets terecht. Dat heb ik gezien met het vorige pakje: dat is 10 September ver-
stuurd en nu is het 12 Oktober en het is nog steeds niet aangekomen. Antoon 
Kort kon ook de appels niet wegzenden. Ik heb hier van Antoon Snijdenberg een 
particulier adres gehad, dus kan ik het zo proberen.
Mijn jongste zusje Janny, zes jaar, is met het naar school gaan in het water ge-
vallen aan de Van Vredenburchweg. Te dicht bij de kant gelopen. Moeder erg 
geschrokken, maar, wat een geluk! Gerard v.d. Berg heeft haar uit het water ge-
haald en weer naar huis gebracht.
Tettero kwam naar mij toe om te zeggen dat hij met verlof gaat en ik vroeg hem 
meteen of hij een brief van mij wil meenemen en af wil geven aan mijn ouders. 
‘Ja, natuurlijk wil ik dat doen voor jou en ik zal er beslist langs gaan.’ Ook Leen 
van Krimpen uit ons clubje gaat met verlof en dat is de eerste getrouwde die weg 
mag. Ik ben benieuwd als ze terugkomen.
Dat van Gerrit Vrijenhoek wat ik van thuis hoorde vertelde ik aan de jongens. 
We kunnen er nog steeds niet over uit, dat hij niet bij ons is gebleven, maar naar 
Berlijn vertrokken is. Nu zit hij in Kiev, in Rusland, dat weer heroverd is door de 
Russen en wie weet zit hij nu in Siberië. Zo te horen gaat het wat de burgers ons 
vertelden niet goed in Rusland wat Duitsland betreft en zitten de Russen niet ver 
weg van de Poolse grens.
Vanavond om 9 uur was er vliegalarm en hebben de Tommies Bochum even te 
pakken genomen. Bochum ligt ongeveer 30 kilometer hier vandaan, maar wij 
konden het van hieruit goed zien, omdat wij hier iets hoger liggen. Het was een 
bal vuur in de lucht en wij hoorden bij ons vliegtuigen overkomen. Door het af-
weergeschut regende  het vliegtuigscherven, dus zijn we naar de schuilkelder 
gegaan, want het werd een beetje link. Hier zullen wij niet veel last hebben wat 
bombarderen betreft, want wij zitten hier zo’n 20 kilometer van Dortmund in 
open veld.
Toon en Chris zijn verhuisd naar een andere barak naast de school. Dat was hen 
aangewezen. Ik ben bij de anderen gekropen in het andere klaslokaal. De vriend-
schap blijft bestaan hoor, al slapen we niet meer bij elkaar. 
Op het werk wordt er weleens gelachen als ‘de Pluim’ weer bezig is met: 
‘Arbeiten, arbeiten, schnell, schnell, schnell!’ En dan zeggen wij: ‘Loop naar de 
hel!’ Dan vraagt hij wat wij antwoordden en dan zeggen wij ‘kippenvel’ of ‘trek 
aan de bel’.
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Brief van vrijdag 22 oktober aan mijn ouders. Gisteravond had ik U een brief 
geschreven en op de post gedaan. Daarna ging ik als laatste naar bed, want ik 
heb nog zitten wachten of er nog verlofgangers terugkwamen. Om 10 uur ging 
het licht uit en ben toen in mijn bed gestapt. Om 11 uur werd ik wakker gemaakt 
door Tettero die van U de groeten kwam brengen en een pakje op mijn bed 
neerlegde. Ik was natuurlijk meteen wakker en was blij dat hij onder die omstan-
digheden weer terug was. Het pakje was goed overgekomen en ik heb Tettero 
hartelijk bedankt.
Zondag uit de kerk had ik bij de koffie van Sjaan Borsboom een lekker kaakje en 
per brief zal ik haar bedanken.
Leen van Krimpen is nog thuis gebleven, omdat zijn hand zweert. Hij heeft uitstel 
gekregen wat het terugkomen betreft. Hoe lang is niet bekend.
Ik ben naar een nieuwe werkplek gegaan omdat de klus achter de school klaar is. 
Vandaag ben ik er geweest en het werk zelf is erg prettig. Wij moeten een kantoor-
gebouw dat door brandbommen verwoest is weer opbouwen. Opgeruimd is het en 
het ligt vlak langs de spoorlijn. Iedere keer als de trein langs komt, zegt Kees van 
Dorp: ‘Daar gaat weer de zeug naar Holland’ (in het Duits ‘der Zug nach Holland’).
Van de week moest er een klaslokaal leeg opgeleverd worden, want er zullen 
Italiaanse krijgsgevangenen komen. Nu is ons klaslokaal helemaal bezet en sla-
pen wij met 48 man van verschillende nationaliteiten driehoog in het lokaal.
De Italianen, ongeveer 100 man, zijn Zondag gekomen. Vooral de uniformen 
die ze dragen zijn grappig: een plusfour met een bolhoed waarop een veer. Ze 
mogen niet met ons praten en wij ook niet met hen. Onder begeleiding gaan ze 
’s morgens naar de kolenmijn, dezelfde tijd als wij, dus om 6.15 uur. Voor het 
eten heeft dat een mazzeltje opgeleverd, want deze week hebben we macaroni 
gegeten. In Eberswalde zijn ook veel Italianen, schrijft Wim Matena. Ze zijn uit 
Zuid-Frankrijk gekomen waar ze als bezettingsleger dienden.
Er zijn acht verlofgangers teruggekomen van de 35 die gegaan zijn. Bij het vol-
gend transport van ongeveer 70 man gaat er niet één weg, dus daar doen degenen 
die zonder reden weggebleven zijn de anderen de das om. Als er al een reden is 
om weg te blijven, dan moet de firma daar bericht van hebben. Ik heb van Tettero 
al het een en ander vernomen, dan weet ik, mocht ik op verlof komen, waar ik 
mij aan te houden heb.

Wat zat er in dat pakje dat Tettero bracht? Roggebrood en kaas, een appel en een 
peer, ontbijtkoek, suiker, een tandenborstel en tandpasta en 1½ pakje sigaretten.

Brief van zondag 31 oktober aan mijn ouders. Zoals ik in de vorige brief ge-
schreven heb, ben ik voortaan iedere Zondag vrij. Dit is nu het geval en ik zal mij 
maar aan het schrijven zetten, want het luchtalarm is zojuist (7 uur) afgegaan.
Vanmorgen, toen ik uit de kerk kwam, kreeg ik mijn zakgeld weer en daarbij 
twee veldpostzegels. Nu die lang verwachte zegels er zijn, zal ik die met deze 
brief opsturen, dan kan u mij een pakje sturen van twee kilogram zwaar. Mijn 
adres is hetzelfde als dat van de brieven: 586690.
Nu heb ik iets dat niet zo prettig is. Mijn werkschoenen waar ik altijd mee 
schaatste, had ik van huis meegenomen. Deze schoenen heb ik hier nog niet aan 
gehad en verstopt onder mijn matras. Vandaag dacht ik: ‘Ik zal ze netjes poetsen, 
dan trek ik ze aan’. Zo gezegd, zo gedaan. Ik had nu een ander gevoel aan mijn 
voeten, want altijd die schoenen met houten zolen is niet zo prettig. ’s Avonds 
heb ik de schoenen weer hetzelfde plekje gegeven alwaar ze drie maanden gele-
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gen hebben. Woest was ik toen ik merkte dat mijn schoenen gestolen waren. Er 
staan zeker 40 paar schoenen onder de bedden, maar de weggestopte van Jaap 
waren foetsie! Na deze affaire ben ik naar de OT-baas gegaan en heb een paar 
nieuwe gekregen met houten zolen.
Van de 35 man die met verlof zijn gegaan, zijn er tot heden nog maar tien terug. 
Nu zal er, als die groep van 35 man niet compleet terugkomt, niet één van de 
volgende groep weg mogen. Als alles goed verlopen was, dan had ik het voor-
uitzicht binnenkort met verlof te mogen gaan. Ik zal nu maar op het eind van de 
oorlog rekenen, wat misschien sneller is dan ik op verlof ga.
Met de post is het ook weer PET, want ik kan de brieven die ik deze week ont-
vangen heb niet beantwoorden, want ik ben morgen aan de beurt met verzenden 
en kan alleen deze brief meegeven.
Morgen, 1 November, is het Allerheiligen en een Kirchliche Zondag. Nu is er 
naast de school een kapel waar vanavond om 7 uur een mis gelezen wordt, dus 
kan ik naar de kerk met velen van hier.

Brief van woensdag 10 november aan mijn ouders. U zal wel denken, dat is Jaap 
niet gewoon om niet op zijn vrije Zondag te schrijven, maar aan deze Zondag 
heb ik niet veel gehad. Zaterdag toen ik van mijn werk kwam, was ik niet lekker 
en ik ben zonder wat te eten naar bed gegaan. Zondag en Maandag was het al net 
zo slecht, want ik kon niet slikken en had een dikke keel. Dinsdag ben ik met de 
Sanitäter, hospitaalsoldaat, van het Lager naar het dokterscentrum geweest en nu 
lig ik in het ziekenhuis met difterie. Wat de behandeling en ligging betreft, dat 
gaat goed. Ik slaap beter dan in de school, want daar wist ik niet hoe ik liggen 
moest op die harde houtwol. Met nog negen man lig ik hier op een zaaltje en de 
radio is ook niet vergeten. Het eten is goed en iedere dag krijg ik 500 gram wit 
brood, beleg en boter. Het middageten was vandaag dik gekookte gort en van de 
jongens kreeg ik te horen, dat er iedere middag wel wat anders is.
Op het ogenblik gaat het wat beter met mij, maar van mijn keel heb ik nog veel 
last, vooral met slikken. Maak u maar niet ongerust over mij, hoor, want al lig 
ik in Kamen in een ziekenhuis, zo erg is het niet. Ik geloof dat als u deze brief 
ontvangt, ik weer de oude zal zijn. Ik zal u geregeld op de hoogte houden hoe het 
met mij gaat.
Van u heb ik sinds drie weken niets meer vernomen. Hoe het komt, weet ik niet. 
Maar ik denk, dat de post weer in de war is.
Het is nu inmiddels drie dagen later dat ik weer verder ga met schrijven, want
Woensdag j.l. ben ik opgehouden met schrijven, omdat ik geen fut meer had. 
Tijdens die drie dagen had ik tussen de 39 en 40 graden koorts. Ik had ook geen 
trek in eten. Drinken was het enige wat ik veel deed. Vandaag, Zaterdag, is het 
heel wat beter en voel ik mij een beetje opgeknapt. Ik heb acht dagen heel weinig 
gegeten, maar heb nu het eerste portie eten naar binnen gewerkt. 
Van Piet Nijbakker heb ik post gehad. Van Joop Strik zelfs twee brieven. En van 
Antoon Kort een brief en een flink portie appels en peren. Het pakket was een 
maand onderweg. Er waren nur, alleen, twee appels en twee peren die de reis niet 
overleefd hebben.

Brief van woensdag 17 november aan mijn ouders. Ik ben nog steeds in het zie-
kenhuis en ben aan de beterende hand. Ik ben wel wat afgevallen, maar als je 
acht dagen bijna niets gegeten hebt, dan raak je wel wat kwijt. Het is hier lekker 
warm in het ziekenhuis en de kleding die ik hier gekregen heb bestaat uit een 
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wollen gestreepte broek en een jasje. Naast mij ligt een Belg, ook met difterie, 
een aardige knul. Wij kunnen het best met elkaar vinden. Vijf weken is hij al hier. 
Sinds ik hier ben heb ik bijna niets anders gedaan dan schrijven naar Opoe Haag, 
Opoe Rijswijk, Ome Leen en Tante Mien, Ome Henk en Tante Greet en nog vele 
anderen.
Ik heb vanmorgen een lijstje gemaakt van zowel de weggestuurde als de ontvan-
gen brieven: 50 brieven uit Holland en Duitsland en daar zijn er 11 bij van u. Ik 
heb er 72 weggestuurd tijdens de vier maanden dat ik hier ben. 
Zo ziet U wel, dat ik zo veel mogelijk mijn best doe om zoveel mogelijk mensen 
post te bezorgen. Ik heb er zelf plezier van, want als de brief weg is, denk ik bij 
mijzelf: ‘Daarop kan ik ook een antwoord verwachten’. 
Gisterochtend sneeuwde het behoorlijk en de mensen buiten liepen diep in hun 
kragen gedoken. Ja! ’t Wintertje doet zijn intrede en dit is pas het begin.
De verloven zijn nog steeds ingetrokken zoals ik u geschreven heb, want er zijn 
nog geen terugkerende verlofgangers bij gekomen en de vakantiegangers zijn 
nog gedeeltelijk in Holland.
Nu beste Vader, Moeder, Riet, Sien en Janny, ik heb mijn best weer gedaan voor 
vandaag en ik maak het goed hoor, hier in het ziekenhuis, dus niet ongerust zijn 
over mij. Gods beste zegen en de hartelijke groeten van Uw zoon en broer Jaap.

Brief van zaterdag 20 november aan ouders. Vandaag Uw brief van 9 November 
ontvangen en ik kan u melden hoe blij ik was deze brief te ontvangen, want vanaf 
15 Oktober had ik niets meer van mijn lieve ouders vernomen. Ik verblijf nog 
steeds in het ziekenhuis, maar ik kan u melden, dat ik zo goed als beter ben en 
mij weer goed voel.
Over het verlof wordt dagelijks gesproken en ik heb al in mijn brieven hierover 
geschreven. Wanneer het verlof vrijgegeven wordt, dat zal ik maar afwachten. 
Misschien ben ik met Kerstmis wel thuis. Ik zie mij al onder de kerstboom en bij 
de stal!
Die Moeder van mij is maar steeds in de weer en kookt ’s Zondags al extra eten 
voor het geval dat ik onverwachts thuis kom. Maak u zich maar niet zo druk, 
hoor Moeder, want als ik eventueel ineens voor de deur sta, is er altijd nog tijd 
genoeg om een prakje klaar te maken. Nu ik deze brief schrijf, ben ik vier maan-
den van huis en als er nu nog eens vier maanden voorbij zijn, zal ik misschien 
wel thuis zijn.
De collectie konijnen van Vader is aan het uitdunnen, want één van de Vlaamse 
reuzen is gestorven en een rammetje dat niet kon kakken. Het is te hopen dat het 
daarbij blijft, want op zo’n manier zal de mooie collectie verloren gaan en ik 
hoef dan niet meer een zakje klaverblad of paardensla mee te brengen.
Wat ik ook lees, is dat U lange dagen maakt, Vader, nu U weer op Rocanje werkt. 
’s Morgens vroeg weg in het donker en ’s avonds weer laat thuis. Eén voordeel 
heeft u, want u wordt vervoerd met een keetwagen, met een dubbele bodem, en 
daarmee kunnen wat aardappelen meegebracht worden. ‘De smokkelaars’, werd 
het ploegje genoemd.
Vader! Dat U met Janny, zo trouw, ten goede van mij het lof met het rozenhoedje 
bijgewoond hebt. Samen sterk, zegt het spreekwoord, en dus doe ik ook mijn best 
aan Onze Lieve Heer te vragen om een spoedig weerzien in Holland. 

Brief van dinsdag 23 november aan mijn ouders. Vandaag ging ik, zoals ge-
woonlijk iedere morgen, eens kijken of er nog jongens uit de school bij de dokter 



l31l

H
V

R
 Jaarboek 2016  l   D

e laatste m
aanden van m

ijn A
rbeitseinsatz in K

am
en

waren en, jawel hoor, Chris Tielemans was er voor zijn been, voor de zoveelste 
keer. Chris kan niet tegen het leven in een gemeenschap. Toen hij in Holland in 
militaire dienst was, is hij daarop afgekeurd.
Al vijftien weken is hij hier en moet rust houden, zodoende kon ik hem ook be-
zoeken. Ikzelf voel mij weer goed, maar de dokter had tegen mij gezegd, dat ik 
nog een paar dagen in het ziekenhuis moest blijven. Want als ik naar buiten ga, 
met dit slechte weer, kan ik weer ziek worden.
Ik ben blij voor u, dat het tweede pakje bij u terug is gekomen, want het zou zon-
de zijn als het verloren was gegaan. Met die veldpostzegels die ik u stuurde, zal 
het wel beter gaan, want Chris vertelde mij, dat Toon Jansen een pakje ontvangen 
had, over de veldpost, met zegels, en dat het in vijf dagen aangekomen is.
Met Opa Nieuwmans gaat het steeds slechter, want ik hoorde dat van Tante 
Catrien die het in haar brief aan mij vertelde. Zij vond, dat Opa maar beter naar 
de hemel kon gaan. Zo’n oude dag heeft Opa niet verdiend, hoor. Als ik Vader 
weleens hoorde vertellen wat hij allemaal geploeterd heeft voor een gezin met 
negen kinderen. Voor Opa is er ook niet veel aardigheid meer aan.
Gisteren ontving ik een brief van de familie Kort en tegelijkertijd een brief van 
zoon Antoon uit Durlach. Ik heb beiden direct teruggeschreven en Antoon harte-
lijk bedankt voor de distributiebonnen die hij stuurde. Het was 100 gram vlees en 
20 gram boter. Ik heb er een stukje worst voor gekocht en zodoende heb ik nog 
wat lekkers op mijn brood. Leuk, dat hij dit alles voor mij overheeft. Zo kan je de 
echte vriendschap van hem zien, want wij zitten in hetzelfde schuitje en hij heeft 
het beter dan ik. Zo stuurt hij van zijn rantsoentje nog wat voor mij te bikken. 
Met deze brief gaat Moeder Nieuwmans wel even naar Moeder Kort!! 

Brief van zaterdag 27 november aan mijn ouders. Daar het alweer vijf dagen ge-
leden is dat ik U geschreven heb en mijn brief ontvangen zal hebben, dat ik in 
het ziekenhuis lag met difterie, zal ik u maar steeds op de hoogte houden, hoe het 
met mij gaat. Zelf ben ik weer helemaal beter, maar naar te horen moeten we van 
de dokter tot 5 December hier blijven, omdat er in verschillende Lagers difterie 
heerst. Wij liggen geheel afgezonderd van de andere zieken en zodoende kan ik 
bij Chris Tielemans, die nog steeds hier is, niet op bezoek gaan. Nu hebben wij 
een damspel en Mens-erger-je-niet, dus de dagen komen best om en er is dan ook 
van verveling geen sprake.
Donderdag was ik bij de kapper, alwaar ik nodig naar toe moest, want ik had 
bijna polkahaar. Daar speelde op de radio ’t ziekenhalfuurtje van Hilversum. Er 
werd een stelletje fijne en leuke platen gedraaid. Ik dacht: ‘Dit komt mooi uit op 
de verjaardag van zus Sien’. Het is wel jammer dat ik er niet bij kan zijn, maar 
volgend jaar beter, hoor Sien! Heb je een leuke verjaardag gehad?
Van de Sanitäter uit ons Lager hoorde ik, dat ze bij de firma ook tien dagen bin-
nen moeten blijven en dus ook niet mogen werken. Dit is ook een maatregel 
tegen de difterie en daarom moeten wij tot 5 December hier blijven.
Vader, Moeder, Riet, Sien en Janny, dit was hetgeen ik U schrijven wilde en een 
berichtje hoe het met mij gaat. Ik wens U allen Gods beste zegen en het aller-
beste. Ik heb een vermoeden dat ik weer gauw in Uw midden zal zijn. De drie 
weesgegroetjes dragen daar een hoop toe bij en bidden voor een spoedige thuis-
komst. De iedere Zondag opgestoken kaars draagt ook daartoe bij. Zo, dat is het 
einde van deze brief, maar voor andere brieven een ander einde!
De hartelijke groeten van!! Jaap
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Brief van zondag 5 december aan mijn ouders. Brief 22, St.-Nicolaasavond. Het 
gaat met mij weer goed, hoor, en ik ben nu zo’n beetje Sanitäter voor de andere 
jongens die nog op bed liggen. Naar het pakje kijk ik uit en het zal nu niet zo 
lang meer duren eer het bezorgd wordt. Het is natuurlijk een grote drukte vanwe-
ge Sint-Nicolaas met al die pakjes. Met de Hollanders hier vieren wij vanavond 
Sint-Nicolaas en er zijn er die een pakje ontvangen hebben. Die pakjes maken 
wij gezamenlijk open. Wij krijgen wit brood met een beetje boter en suiker. We 
beschouwen dat maar als taaitaai of speculaas. Zo proberen wij de tijd zo gezellig 
mogelijk te besteden.
Vandaag is het al twintig weken geleden, dat ik mij moest melden in Wijk aan 
Zee en eens komt ook de dag dat ik weer terugga in de richting vanwaar ik geko-
men ben.
Ik ben zojuist naar Chris geweest, want die is ook nog steeds hier. Dinsdag was 
ik daar voor het laatst. Hij had drie brieven gehad en in één werd vermeld dat 
zijn moeder geld had ontvangen van Augustus en September, dus zal het voor 
mij ook wel goed komen. Met Chris gaat het verder goed en misschien verlaat hij 
morgen het ziekenhuis. Voor mij is het nog niet zeker dat ik weg kan, want het 
Lager van ons is nog gesperrt.
De laatste tijd is er veel luchtalarm, zowel overdag als ’s nachts, nu de bom-
menwerpers verder landinwaarts vliegen tot Berlijn. Hier hebben wij dan twee 
maal alarm, zowel op de heenweg en dan ook weer terug. Het moet er in Berlijn 
verschrikkelijk uitzien, volgens de krant. Als ik het lees, denk ik steeds aan de 
jongens daar waar ik mee omgegaan ben.
Van Antoon Kort kreeg ik een brief waarin hij schreef, dat hij met de kerstda-
gen niet met verlof komt, maar dat hij zijn best zal doen om met de trein, die 
17 Januari naar Holland vertrekt, mee te kunnen. Ik voor mij weet nog niets en 
wacht maar rustig af wat er komen gaat.

Brief van dinsdag 7 december aan mijn ouders. Gisteren heb ik na vier weken 
het ziekenhuis weer in goede gezondheid verlaten. Ik moet zeggen, dat ik het 
daar, wat het eten betreft, best gehad heb. De jongens vonden, dat ik er goed uit-
zag, dus ben ik er goed vanaf gekomen. Toen ik in het Lager aankwam, was er 
een brief en een pakje voor mij. Op de eerste plaats mijn hartelijke dank en het 
pakje is in uitstekende conditie aangekomen. Wilt U Sjaan Borsboom bedanken 
voor de kaartjes, Moeder?
Wat zal dat fijn zijn, als ik met de kerst thuis ben. Ben ik er niet, dan wens ik U 
allen een Zalig Kerstfeest en vrolijke dagen Ik zal dan die dagen geheel met U in 
gedachten meevieren. Er is hier ook een nachtmis, waar ik met vele anderen van 
hier naar toe ga. Wenst alle bekenden een Zalig Kerstfeest uit naam van mij. Een 
konijnenboutje krijg ik toch wel, want er wordt een konijn bewaard voor als ik 
eventueel met verlof kom, in Januari of zo.
Nu zal ik U nog antwoord geven op de brief die gelijk met het pakje aankwam. 
Het verdiende geld komt vrij geregeld aan en tot oktober is alles binnen en alles 
klopt met de loonstrookjes die ik ontvangen heb.
Als er nog een kluis gekocht moet worden in de Willem Maris, dan hoor ik dat 
wel en is de spaarbank onbereikbaar. Alleen wordt er weleens ’s nachts gebeld 
als er een ‘vluchteling uit Berlijn’ voor de deur staat! Wie weet gebeurt dit nog 
weleens.
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In de tijd dat ik in het ziekenhuis was, heeft Kees van Dorp een garibaldihoed 
van thuis opgestuurd gekregen en die heeft hij nu op. Wat heb ik gelachen! Kees 
is zo mager en als hij die hoed op heeft, is het net Gandhi, maar toen ik dat tegen 
hem zei, gaf hij ten antwoord: ‘Dan werkt hier ook een indiaan’. Het kan Kees 
niets schelen hoe hij er hier uitziet.
Dat is ook wat, wat er met die brief voor Sjaan Borsboom die ik haar geschreven 
had, gebeurd is. Die is eerst heel Europa door geweest en toen thuis bezorgd. Ik 
hoop dat Sjaan die brief bewaard heeft, want ondanks de reis door Europa, toch 
op het juiste adres aangekomen. 

Ik wil ook nog even de inhoud van het pakje beschrijven: een ontbijtkoek, spe-
culaas door Sien gebakken, kaakjes, een pakje honing, drie appels van oma, 
schrijfpapier en enveloppen, een doos snoep, zes saviaantjes (chocolaatjes) en 
basterdsuiker. Ik had toen in Kamen nog wat witbrood overgehouden en daarbij 
kwam die basterdsuiker goed van pas.

Brief van vrijdag 10 december aan mijn ouders. Nu ik uit het ziekenhuis ben, 
gaat het wat ’t werk betreft goed, al is het hier de laatste dagen flink koud. Kees 
van Dorp en ik zijn nog altijd met de klus bezig in het kantoor. De Vorarbeiter, 
voorman, had ons verteld, dat als wij het koud zouden hebben beneden de kachel 
brandt. Wij kunnen het goed vinden met die mensen. ’s Middags brengen ze wat 
eten mee uit de keuken van hun verblijf. Zo hebben wij iedere middag een ex-
traatje. De werktijden zijn met die korte dagen ook veranderd. Het appel is om 
7.30 uur, ik ben dan om 8.15 uur op het werk en om 4.30 uur is het Schluss. Er 
wordt negen uur per dag geschreven, dus dit is niet slecht. Van de firma heb ik 
een werkjasje, een paar wanten en sloffen gekregen, dus zit ik er lekker warm bij.
Vader, Moeder, Riet, Sien en Janny, mijn brief is nu weer geschreven. Ik wens U 
allen Gods beste zegen toe, en Wie Weet!! Tot weerziens in Holland. De harte-
lijke groeten van!! Jaap
P.s. Van het pakje heb ik veel plezier, Moeder!! Nogmaals bedankt!!

Even iets er tussendoor: wat ik toén over die twee voormannen in de brief van 10 
december niet kon schrijven, wil ik nu wél vertellen. Het kwam tot een gesprek 
met die mannen. Zij vroegen: ‘Hoe ben jij hier terechtgekomen?’ Ik antwoord-
de, dat ik mij vanuit mijn werk in Holland moest melden in Wijk aan Zee. Daar 
aangekomen werd ik meteen ingedeeld bij nog meer mannen, waaronder en-
kele collega’s. ‘Jullie zijn hier niet vrijwillig maar gedwongen?’ vroeg één van 
de twee. ‘Ja’, zei ik. Dat verbaasde hem, want hier stonden wij als vrijwilligers 
bekend. Kees en ik kregen het volste vertrouwen van de twee voormannen. We 
zouden er verder niet over spreken. Zelf kwamen de mannen uit Beieren en waren 
62 jaar oud. Ze waren als oud-militairen ingezet bij de OT om te werken en op 
ons te passen. Heel fijne mensen: iedere middag aten wij mee en ’s avonds stond 
onder het trapje nog wat lekkers.
Zo!! Dit was, in deze omstandigheden, iets dat je met beide handen aangreep en 
dat je een grote opkikker gaf. Dit verhaal heb ik wel aan de jongens verteld, die 
toen anders tegenover die twee OT’ers gingen staan. Ik kon dit verhaal niet op 
papier zetten, vanwege de controle van de post. Eén van de mannen vertelde ook 
nog, dat als ik met verlof zou gaan, ik het met de papieren die ik toen had het in 
Holland verder moest gaan uitzoeken.
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Nog een tussendoortje: we werden in Duitsland regelmatig gewogen. Ons ge-
wicht werd op kaartjes gedrukt. Hieronder laat ik enkele voorbeelden zien.

Brief van zondag 19 december aan mijn ouders. Daar Kees van Dorp met verlof 
gaat en hij bij U langs zal komen, wil ik het niet nalaten, een klein berichtje aan 
U mee te geven. Er zijn vijftien man met verlof en als die allen terugkomen, dan 
gaan er weer 30 man van hier en krijgt iedereen een beurt. Komen ze niet allen 
terug, dan gaat het net als in oktober en gaat er niet één meer weg. Wij moeten 
dan zo lang de oorlog duurt hier blijven. Als alles goed verloopt, dan kom ik 
ook gauw thuis, maar wanneer kan ik niet zeggen Ik zal mijn beurt maar rustig 
afwachten, dus alle hoop vestigen op de terugkomst van de vijftien. Ik kan U nu 
wel een heel lange brief sturen, maar dat wil ik niet voor Kees, want anders krijgt 
hij misschien last aan de grens. 
Kees zal U wel het een en ander vertellen en U krijgt van hem zeker het een en 
ander te horen. Geef hem niets mee, want ik kom het zelf halen.
Ik heb mijn loonstrookje ontvangen van november, het is al het ziekengeld.
Veel plezier met Kees en tot de volgende brief, of ik kom met de deur in huis 
vallen.
De hartelijke groeten aan allen van!! Jaap
Ik gebruikte weleens papier van het secretariaat van de Nederlandse R.K. 
Volksbond dat ik van mijn vader kreeg. Een hele stapel van die vellen nam ik mee 
naar Duitsland om er brieven mee te schrijven.

Voorkant ‘gewichtskaartje’ 
22 maart 1943

Briefhoofd Nederlandse R.K. Volksbond

Achterkant ‘gewichtskaartje’ 
22 maart 1943

Voorkant ‘gewichtskaartje’ 
16 augustus 1943
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Brief van zaterdag 25 december, 1e kerstdag, aan mijn ouders. Heden op deze 
eerste kerstdag wil ik, daar ik misschien wel eerder thuis zal zijn dan deze brief, 
toch nog schrijven, want als hetgeen ik geschreven heb en door Kees van Dorp 
aan U ter hand gesteld is niet goed afloopt, dan gaat het schrijven gewoon door. 
De komende week is voor mij toch spannend, want komen alle vijftien verlof-
gangers terug, dan is het mijn beurt voor verlof en dan ben ik voor Nieuwjaar in 
Uw midden. Ik ben nu borg voor Kees en het is nu afwachten.
Vanmorgen ben ik met Chris naar de nachtmis geweest. Deze begon om half 5 
en de mis zelf was voor het kapelletje erg mooi. De kapelaan heeft een mooie 
preek gehouden die goed te verstaan was. Er waren veel meer buitenlanders dan 
Duitse gelovigen. De kapel heb ik met de kapelaan samen versierd, want ik ging 
Donderdag even biechten en toen heeft hij het mij gevraagd. Zodoende heb ik 
ook nog een steentje bijgedragen om hier het kerstfeest zo aangenaam mogelijk 
te maken. Als kerstgave kreeg ik een tube crème, een pakje sigaretten, een tan-
denborstel (ik had er een, dus deze bewaarde ik voor mijn zus Riet), een potje 
scheerzeep en een doosje met toiletzeep. Verder een ¾ fles wijn die erg wrang 
smaakte, maar met een beetje suiker was het wel lekker. 
Wat het eten vandaag betreft, dat weet ik niet, maar in denk, dat ze vandaag wel 
iets extra’s doen. In ieder geval een beter kerstfeest dan voor de 100 man van de 
firma die Dinsdag j.l. naar een eiland in Noorwegen vertrokken zijn. Degenen die 
borg waren voor de verlofgangers, die moesten hier blijven, maar ons clubje van 
’s-Gravendijk is nog steeds compleet. 
11 December ben ik vanuit de school verhuisd naar een nieuwe barak. Ik ben er 
beter van geworden, ook wat de ligging en de huisvesting betreft. Met 21 man 
zijn wij nu en ik hoef geen trap meer te hebben om in mijn bed te komen, want 
als ik mijn deken open heb, schuif ik er zo in. Verlichting was er nog niet en wij 
moesten het doen met een petroleumlamp. Het was net alsof wij in een spelonk 
zaten! Afgelopen Donderdag was er weer elektriciteit aanwezig, dus met deze 
kerst zitten wij met volle verlichting.
Deze week heb ik acht brieven ontvangen, waarvan twee van U. De brief van 29 
november kreeg ik Donderdag en de brief van 6 December kwam Vrijdag. De an-
dere brieven waren van Ome Antoon, Jan de Haas, Nel van Tante Greet, familie 
Kort, en Tante Catrien. En de post uit Duitsland: Antoon Kort, Wim Matena, Piet 
Nijbakker en een nieuwjaarskaart van Joop Strik.
Zo u ziet is er deze week veel post gekomen. Jan de Haas vroeg aan mij of mijn 
zus Riet verkering heeft, want hij had haar samen gezien met Cas Schilperoord. 
Jan had namelijk een oogje op mijn zus. Van Henk Straatman, die ik zes we-
ken geleden heb geschreven, heb ik niets meer gehoord. (Het kan zijn, dat het in 
Berlijn is misgegaan?) Evenzo van Huub Smulders, die ook in Berlijn aanwezig 
is. Van Antoon Kort kreeg ik nog een bon voor een ei. Dit wil heel wat zeggen in 
deze tijd. Het is alleen zo jammer dat ik de bon hier niet in kan wisselen. 
Ik stel alleen al de hartelijkheid van Antoon al op hoge prijs en deze kameraad 
is voor mij van hoge waarde. De bon voor het ei heb ik weer naar hem gestuurd, 
want anders is de bon niet geldig meer. 
Wim Matena is weer verhuisd naar een ander Lager en zit nu onder de vlooien: 
wandluizen. En het hele lijf ziet rood van het krabben. Ik vind het jammer voor 
die jongen, ook hij is een fijne kameraad voor mij. Zo dit was het postgebeuren 
en ik heb allen teruggeschreven zoals het hoort
Ik ga nog even naar de kapel, want er is lof om half drie vanwege de kerst. Als ik 
terugkom dan maak ik deze brief even af.
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Er is nog een feestdag in het vooruitzicht, namelijk Vaders verjaardag, 48 jaar 
wordt hij. Voor alle zekerheid zal ik mijn gelukwensen maar bij deze brief in-
sluiten, want anders ben ik te laat. Van harte gefeliciteerd met Uw verjaardag, 
Vader!! 8 januari is de dag maar of ik er persoonlijk bij ben dat weet ik niet Als 
Moeder van plan is wat onder ons cadeau te geven, doe mijn portie er dan maar 
bij. Zal Willem Peet nog wat anders onder de kurk hebben of is er leeg getapt 
aangaande de afgelopen feestdagen? Toch zou Willem Peet met zijn wijnhandel 
en destilleerderij niet helemaal leeg staan.
Nu Vader!! U nog een heel fijne verjaardag, ook Moeder, Riet, Sien en Janny. 
Allemaal Gods beste zegen en de feestdagen die we gemist hebben volgend jaar 
dubbel over. 
Allen de groeten van mij, ADIEU. Tot kijk van Jaap

De aanhef van de brief heb vanwege de kerst versierd.

Mijn kerstbrief heb ik niet verstuurd maar mee naar huis genomen, want maan-
dagavond 27 december kreeg ik bericht, dat ik 31 december met verlof kon gaan.

Kees van Dorp was inmiddels terug. Hij had veel verhalen. Hij was bij mijn ou-
ders en die waren er erg blij mee. Dinsdag 28 december ben ik naar het kantoor 
van de OT geweest om over de papieren te praten die ik nog steeds in mijn bezit 
had en wat ik ermee kon doen. In Holland zou ik mij bij de OT moeten melden en 
dan maar afwachten.
Ik ben ook naar mijn borg gegaan, Winnes Overweel uit Middelharnis, en heb 
hem verteld, dat ik mijn uiterste best zou doen, dat als ik niet terug zou komen, 
hij toch met verlof zou kunnen gaan.
Vrijdag 31 december had ik geen gelegenheid meer om mijn ouders te melden dat 
ik op verlof zou komen en ben ik met vele anderen per tram naar het station in 
Dortmund gereden. De locomotief naar Utrecht vertrok om 10.45 uur. In Utrecht 
konden we om 14.15 uur overstappen naar Den Haag Staatsspoor. Aankomst 
daar om 15.10 uur en bijna op mijn bestemming. Nog even een trammetje naar 
Rijswijk en daar kwam ik op oudjaar om 15.50 uur aan. De thuiskomst was het-
zelfde als toen ik uit Berlijn kwam op 1 april 1943, ook plotseling. Het was nog 
net niet donker.
Feest natuurlijk in de Willem Maris! Ik had niet zoveel mee kunnen nemen als 
toen, maar we hebben er twee dagen lekker van gegeten. Die avond vierden we 
oudejaarsavond en mijn moeder bakte er nog wat oliebollen bij! 

Noten

1  OT is de afkorting van ‘Organisation Todt’, een Duitse bouworganisatie. Na de bezetting van 
Nederland in mei 1940 was OT ook actief op vliegveld Ypenburg.

2   Zoals ik in Jaarboek 2014 schreef, was ik in Kamen in een school ondergebracht.
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Voorkant Kriegsurlaubsschein

Achterkant Kriegsurlaubsschein
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De foto van het moordhuis met het kruisje.
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Het stilgezwegen drama te Rijswijk
Kees Hoogenraad

In 2006 ontmoette ik op ons dorp mijn goede vriend Jan Eijken, die mij 
een geïllustreerd weekblad van bijna honderd jaar oud overhandigde. 
Op de voorpagina van dit blad, genaamd Pak me mee voor 5 cent, stond 

de onderstaande afbeelding van een huis in Rijswijk met daaronder de vol-
gende tekst: Het drama te Rijswijk. 

Nieuwsgierig geworden door de tekst onder de foto, over het stilzwijgen van het 
drama en over het huis, vroegen Jan en ik ons af waar dat huis gestaan zou heb-
ben, want wij hadden al wel begrepen dat het inmiddels moest zijn afgebroken. 
Zo ongeveer in de jaren twintig, dachten we. Jan had er al heel wat Rijswijkers 
naar gevraagd, maar niemand kon een zinnig antwoord geven. 
‘Geef maar een kopietje van het plaatje, ik zoek het voor je uit en hoop je spoe-
dig iets te laten weten’, was mijn reactie.
Thuisgekomen, zocht ik op een kadastrale kaart van 1894. Daarop moest het wel 
te vinden zijn, dacht ik. Ik schatte, gezien de bouwstijl, dat het huis in het midden 
van de negentiende eeuw gebouwd was. De kaart bevatte slechts de bebouwde 
kom van het dorp uit die tijd en daarop kon ik het huis niet herkennen. Mijn ge-
dachten dwaalden langs een aantal buitenwegen, de Geestbrugweg, de Haagweg, 
de Rijswijkseweg tot de Laakbrug, de Zandweg en de Delftweg. Aan de hand 
van de schaduw van de bomen, zag ik dat de foto gemaakt zou kunnen zijn in het 
vroege voorjaar, met de zon in het zuidwesten. 
In de bestrating op de foto zag ik heel vaag rails lopen en een talud. Daarom 
meende ik, dat het huis aan de Haagweg of Delftweg, langs de spoorrails van de 
stoomtram gestaan moest hebben. Het talud zou dan duiden op de oprit naar de 
Hoornbrug. 
Even gezocht in de vele ansichten en afbeeldingen van de Hoornbrug en omge-
ving en al spoedig had ik het gevonden. Daar stond het huis, op de Haagweg 
hoek Nassaukade bij ‘Het Molentje’. 

 De Haagweg vanaf de Hoornburg. Het moordhuis ligt rechts
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Opgetogen spoedde ik mij naar mijn goede vriend in de Kerklaan en daar aange-
komen, kon ik hem vertellen en met een plaatje aantonen, waar het huis gestaan 
had.
Maar wat was er in dat huis gebeurd en wat was ‘het verzwegen drama’? ‘Geen 
probleem’, zei Jan, ‘Ik vind vast wel wat op internet, want daar zijn veel kranten 
vanaf midden negentiende eeuw beschikbaar’. Enkele dagen later ontving ik van 
hem enkele mails met als bijlagen de bijna onleesbare krantenknipsels van juni 
19101. Het vermoeden was al dat het om een moord zou gaan en, ja hoor, dat 
werd ons bevestigd. Wat was daar dan wel gebeurd? 
De sierlijke korenmolen was één van de mooiste in onze omgeving, maar wei-
nig Rijswijkers kunnen zich die echter nog herinneren. De molen uit 1588 zag in 
de loop der eeuwen talrijke gebeurtenissen aan zijn voet plaatsvinden, want hier 
was de plek waar de trekschuit aanlegde en vanwaar de koetsen vertrokken. Voor 
heel veel prinsen, gezanten en burgers was dit een goede pleisterplaats. In een 
beschrijving van ‘het dorp Rijswijk’ van omstreeks 1792 werd eene uitspanning 
aan de Hoornbrug, ‘het Molentjen’ ook al genoemd. 

Toen de koetsen en trekschuiten tot het verleden gingen behoren, bleef de molen-
werf met haar uitspanning ‘t Molentje, vooral in de zomer, voor Rijswijkers en 
Hagenaars een aantrekkelijke pleisterplaats om in de lommerrijke omgeving iets 
verfrissends te gebruiken. Men kon genieten van het uitzicht op de Vliet, waar 
de scheepvaart altijd wel de nodige afwisseling bood, maar waar men ook zelf 
een roeibootje kon huren. Het was een gezellige gelegenheid aan het water met 
zitjes en zonneschermen en de theetuin die werd opgeluisterd met middag- en 
avondconcerten. 

Advertentie in een uitgave Rijswijk Vooruit, van de ‘Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer’ (VVV) uit 1925
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Op de gevel aan de Haagweg stond ‘hotel’. Je kon er eten, drinken en slapen 
en als je iets extra’s betaalde, mocht je bij de herbergierster in bed slapen. Maar 
er was van oudsher ook een pension gevestigd. En daar werd een kamer ver-
huurd aan de Delftse student jonkheer Ocker Gevaerts (1884-1945). Hij nu werd 
verdacht van de moord op mevrouw Waller. Zij heette van zichzelf Dora Anna 
Billyeald (1880-1910), was Engelse van geboorte en gehuwd met Albert Carel 
Waller, directeur van Calvé in Delft. Hun enig kind, Albert Carel junior, was ne-
gen jaar toen zijn moeder stierf.
Enige tijd later volgde de terechtzitting.

De terechtzitting.
Voor de Haagsche rechtbank stond op 27 juni 1910 de Delftse achtentwintigja-
rige student `jonkheer O.G. Gevaerts van Simonshaven` terecht.2 Hij werd ervan 
beschuldigd dat hij op 16 april 1910 op zijn kamer te Rijswijk mevrouw Waller 
met een revolver van het leven had beroofd.
Bij zijn verhoor verklaarde de beklaagde onder tranen, dat hij mevrouw Waller, 
die hij sinds 1907 kende, op haar eigen ‘uitdrukkelijk en ernstig verlangen’ 
had doodgeschoten, nadat zij daartoe half gekleed op zijn bed was gaan liggen. 
Daarna had hij zichzelf een kogel in het hoofd geschoten, maar raakte niet do-
delijk gewond. Op verzoek van verdediger mr. Bourifer werd het de zenuwarts 
Rosenstein toegestaan de zitting bij te wonen.
De eerste getuige was de burgemeester van Rijswijk, baron E.L.van Hardenbroek 
van Lockhorst, bij wie de beklaagde wel eens aan huis kwam. Hij verklaarde dat 
hij bij geruchte wel had vernomen dat de beklaagde een verhouding had met me-
vrouw Waller. Deze getuige en de veldwachter en enige dokters hadden de kamer 
waar de moord was gepleegd, kort na de daad bezocht. Er ontstond enige discus-
sie over de vraag of mevrouw met haar gezicht naar de muur had gelegen of de 
kamer in kon zien. In het eerste geval werd het waarschijnlijker dat zij tegen haar 
wil was doodgeschoten.
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De beklaagde beweerde dat mevrouw Waller kort voor de moord hem een brief 
had gestuurd, waarin zij schreef dat zij voor het laatst bij hem zou komen, om-
dat haar man uit Amerika zou terugkeren. Zij schreef ook, dat zij wenste te 
sterven. De brief had beklaagde echter verbrand, omdat hij niet wilde, dat deze 
in verkeerde handen zou komen. Enige artsen die mevrouw behandeld hadden, 
verklaarden echter, dat het zeer onwaarschijnlijk was dat zij, als hysterische ze-
nuwpatiënte, lange tijd met zelfmoordplannen had rondgelopen. Ook kon zij 
onder suggestie toegegeven hebben aan het moordplan.
Dr. Dijkgeest, die beklaagde na de daad op de kamer aantrof, hield hem toen voor 
ontoerekenbaar en had bij de justitie op een onderzoek naar zijn geestvermogens 
aangedrongen.
De hospita, mejuffrouw Van E. te Rijswijk, van het pension ’t Molentje, waar de 
beklaagde vier jaar op een kamer had gewoond en tegenover wie hij nogal ver-
trouwelijk was, had gezien dat Gevaerts in de loop der tijden nogal veel brieven 
van dezelfde hand uit Delft ontvangen had. Er was er zelfs nog één op 14 april 
bezorgd. Hij had haar medegedeeld, dat hij liefde had opgevat voor een getrouw-
de vrouw. Een enkele maal had getuige die dame bij haar huurder op de kamer 
gelaten. Het kon zelfs zo zijn dat zij, buiten de hospita om, meerdere malen op 
bezoek was gekomen.

Op de avond van 16 april had beklaagde aan getuige gevraagd zijn kamer in orde 
te maken en haar medegedeeld dat hij ‘s avonds om 8 uur mevrouw Waller ver-
wachtte. De juffrouw had hem toen nog gevraagd om der wille van de reputatie 
van haar kamers, mevrouw Waller niet meer op zijn kamer te ontvangen. Zij had 
geweigerd haar binnen te laten, waarop Gevaerts had gezegd: ‘Dan zal ik haar 
zelf wel tegemoet gaan’. Aan getuige had beklaagde, die deze avond erg zenuw-
achtig was, gezegd dat hij een rijtuig had besteld, om mevrouw ‘s avonds weer 
naar Delft te brengen.

Prentbriefkaart van Het Molentje.
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Getuige mejuffrouw Van E. deelde verder nog mee, dat zij op de bewuste avond 
drie doffe knallen in haar woning had gehoord. Toen was zij de trap opgegaan 
en had geroepen: ‘Meneer, wat doet u?’ Daarna had zij een vierde doffe knal 
gehoord. Zij was de kamer binnengegaan en had meneer met ontblote borst op 
de grond zien liggen. Hij bloedde, want hij had zich in zijn hoofd geschoten. 
Beklaagde zei desgevraagd, dat hij met de rechterhand had geschoten, terwijl hij 
voor het bed stond en mevrouw Waller op het bed lag.
De president merkte op dat beklaagde dan onmogelijk tussen het derde en het 
vierde schot de twee briefjes kon hebben geschreven die gevonden waren. Eén 
ervan was aan mejuffrouw Van E. gericht, waaruit men kon opmaken dat be-
klaagde het voornemen had om het lijk van mevrouw Waller naar Delft te doen 
terugbrengen. Beklaagde legde uit dat hij na het vierde schot in zijn stoel aan zijn 
lessenaar was gaan zitten en daar de briefjes had geschreven. De hospita kon zich 
niet meer precies herinneren hoe het gegaan was, maar verklaarde nu dat zij pas 
na het vierde schot en na enige malen geroepen te hebben, naar boven was ge-
gaan, zodat de verklaring van Gevaerts juist kon zijn.

De koetsier, die mevrouw Waller herhaaldelijk ‘s avonds uit Rijswijk of Den 
Haag weer naar haar woning in Delft had teruggebracht, werd gehoord. De avond 
van de moord was er ook een rijtuig voor dat doel besteld.
De president van de Rechtbank merkte op dat het toch wel vreemd was dat een 
rijtuig voor de terugrit besteld was, als er die avond iets met mevrouw Waller 
moest gebeuren.
Beklaagde antwoordde, dat hij voor eventualiteiten zo nodig over een rijtuig 
wenste te beschikken. De koetsier verklaarde dat hij mevrouw tot nabij Rijswijk 
gereden had, waar mijnheer het rijtuig tegemoet gekomen was. Mevrouw Waller 
had gezegd, dat ze daar niet wilde uitstappen, omdat zij het gevaarlijk vond én 
bang was dat zij gezien zou worden. De president merkte op dat het vreemd was, 
dat mevrouw Waller nog bang was gezien te worden, als ze al besloten had een 
einde aan haar leven te maken of te doen maken.
Daarna las de president een brief van mevrouw voor, in de Engelse taal geschre-
ven, waarin zij zich herinnerde samen met beklaagde aangename ogenblikken te 
hebben doorgebracht en waaruit bleek dat zij allesbehalve aan zelfmoord dacht. 
Deze brief werd nooit verzonden, maar was door de heer Waller gevonden en aan 
Justitie ter hand gesteld. 
Beklaagde beweerde, dat de brief die mevrouw hem schreef van geheel andere 
inhoud was en dat zij daarin zeer duidelijk haar wens te kennen had gegeven om 
te sterven. De brief had hij verscheurd, dus daarvan was geen bewijs.

Een wapenhandelaar, die als getuige bij de behandeling voor de rechtbank aan-
wezig was, meende dat hij op 12 april een zelfde wapen als hem werd getoond, 
met een aantal patronen aan beklaagde had verkocht.
Dr. Scholtema - getuige-deskundige - had in het zogenaamde Molentje bij 
Rijswijk op de zeventiende april ‘s morgens het lijk gezien. Hij had kunnen con-
stateren dat er uit de trekken van mevrouw Waller eeuwige rust en vrede sprak. 
Hij kende mevrouw al elf jaar. Zij was zijn patiënte geweest. Hij had haar gehol-
pen bij een accouchement (bevalling). Enige tijd daarna bemerkte hij dat hij te 
doen had met een zenuwpatiënte die erg kleinzielig was.
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De dienstbode die zeven jaar bij mevrouw had gediend, verklaarde dat zij heel 
lief was, maar de laatste tijd nogal nukkig. Mijnheer Waller was veel buiten de 
stad en dan ging mevrouw vaak uit. Zij ontving veel brieven, die mevrouw zelf 
uit de brievenbus haalde. Het was de dienstbode ook bekend, dat mevrouw nog 
met anderen dan de heer Gevaerts een intieme relatie had en aan haar man was 
dat ook wel bekend. Kort voor het voorgevallene in Rijswijk had mevrouw nog 
een nieuw kostuum gekocht en een nieuwe hoed laten komen. Meermalen ging 
mevrouw na het eten naar Den Haag. Voor zover deze getuige wist, droeg me-
vrouw altijd een korset, behalve op de avond van de moord. 

Na het verhoor van al de getuigen oordeelde de rechtbank dat hij die een ander 
op zijn uitdrukkelijk verlangen van het leven beroofde, volgens de wet gestraft 
moest worden met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaar. Daarna 
ontstond enige discussie over de wordingsgeschiedenis van artikel 293 uit het 
Wetboek van Strafrecht, waarin het woord ‘verlangen’ iets anders betekent dan 
‘toestemmen’.
Door het OM, bij monde van substituut-officier van Justitie mr. Van Geuns, werd 
tegen beklaagde wegens doodslag zeven jaar gevangenisstraf geëist.
Het vonnis werd echter zes jaar, wegens het doden van mevrouw Waller op haar 
‘uitdrukkelijk en ernstig verlangen’. Gevaerts ging daartegen niet in beroep. 
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Wat weten we verder over Ocker Gevaerts?3

Kennelijk gaf hij na zijn detentie zijn leven een andere koers. Hoewel hij de 
oudste zoon was, vererfden de verschillende heerlijkheden na zijn vaders dood 
in 1912 op zijn jongere broers. We komen hem tegen als rechter in Bandoeng. 
Hij heeft dus een geheel andere studierichting gekozen en het vaderland vaarwel 
gezegd. Op later leeftijd trouwde hij nog en in 1945 overleed hij kinderloos als 
oorlogsslachtoffer in Tjimahi.

Grafsteen van Ocker Gevaerts op het ereveld van Tjimahi.

Noten
1  De genoemde krantenknipsels komen waarschijnlijk uit De Haagsche Courant en Het Vaderland. 

Ook Het Leidsch Dagblad versloeg de terechtzitting. Het Stadsarchief van Amsterdam beheert in 
het Familiearchief Waller een verzameling krantenknipsels over de rechtszaak, inv. nr  1.2.77 nr. 
935.

2  De kranten geven de naam verkeerd weer. Gevaerts had alleen de voorletter O. De toevoeging 
`van Simonshaven´  gold officieel niet voor Ocker, hoewel hij zich in de studentenwereld wel zo 
noemde.  Heer van Simonshaven was toen  nog zijn vader, jhr. Paulus O.H. Gevaerts (1827-1912), 
ooit hofmaarschalk van koningin Sophie en later wethouder van Den Haag, die ook de heerlijkhe-
den Biert, Dorp en Sint Maartensregt bezat. 

3  Adelsboek 1993, p. 146 en Collectie Gevaerts van het ‘Centraal Bureau voor Genealogie’, Den 
Haag.
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Buziau schminkt zich, 1925 (foto coll. Spaarnestad)
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Het beeld van Buziau. 
Een vroege vorm van image building?

Arjan Kwakernaak

De brievenbus bij de voordeur van Johan Buziaus huis aan de 
Geestbrugweg 55 moet dagelijks vol zijn geweest. De ongekende po-
pulariteit van de komiek of de clown of de varieté-artiest (Buziaus 

talent is moeilijk onder één noemer te vangen) bracht menig landgenoot 
ertoe zijn of haar bewondering op schrift te stellen en het resultaat naar 
Rijswijk te zenden. Fragmenten van deze fanmail zijn bewaard gebleven en 
geven een opmerkelijke beeld van de adoratie waar Buziau via zijn brieven-
bus kennis mee maakte. 

In 1966 vond in de Kleine Schouwburg, toentertijd nog de aula van het Gemeen-
telijk Lyceum, de eerste theatervoorstelling in Rijswijk plaats. Een halve eeuw 
later wordt ‘50 jaar podiumkunsten in Rijswijk’ herdacht met een heel bijzon-
dere theatervoorstelling in de Rijswijkse Schouwburg, waarin Johan Buziau 
(1877-1958) het middelpunt is. Het is een eerbetoon aan één van de grootste the-
aterpersoonlijkheden die Nederland ooit heeft gekend en die bovendien inwoner 
van Rijswijk was. Museum Rijswijk haakt aan bij de feestelijkheden met een ten-
toonstelling over Buziau. Het onderzoek dat aan de tentoonstelling vooraf ging, 
leverde van alles op, maar geen antwoord op de vraag die voortdurend opdoem-
de: waarom of waardoor was deze podiumkunstenaar zo ongekend populair?  
Deze vraag is niet of nauwelijks meer te beantwoorden. Er is weliswaar heel 
veel informatie over Buziau: het beeldmateriaal is gigantisch en er is een 
redelijk aantal geluidsopnamen bewaard gebleven, maar wat we missen, zijn 
de bewegende beelden. We kunnen de man niet in actie zien. Zijn mimiek, 
lichaamstaal en timing waren legendarisch. Buziau te zien optreden moet voor 
velen een unieke ervaring zijn geweest, maar deze belevenis is latere generaties 
ontzegd. Hij weigerde pertinent een filmcamera tot zijn optredens toe te laten.1 
De rollen die hij speelde of liever de types die hij neerzette, waren zeer uiteen-
lopend: een bozige, bijna anarchistische plakkatenaanplakker, een golfspelende 
dandy, een gewiekste advocaat of een zakkenrollende zigeunerin. Buziau gros-
sierde in stereotypen met voor het publiek zeer herkenbare (on)hebbelijkheden. 
Gechargeerd, uitvergroot en soms verpakt in uitgelaten verkleedpartijen, presen-
teerde hij een eindeloze reeks ‘antihelden’, die elk op eigen (slimme) wijze het 
hoofd wisten te bieden aan de ingewikkeldheden van het dagelijks bestaan. 
Deze herkenbaarheid en het ‘kunnen identificeren met’ bepaalden niet alleen het 
succes van Buziau, maar maakten hem in de ogen van velen waarschijnlijk ook 
‘benaderbaar’. Dat de kunstenaar op het toneel een rol speelt die geheel los staat 
van zijn privé persoon, speelde kennelijk geen rol. Het leverde Buziau in ieder 
geval die volle brievenbus op en het lijkt erop, dat hij het imago van beroemd 
artiest die tegelijkertijd ‘net zo gewoon als ieder ander’ was, bewust cultiveerde. 
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Hoe Buziau omging met zijn stapels fanmail is niet bekend. Vermoedelijk deed 
hij er niet veel mee. Zijn collega Henk Bood sprong af en toe in en tikte be-
dankjes op de schrijfmachine in de woonkamer. Maar waarschijnlijk was het 
onmogelijk alle post te beantwoorden. Behalve talloze dankbetuigingen voor 
genoten voorstellingen, plofte er van alles naar binnen. Foto’s, tekeningen en an-
dere huisvlijtprojecten gingen richting Rijswijk, tot en met borduurwerken voor 
mevrouw Buziau, want ook zij werd niet vergeten. In 1935 wordt het huis van 
Buziau door J.B. de Gou omschreven als: 

vol herinneringen en gedachtenissen aan een roemrijk artistenleven, dank-
bare huldeblijken, verrassende geschenken, interessante souvenirs. […] 
Bij Buziau vindt men geen verwelkte kransen, geen verkleurde linten van 
avonden van glorie en triumfen. Maar wat hij u gaarne toont en laat zien, 
dat zijn de brieven en ontboezemingen van vrienden en stille vereerders uit 
allerlei kringen, ook uit die van de kleine luyden. 

Hoe ‘benaderbaar’ men Buziau achtte, blijkt uit een voorstel een zelf geschreven 
tekst op te nemen in één van zijn optredens, in de veronderstelling dat dit zeer 
zou bijdragen tot (nog meer) succes. Buziau zal er niet op zijn ingegaan, net als 
op het verzoek de tekst van een recente voorstelling op te sturen. De schrijfster 
kon deze dan goed instuderen en het thuis, tussen de schuifdeuren, ten uitvoer 
brengen. 
Buziau deed weinig om een afstand te creëren tussen het publiek en zijn pri-
véomgeving in zijn huis aan de Geestbrugweg in Rijswijk. De pers was er van 
tijd tot tijd zelfs welkom. Zonder uitzondering memoreerden de journalisten de 
hartelijke ontvangst, het kopje thee, het knusse interieur en het ‘gewone’ gezin. 
Vervolgens verschenen er foto’s van Buziau in de huiskamer of knutselend aan 
toneelattributen in zijn schuurtje achter het huis. Dit zijn geen spontane kiekjes, 
maar zorgvuldig geregisseerde opnamen van de beroemde artiest die ook een 
gewone huisvader is in een keurig interieur of die van een hardwerkende am-

Groepsportret van Johan Buziau, zijn vrouw Wilhelmina en zoon Emile, met Henri 
en Henriëtte ter Hall, omstreeks 1925 (uit De Gou)
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bachtsman die zijn eigen attributen met 
hamer en zaag in elkaar knutselt. Omdat 
deze fotosessies zich afspeelden in de 
privésfeer had Buziau de regie over de 
frequentie waarmee het gebeurde en 
over het te publiceren eindresultaat. De 
pers omarmde dit beeldmateriaal, het 
publiek kon er geen genoeg van krijgen 
en zag wederom bevestigd dat Buziau 
eigenlijk ‘iemand net als ons’ is. 
Ook in geschrift wordt dit beeld ondub-
belzinnig naar voren gebracht. In het 
ter gelegenheid van zijn veertigjarig ju-
bileum verschenen Buziau, historische 
levensfilm van den kunstenaar van den 
lach (1935) schrijft auteur De Gou over 
de moeite die hij moest doen om de ar-
tiest te laten meewerken aan zijn boek. 
Hij besluit zijn inleiding niet alleen door 
Buziau te danken voor zijn gastvrijheid 
maar ook met een ‘Dank aan mevrouw 
Buziau, die ons zoo charmant terzijde 
stond in het gevecht, dat wij met haar 
gemaal’s bescheidenheid hadden te le-
veren’. Met deze formaliteit achter de 

rug, volgden diverse gesprekken in huize Buziau waarin loopbaan en huiselijk 
leven alle aandacht krijgen. 
Het in 1939 verschenen Nederland lacht… Een geschreven causerie over J.F. 
Buziau doet dit nog eens dunnetjes over. De auteur, Ch. A. Cocheret, wordt dit-
maal ontvangen in de kleedkamer 
van een niet nader genoemde 
schouwburg. Daar treft hij een 
ontspannen Buziau die alle tijd 
heeft om over zijn carrière te 
vertellen.
In welke mate Buziau zeggen-
schap had over de ontelbare 
foto’s die van hem zijn gemaakt 
als revueartiest, is veel minder 
duidelijk. Deels was hij natuur-
lijk gebonden aan contractuele 
verplichtingen met de revuepro-
ducenten Henri ter Hall en Louis 
Bouwmeester. Zij zagen, ook al 
in de eerste decennia van de vo-
rige eeuw, het belang in van de 
media voor het onder de aandacht 
brengen van nieuwe producties. 
De artiesten, en zeker het para-
depaard Buziau, moesten hier 
aan meewerken. Scène- en por-

Buziau en echtgenote, 1935 (Haags 
Gemeentearchief)

Portretfoto, omstreeks 1938 (Haags 
Gemeentearchief/Gompers Persbureau)



l50l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
16

  l 
 H

et
 b

ee
ld

 v
an

 B
uz

ia
u.

 E
en

 v
ro

eg
e 

vo
rm

 v
an

 im
ag

e 
bu

ild
in

g?

tretfoto’s zagen in groten getale het licht, met die van Buziau in de voorhoede. 
Maar los van de contracten had Buziau ongetwijfeld een ‘regisserende’ stem, in 
de zin van ‘zus wel en zo niet’. Uit zijn weigering filmcamera’s toe te laten in het 
theater blijkt, dat zijn mening er toe deed en dat, als hij zich aan de camera on-
derwierp, dit gebeurde op zijn voorwaarden. 
Het beeld van de ’kunstenaar Buziau’ dat de wereld inging, was dus waarschijn-
lijk een ‘coproductie’ tussen kunstenaar en producent, waaraan Buziau zijn eigen 
accenten toevoegde. De geregisseerde privéfoto’s zijn er een voorbeeld van. 
Henri ter Hall was hier zeker van op de hoogte en komt zelfs op enkele van der-
gelijke opnamen voor. Maar er zijn ook opmerkelijke foto’s uit de kleedkamer. 
Buziau stond namelijk toe dat hij gefotografeerd werd tijdens het schminken 
voor de voorstelling. Niet veel bühne kunstenaars laten dit toe, omdat zij in hun 
kleedkamer naar een voorstelling toeleven. De concentratie die hiervoor nodig 
is, zien zij niet graag doorbroken door de aanwezigheid van een fotograaf en zijn 
klikkende camera. Buziau had hier kennelijk minder moeite mee of, en dat valt 
geenszins uit te sluiten, ook deze opnamen werden ‘geregisseerd’. Bij deze foto’s 
is uit de oogopslag van Buziau op te maken dat hij zich terdege bewust is van de 
aanwezigheid van de camera en hij kijkt, meestal via de spiegel, de toeschouwer 
recht in de ogen. Een betere manier om de afstand tussen kunstenaar en publiek 
te slechten, is haast niet denkbaar. 
In het onderzoek naar Buziau dat aan de tentoonstelling in Museum Rijswijk 
vooraf ging, is niet heel gericht gekeken naar de opzet van de public relations 
die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw werden toegepast voor het 
promoten van nieuwe revueproducties en van de artiesten die hieraan deelnamen. 
Dat het gebeurde, is zeker, uiteraard met de middelen en de inzichten van toen. 
En dat gaf ruimte aan ‘natuurtalenten’ als Buziau om een ‘persoonlijk image’ te 
creëren. Uiteindelijk overschaduwde zijn image wellicht de revues waarin hij 
optrad en zijn collega’s op de bühne. Maar dat Buziau, behalve enorme theaterta-
lenten, ook grote p.r.- en communicatievaardigheden had, staat buiten kijf. 

Buziau en echtgenote, 1935 (Haags Gemeentearchief)
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Literatuur:
J.B. de Gou, Buziau, Historische Levensfilm van den kunstenaar van den Lach, 
Amsterdam 1935,
Ch.A. Cocheret, Nederland lacht… Een geschreven causerie over J.F. Buziau, 
Rotterdam 1939,
Kranten en tijdschriften circa 1900-1958,
Documentatieverzameling Museum Rijswijk.

Noten
1 Een paar korte fragmenten staan op https://www.youtube.com/watch?v=LsVYWn6411Y. Dit is een 

filmpje van het Polygoon Journaal over de 70e verjaardag van Buziau, gevierd in zijn huis aan de 
Geestbrugweg.

Johan en Emile Buziau lezen de teksten door van de nieuwe Bouwmeester-revue ‘Sprookjesland’, 
13 juni 1941 (Collectie Spaarnestad)
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Vriend van Vincent
Arnold Hendrik Koning (1860-1945)

Willem van der Ende

     

Eén van de eigenaardigheden van Vincent van Gogh was dat hij niet 
gefotografeerd wilde worden. Van de ‘volwassen’ Van Gogh zijn geen 
foto’s bekend. Hij was cameraschuw. Het was dan ook een kleine 

sensatie, toen er in juni 2015 bij het Brusselse veilinghuis ‘The Romantic 
Agony’ een foto opdook, waar Van Gogh op zou staan. Het veilinghuis be-
greep natuurlijk heel goed dat het beslagen ten ijs moest komen en had een 
grondig onderzoek laten doen. Het resultaat, een indrukwekkend rapport 
van 116 pagina’s. De fotograaf, tijd, plaats en de personen op de foto konden 
met vrij grote zekerheid worden vastgesteld. 

Fotograaf: Jules Antoine,
Plaats: Parijs, Rue Blanche 96, binnenplaats Auberge Blanche met de ingang 
naar ‘Salle de repetition du Théâtre -Libre’,
Tijd: december 1887, 
Personen van links naar rechts: Arnold Koning, Emile Bernard, Vincent van 
Gogh, André Antoine, Felix Armand Jobbé-Duval en Paul Gauguin.
Situatie: André Antoine, broer van de fotograaf, had kunstenaars uitgenodigd 
te komen exposeren in zijn ‘Théâtre-Libre’.

Maar toch... wat iedereen onmiddellijk ziet of denkt, is dat de persoon die Van 
Gogh zou moeten zijn, helemaal niet lijkt op Van Gogh, althans niet zoals we 
hem kennen uit zijn zelfportretten. Ook deskundigen hadden trouwens hun twij-
fels. Maar als het niet Van Gogh is wie dan wel? Dat bleef en blijft onduidelijk. 
Dat de foto niet de verwachte € 120.000 / € 150.000 opbracht, zal met deze 
onzekerheid te maken hebben gehad. Bij de aftersale is de foto uiteindelijk voor 
€ 112.000 naar New York gegaan.

Vanuit Rijswijks perspectief is de persoon links op de foto interessant. Het is de 
schilder Arnold Koning die ook enige jaren in Rijswijk heeft gewoond en ge-
werkt. Over hem en zijn broer Edzard maakte Elizabeth Yates, kleindochter van 
Edzard, een mooi boek: Konings Kunst, van Parijs tot de Veluwe. Veel informatie 
is aan dit boek ontleend.
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Arnold Hendrik Koning wordt in 1860 in Winschoten in een juristengezin gebo-
ren. Grootvader was advocaat en procureur en sinds 1811 notaris. In zijn vrije 
tijd schilderde hij verdienstelijk en was zelfs enige tijd lid van ‘Pictura’, de 
Groningse kunstenaarsvereniging. Zijn jongste zoon, de vader van Arnold, stu-
deerde net als twee broers rechten in Groningen en werd advocaat in Winschoten. 
De verwachting is dat Arnold na het gymnasium ook de juridische kant op 
zal gaan, maar met enige moeite weet hij zijn ouders ervan te overtuigen dat 
hij liever schilder wil worden. In 1880 doet hij toelatingsexamen voor de 
Rijksacademie in Amsterdam en wordt er aangenomen. Uit beoordelingen door 
de docenten valt op te maken dat hij niet erg hard studeert. Hij heeft het er ook 
niet zo naar zijn zin. De lessen vindt hij te traditioneel en te formeel. Toch maakt 
hij de opleiding af, vooral omdat, volgens de docenten, zijn aanleg uitmuntend is.
Na zijn examen verhuist hij in de zomer van 1886 naar Den Haag en schrijft 
zich in voor de cursus ‘naakttekenen’ op de ‘Academie van Beeldende Kunsten’. 
Samen met zijn jongere broer Edzard, ook schilder, gaat hij op een kamer in de 
Frederikstraat wonen. Hij maakt er kennis met de levendige Haagse kunstwe-
reld, wordt lid van ‘Pulchri Studio’ en ontmoet er de schilders van de ‘Haagse 
School’. Samen met zijn broer maakt hij schetsjes van het strand en de duinen en 
gaat hij naar het verstilde poldergebied rond de Broeksloot met zijn weilanden en 
koeien. Thuis werkt hij deze schetsjes dan uit. 
Omdat hij als ‘pensionaire’ een jaargeld ontvangt van het ‘Koninklijk Subsi-
diefonds voor jonge kunstenaars’ krijgt hij de kans een studiereis te maken. In 
september 1887 vertrekt hij naar het culturele centrum van die tijd: Parijs. Hij 
bezoekt er musea, galerieën en kunsthandels. In de Parijse vestiging van kunst-
handel ‘Goupil & Co’ maakt hij kennis met Theo van Gogh die daar werkt en 
via hem ook met Vincent, die bij Theo een kamer heeft.1 De broers Van Gogh 
kunnen het goed met de opgeruimde, vrolijke Koning vinden. Theo vraagt hem 
zelfs een beetje op zijn broer te letten en Vincent wil alles weten over wat Arnold 
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Briefkaart van Arnold Koning aan Vincent van Gogh, 1888

in Amsterdam en Den Haag heeft geleerd. ‘De jonge Koning’ zoals Vincent hem 
noemt, maakt talloze schetsjes en tekeningen en ook enkele grotere schilderijen. 
Als Vincent in het ‘Restaurant du Chalet, Le Grand Bouillon’ een tentoonstelling 
onder de naam Impressionistes du Petit Boulevard wil organiseren, helpt Arnold 
hem daarbij. Deze tentoonstelling had als doel het werk van een groep jonge kun-
stenaars onder wie Bernard, Anquetin, Toulouse-Lautrec en Van Gogh aan het 
grote publiek te laten zien. En eigenlijk was het ook een protest tegen de gearri-
veerde impressionisten van de Grand Boulevard als Monet en Degas.
Wanneer er te weinig schilderijen ter beschikking worden gesteld, haalt Arnold 
samen met Van Gogh diens atelier leeg en sjouwt tientallen werken naar het res-
taurant. Arnold doet vanzelfsprekend met enkele eigen schilderijen ook mee. De 
tentoonstelling wordt een fiasco en als Vincent ruzie maakt met de restaurantei-
genaar, is het snel afgelopen. Arnold helpt nu om de schilderijen in veiligheid te 
brengen. 
In maart 1888 vertrekt Vincent naar Arles. Arnold gaat dan op diens kamer bij 
Theo in de Rue Lépic 54 wonen tot hij eind mei 1888 terugkeert naar Nederland. 
Enkele schilderijen die Arnold in Parijs heeft gemaakt, zijn nu in de collectie van 
het Van Gogh Museum, onder andere schilderij Jardin du Luxembourg en een 
olieverf van de beroemde molen op Montmartre ‘Le blute-fin’.2 Daar berusten 
ook de brieven van Arnold en de Van Goghs. 

Door zijn Parijse periode schildert Arnold zijn werk in wat frisser kleuren. Naast 
de sombere bruinen en grijzen van de Haagse School komt er meer rood en geel 
in zijn werk, misschien toch door invloed van Vincent. 
Terug in Den Haag leidt hij enkele jaren een wat zwervend bestaan, verhuist van 
kamer naar kamer, van atelier naar atelier en maakt reizen door Nederland. Hij 
schildert op de Veluwe, in Limburg, Drente en natuurlijk ook in Groningen.
In november 1893 trouwt hij met concertpianiste Maria Catherina Heeley 
(1872-1925) uit Dordrecht. Het jonge paar gaat wonen op het adres C 125 
(Geestbrugkade 20) in Rijswijk. Daar wordt op 2 oktober 1894 hun zoon Arnold 
Hendrik Koning geboren. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn Hermannus 
Adrianus van Oosterzee, oud 30 jaar, kunstschilder en Pieter Frederic Augustijn, 
oud 29 jaar, arts. Twee jaar later, op 26 november 1896, wordt dochter Sarah 
Margaretha geboren. Ook nu is Van Oosterzee getuige. Het gezin woont dan op 
het adres C 167. Het is echter hetzelfde huis, kennelijk zijn de huizen in de tus-
sentijd vernummerd. 
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Portret Arnold Koning en Maria Heeley, omstreeks 1893

Arnold blijft nu dichter bij huis en schildert vooral de omgeving van Den Haag, 
net als zijn collega’s die in de jaren 1880/1890 in Rijswijk wonen: Hermannus 
van Oosterzee (1866-1933), Antonie Koster (1859-1937) en Cornelis Kuypers 
(1864-1932). Ook al vormen zij geen groep, toch worden zij meestal tot ‘De 
schilders van de Broeksloot’ gerekend.

Door de uitbreiding van de stad en de toenemende drukte verhuizen in de jaren 
negentig veel Haagse Schoolschilders. Mooie plekjes verdwenen, de natuur in de 
omgeving moest wijken voor woningen en de vissers verdwenen van het strand 
om plaats te maken voor toeristen ‘en nu wordt ook al de schennende hand gesla-
gen en met bouwmaterialen de natuur verdrongen aan de beroemde Broeksloot 
bij Den Haag, waar geheele geslachten van landschapsschilders studeerden. Ook 
de Broeksloot wordt onteigend en gedempt...’3



l57l

H
V

R
 Jaarboek 2016  l   V

riend van V
incent - A

rnold H
endrik K

oning (1860-1945)

De schilders trekken verder het land in, naar het Gooi, de Veluwe en Drenthe. 
Arnold verhuist in 1897 met zijn gezin naar Ede. Een enkele keer is hij nog wel 
in Den Haag voor een expositie in ‘Pulchri’ of de ‘Haagse Kunstkring’, maar zijn 
hart ligt nu vooral bij het Veluwse landschap. Deze jaren zijn heel succesvol. Hij 
verkoopt goed en heeft exposities in binnen- en buitenland. Maar in 1909 loopt 
het huwelijk stuk. Maria vertrekt met dochter Sally naar Arnhem en Arnold ver-

Arnold Koning met zijn zoon Arnold jr. ,1895
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Arnold Koning, Aan de Broeksloot. 
Waar dit schilderij zich bevindt en of het nog bestaat is niet bekend.
Uit: Elsevier Maandschrift 01-07-1902.
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huist naar Voorthuizen. Samen met zijn broer Edzard koopt hij daar een stukje 
grond en laat er een huis zetten.
Op het einde van de Eerste Wereldoorlog trouwt hij met Diedrieka Johanna 
Hopster (1875-1978). Met haar leidt hij een sober, landelijk leven, een kleine 
boer die schildert of een schilder die ook wat boert. Hij maakt veel schetsjes en 
tekeningen in de omgeving. Aan het einde van zijn leven wordt hij doof en verer-
geren zijn sombere buien. Op 20 januari 1945 valt hij van de trap en overlijdt op 
vierentachtigjarige leeftijd.

Hoewel er schilderijen van Albert Koning in de collecties van het ‘Van 
Goghmuseum’ en het ‘Museum Kröller-Müller’ zijn opgenomen, is hij toch meer 
iemand van het tweede echelon. In de vakliteratuur wordt hij óf tot ‘De schilders 
van de Broeksloot’ gerekend óf, in wat abstractere term, tot de nabloei van de 
Haagse School. Overigens is het opvallend dat hij in het in 1999 verschenen boek 
De schilders van Broeksloot. Kleine namen, grote meesters in en om de Haagse 
school niet wordt genoemd.4 De verklaring is wellicht te vinden in wat de re-
dactie in het Ten geleide schrijft: ’De schilders van Broeksloot pretendeert niet 
‘compleet’ te zijn. Met evenveel gemak zou het dubbel zo dik geweest kunnen 
zijn’.
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Edzard Koning, Arnold junior in de tuin. Rijswijk 1897, Drents Museum.
Uit: Koningskunst blz. 55.

Er zijn geen topografische schetsen of schilderijen met Rijswijk als onderwerp 
van Arnold bekend. Wel heeft zijn broer Edzard een tekeningetje gemaakt van de 
tuin achter het huis aan de Geestbrugkade.

Het Museum Rijswijk heeft geen werk van Arnold Koning in zijn collectie. In de 
serie Kunstenaars in Rijswijk komt hij ook niet voor.

Noten

1  Goupil & Co had ook een vestiging op de Plaats in Den Haag.
2  Afbeelding in Konings Kunst, 32.
3  P.A. Haaxman jr., A.H. Koning. In: Elsevier Maandschrift, jg. 12, 01-07-1902.
4  De schilders van Broeksloot. Kleine namen, grote meesters in en om de Haagse School, 
    Alkmaar z.j. [1999].
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In Memoriam Gert van Dam 
(1933 – 2015) 

Willem van der Ende

Toen in oktober 2011 de ‘Stichting Omroep Rijswijk’ (SOR) haar 
vijfentwintigjarig bestaan vierde, zei iemand tegen Gert van Dam: ‘Dit 
is eigenlijk allemaal jouw schuld’. Hoewel niet serieus bedoeld, was dit 

niet ver bezijden de waarheid. Hij was inderdaad één van de oprichters van 
de SOR.

Gert van Dam, geboren in Groningen, was van beroep werktuigbouwkundige. Zijn interesse, 
om niet te zeggen zijn fascinatie, was echter film, video, radio en televisie. Hij was lid 
en vaak ook voorzitter van allerlei clubs en clubjes in de (amateur) audiovisuele sfeer, 
zoals bijvoorbeeld van de ‘Haagse Smalfilmliga’ en de ‘NOVA district Zuid-Holland’. In 
september 1979 richtte hij de ‘Rijswijkse filmclub’ op. Sinds 2005 was hij erevoorzitter van 
deze vereniging, hoewel de naam inmiddels is veranderd in ‘Rijswijkse Video Computer 
Vereniging’ (RVCV). 

Vooral bekend is hij echter geworden als man van Omroep Rijswijk. Er waren veel mensen 
betrokken bij de start, maar Gert van Dam en Jan Brandsen waren samen  toch wel de echte 
oprichters. Wie de beide heren heeft gekend, kan niet goed begrijpen dat zij samen zo lang 
hebben kunnen samenwerken. Beiden hadden een nogal robuust karakter! Maar het lukte. 
Ze vonden een manier om samen te werken. De rolverdeling was dat Jan zich vooral bezig 
zou houden met de presentatie en met de contacten met de gemeentepolitiek en dat Gert 
zich zou bemoeien met de techniek. Maar er zijn talloze voorbeelden dat het andersom ging.
Er was veel scepsis – wat moeten we met een lokale omroep? –,  maar de eerste radio 
uitzending van de SOR kwam er toch, op 4 juni 1987. Voor beide heren een kleine triomf. 
Inmiddels staat een lokale omroep niet meer ter discussie.

Na een slopende ziekte overleed Gert van Dam op 3 juli 2015.
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In Memoriam Ferry Hoonhout 
(1935-2015)

Rob de Mooy

De op 12 september 2015 op vijfentachtigjarige leeftijd overleden Ferry 
Hoonhout was misschien niet zo’n erg bekende Rijswijker, maar hij 
heeft toch veel betekend voor de gemeente Rijswijk gedurende zijn 

vijfendertig jarige ambtsperiode. Onder het burgemeesterschap van Archibald 
Bogaardt midden jaren zestig en de daar op volgende twee decennia was hij 
verantwoordelijk voor het creëren van prachtig stedelijk groen in de nieuw 
aangelegde lanen, straten en parken van Rijswijk. In de persoon van Bogaardt 
vond hij een uitstekende medestander in het groen maken van onze gemeente. 
Maatschappelijk was Ferry zeer betrokken bij de schooltuinverenigingen 
en als bestuurslid van de ‘Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde’.

Bij mijn aantreden in 1971 als ontwerper/tekenaar bij de afdeling Bouwkunde 
van de toenmalige Dienst Openbare Werken trof ik Ferry aan de overzijde mijn 
tekenzaal. Als hoofd van de afdeling plantsoenen was hij druk in de weer met het 
verrijken van de gemeente met prachtige bomen en planten met vele bloemen. 
Dat deed hij op kantoor en met zo’n 59 medewerkers in de buitendienst. Dat 
grote bestand aan personeel was hard nodig, want er lagen vele rozenperken in de 
gemeente verspreid, omdat de burgemeester gek was op rozen. Ze zijn inderdaad 
erg mooi, maar hebben een zeer intensieve verzorging nodig. In die dagen stond 
Rijswijk nationaal bekend als de ‘Rozenstad’.

Ferry kende zijn personeel persoonlijk en was zeer betrokken bij het welzijn 
van zijn mensen. Ook had hij belangstelling voor zijn collega’s in zijn directe 
omgeving. Hij had al gauw door dat aan de andere kant van zijn kamer een 
‘stadhuizenaar’ zat met een vaardige tekenpen. Al snel zaten we bij elkaar om 
mogelijkheden te zoeken om nieuwe plannen op een simpele, duidelijke manier aan 
Bestuur en burgers te presenteren. 3D-presentaties bestonden toen nog niet, maar 
we maakten vogelvluchtperspectieftekeningen en -maquettes. Mijn eerste werk 
met Ferry was het in beeld brengen van de enorme huisvuilberg achter de beoogde 
verlengde A-4. Daar had Ferry een schitterend park overheen gelegd, thans beter 
bekend als het Elsenburgerbos. Eerder had hij het Julianapark aangelegd, later 
volgde nog het Wilhelminapark, volgens zijn zeggen zijn mooiste werken. 
Ferry was zeer geïnteresseerd in mijn tekenvaardigheid, maar omgekeerd heb ik 
veel geleerd over plantsoenplanten en specifieke laanbomen. Hij was in Rijswijk 
actief voor ‘Amnesty International’ en het volkstuinencomplex ‘Ons Ideaal’.  Dat 
was niet zo verwonderlijk, want bij zijn afscheid op 28 juni 1988 zei hij: ‘Ik raak 
nu mijn beroep kwijt, maar mijn hobby hou ik’. 
Als je zo één op één bij elkaar zit te praten over de vormgeving van de gemeente, 
heb je het al gauw over persoonlijke zaken. Ferry vertelde over zijn gezin, hoe trots 
hij was op zijn kinderen. Ferry was een echte familieman, sociaal, beminnelijk en 
altijd een lach op het gezicht, een mens met een groot hart, die ik niet gauw zal 
vergeten.
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In Memoriam Ria Borgmeijer 
(1921-2015)
Willem van der Ende

Vlak na de oorlog werden de concerten van de bekende ‘Die Haghe 
Sangers’ vaak begeleid door twee jonge pianistes, de zusjes Ria en Bep 
Borgmeijer. Beiden werden lerares: Ria lerares Duits en Bep lerares 

gymnastiek, maar al snel ging Ria verder in de muziek.

In 1946 werd zij al vaste dirigente van het ‘Vrouwenkoor van Inter Amicos’ in 
Rijswijk. Het was het begin van een prachtige carrière als koordirigente. Binnen 
enkele jaren was zij ook dirigente van het ‘Schiedams Vrouwenkoor’, het 
‘Shell-dameskoor’ en het ‘Shell-herenkoor’. Zo kon zij haar leraarsbaan aan het 
Christelijk Lyceum Delft opzeggen en ‘van de muziek leven’. Daarnaast had zij 
veel gastoptredens. Zo zat zij in 1962 aan de vleugel bij het jubileumconcert van 
het ‘Christelijk Residentie Mannenkoor’ en in 1975 dirigeerde zij de uitvoering 
van de Koninklijke Zangvereniging ‘Rotte’s Mannenkoor’ in de Laurenskerk in 
Rotterdam.

De bewondering en waardering voor haar werk blijkt ook uit de compositie die 
Johanna Bordewijk-Roepman schreef voor ‘het Vrouwenkoor van Inter Amicos 
te Rijswijk en zijn dirigente Ria Borgmeijer’. Of uit het jubileumconcert dat haar 
in 1966 voor haar 25-jarig  jubileum werd aangeboden in De Doelen en dat begon 
met een ode aan haar, gecomponeerd door haar oude leermeester Jos Vranken sr. 
En zeker ook uit de compositie ‘Omtrent de Liefde’ die in 1974 aan haar werd 
opgedragen.

Ondanks al deze successen is zij haar 
Rijswijks koor altijd trouw gebleven, ook 
al veranderde de naam op een gegeven 
moment in ‘Concertkoor’. Eén van de 
laatste hoogtepunten voor haar was 
de uitvoering van Due Madrigale van 
Hendrik Andriessen op 25 maart 1995 met 
het Concertkoor in de Benedictuskerk. 
Feitelijk was dit haar afscheid. De laatste 
jaren woonde zij in het Wooncentrum 
Bezuidenhout.

Voor haar verdiensten op muzikaal gebied 
werd zij benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau en van de Franse 
‘Société Académique Arts-Sciences-
Lettres’  ontving zij het ‘Diplôme de 
Médaille d’Argent’.  
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In Memoriam Theo Stokman 
(1924-2016)

Paul Schott

Op 7 juli 2016 overleed Theo Stokman. Hij was een prominent 
vrijwilliger van de Bonifatiusparochie. Naast zijn arbeidzame leven 
in administratieve functies (hij was onder andere werkzaam bij 

administratie- en assurantiekantoren, later bij de Edith Stein Stichting), zijn 
politieke activiteiten voor het CDA en de zorg voor zijn grote gezin, heeft hij 
talloze functies in de parochie bekleed. 

Zo was Theo jarenlang lector tijdens de vieringen, bestuurslid van de ‘Stichting 
Blindenhulp Aluor’ (Kenia) en vicevoorzitter van het parochiebestuur. 
Hij bekleedde het voorzitterschap van de Raad van Katholiek Rijswijk, 
de kerkhofcommissie ‘H. Bonifatius’ en de ‘Stichting Vrienden van de 
Bonifatiuskerk’. De eerste twee functies legde hij neer op de respectabele 
leeftijd van 80 jaar en de laatste op zijn 85e! Theo hielp enthousiast mee bij de 
kerkveilingen die in de jaren tachtig en negentig werden georganiseerd. Zijn 
maatschappelijke betrokkenheid kenmerkte zich ook als initiatiefnemer en 
bestuurslid van het ‘Sociaal Fonds van de Gemeente Rijswijk’ waarin de kerken 
participeren. Tussen de bedrijven door vond hij nog tijd als voorzitter van onder 
andere het ‘Regionaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg Haagland’, de ‘Stichting 
Samenwerkingsorgaan Gehandicapten’ en als bestuurslid van ‘Welzijn Rijswijk’. 
Er zullen ongetwijfeld nog functies in dit overzicht ontbreken! Voor al deze 
activiteiten is Theo geridderd en onderscheiden met de pauselijke onderscheiding 
Sint Silvester.

Theo was iemand op wie je altijd een beroep kon doen: zonder morren en met 
een brede glimlach pakte hij de klussen op. De laatste tijd stond het heden hem 
niet meer helder voor de geest, maar hij kon nog in detail vertellen hoe actief hij 
bezig was geweest met de onderhoudsklussen in het gebouw. Zo wist hij me nog 
te vertellen hoeveel groene Makkumer tegeltjes tegen welke prijs hij had besteld 
voor het herstel van zijingangen van de kerk…

Hem past heel veel dank voor zijn grote inzet voor de parochie. Op 14 juli is hij 
onder grote belangstelling begraven vanuit de Bonifatiuskerk.
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Leeuwendaal, prent P.J. Lutgers, 1855; Wikipedia
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Leeuwendaal: 
van landgoed naar woonwijk

Wim Dammers

Wanneer aan het einde van de negentiende eeuw een wandelaar 
vanaf de Hoornbrug richting Den Haag wandelde dan zag hij aan 
de rechterkant de molen liggen, vervolgens ‘Villa Alexandrine’ en 

daarna weilanden. In die weilanden ontwaarde hij dan op een gegeven mo-
ment in de verte huize ‘Leeuwendaal’.

Nu ziet hij een rij huizen, die de buitenrand vormt van de wijk Leeuwendaal. In 
een periode van krap veertig jaar is het landgoed omgebouwd tot een woonwijk: 
dit artikel schetst die metamorfose.
Op de plek van het landhuis Leeuwendaal stond in de middeleeuwen het nonnen-
klooster ‘Onze Lieve Vrouwe van Nazareth’, waarvan het bestaan in 1481 voor 
het eerst in een geschreven bron wordt vermeld. Het klooster werd in 1558 ver-
laten, omdat er onvoldoende nonnen beschikbaar waren en in 1573 werd het in 
opdracht van Willem van Oranje verwoest om de Spanjaarden te beletten er zich 
te verschansen. De geschiedenis van het klooster en diens opvolger, het land-
huis Leeuwendaal wordt uitvoerig beschreven in het Jaarboek 2004 van de HVR 
[Van Wijk van Brievingh, blz. 32 t/m 43]. De oprijlaan naar het landhuis (de la-
tere Leeuwendaallaan) heette overigens vroeger ‘Cloosterlaan’, naar het klooster 
Nazareth.
Het grootste deel van de huidige wijk Leeuwendaal is dus aangelegd op het 
terrein van de vroegere gelijknamige buitenplaats, die het gebied besloeg tus-
sen de Nassaukade, de Haagweg, de Geestbrugweg en een sloot, die vanaf de 
Geestbrugweg achter de Dillenburglaan en de Frederiklaan naar de Vliet liep. De 
Geestbrugkade maakte geen deel 
uit van de buitenplaats. Op de kaart 
van Kruikius uit 1712 is de situering 
van het landgoed Leeuwendaal met 
weilanden, boomgaarden en tuinen 
goed te zien.

Links onder is de Hoornbrug met 
daarnaast de korenmolen, de op-
rijlaan naar het landhuis heet 
‘Kloosterlaen’ en rechts loopt paral-
lel aan de Trekvliet genoemde sloot: 
rechts daarvan ligt het (verdwenen) 

Detail van de kaart van Kruikius, blad nr. 9 
uit 1712; Hoogheemraadschap Delfland.
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huis Burchvliet, dat later nog ter sprake komt. Merkwaardig is wel, dat er midden 
op de kaart nog Nazareth staat, terwijl het klooster toen al lang was verdwenen!
Het gedeelte van Leeuwendaal tussen genoemde sloot en de Geestbrugkade 
was overigens tot 1821 Voorburgs grondgebied! De gemeenten Rijswijk en 
Voorburg hebben daar enige jaren onenigheid over gehad. Het grensgeschil werd 
bij Koninklijk Besluit van 23 september 1821 beëindigd, waarbij de gemeente-
grens kwam te liggen door het midden de Trekvliet, tussen beide gemeenten in. 
[Kadastrale Atlas, blz 20] 
In 1888 is de situatie eigenlijk nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de vori-
ge decennia, met uitzondering van het gedeelte aan de Geestbrugkade: daar is 
bedrijvigheid ingetekend, boven en rechts van het woord ‘Fabriek’, zoals op de 
kaart is te zien:

Detail kaart 459 / Delft uitgave 1904 (verkend in 1888, gedeeltelijk herzien 1902) uit de Atlas van 
Historische Topografische Kaarten Zuid Holland 1894-1923; RHI
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Leeuwendaal is nog steeds een landgoed, met weilanden, tuinen en bosschages: 
ten zuiden van het landhuis is een weiland aangelegd met golvende lijnen, waar 
op de kaart van Kruikius nog een klassieke tuinaanleg is te zien. 
De Geestbrugkade maakt ook deel uit van de wijk Leeuwendaal, maar is minder 
bekend, vooral omdat hier voornamelijk bedrijvigheid heeft plaats gevonden. 
De Geestbrug ligt op een plek, waar de Strandwal de in de veertiende eeuw ge-
graven Trekvliet kruiste: dat was een goede oversteekmogelijkheid. Rond deze 
oversteekplaats ontstond al snel nering en in de achttiende eeuw ontwikkelde 
zich bebouwing richting de Delftse Vliet, het tegenwoordige Rijn-Schiekanaal. 
Er werden enige kleine buitens gevestigd, zoals ‘Burchvliet’ en ‘Treckvliet’. 
Na de verbreding van de Trekvliet tussen 1891 en 1893 werd de nijverheid er 
uitgebreid: er kwamen industrieën die vanwege hun stoommachines waren aan-
gewezen op de aanwezigheid van water, zoals de ‘Zwitsersche Wasch, Bleek en 
Strijkinrichting’. Andere bekende bedrijven die hier waren gevestigd waren de 
‘N.V. Nieuwe Margarinefabrieken’, de ‘Pander Vliegtuigfabriek’ en beddenfa-
briek ‘Baltus’.

Bouwplannen
Voor de uitbreiding van Rijswijk aan de oostzijde van het dorp - de wijken 
Leeuwendaal en Cromvliet - was de aanleg van de stoomtram tussen Den Haag 
en Delft in 1887 van groot belang: een directe en snelle verbinding met beide 
plaatsen maakte Rijswijk tot een aantrekkelijke forensengemeente. Daarmee 
groeide aan het einde van de negentiende eeuw de behoefte aan nieuwe wonin-
gen en kon de verkoop van grond veel geld opleveren. De voorlaatste eigenaar 
van het landgoed Leeuwendaal, de heer J.E. Koechlin, directeur van de ‘Nicola 
Koechlin & Co Stoommeelfabriek’, die aan de overzijde van de Geestbrug in 
Voorburg stond, verkocht in 1900 het grootste deel van zijn buitenplaats aan de 
projectontwikkelaar K. Vermeer en zijn compagnon J.M. Bomans, die er met 
behulp van hun ‘Bouwgrondmaatschappij Leeuwendaal’ een woonwijk wil-
den aanleggen. Zij dienden direct een bouwplan in voor het gebied tussen de 
Leeuwendaallaan en de Koninginnelaan. De eerste huizen werden er gebouwd 
tussen 1901 en 1903, op de hoek van de Geestbrugweg en de Leeuwendaallaan 
en de Koninginnelaan en in de Leeuwendaallaan. In 1903 dienden ze opnieuw 
een bouwplan in, ditmaal voor het gebied er omheen. 
De Woningwet van 1901 verplichtte gemeenten een officieel uitbreidingsplan te 
maken, waarin ook gronden moesten worden aangewezen, die voor de aanleg 
van straten, pleinen en parken bestemd waren. In 1903 kreeg de Haagse archi-
tect Jan Mutters van het gemeentebestuur opdracht om voor Rijswijk zo’n plan 
te ontwerpen. Hij maakte voor zijn plan gebruik van de idealen van de ‘tuinstad’-
gedachte: een combinatie van stad en platteland. [Van Breugel, p. 13v] 
De ‘tuinstad’ is oorspronkelijk een in 1898, door de Engelsman Ebenezer 
Howard ontwikkeld revolutionair model voor stedelijke ontwikkeling. Hiermee 
wilde hij de arbeidersbevolking bevrijden uit de toenmalige misère van de 
industriële metropool. Het model behelsde de oprichting van een reeks zelfvoor-
zienende en autonome steden, met elk maximaal 32.000 inwoners, midden op het 
platteland, belichaamd in een besloten, intieme en geborgen vormgeving. In de 
praktijk werden slechts enkele tuinsteden volgens het concept van Howard ge-
realiseerd. Des te meer vond het model in de jaren 1900-1925 echter toepassing 
als tuindorp of tuinwijk aan de rand van de bestaande stad: in Nederland is het 
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Delftse Agnetapark het eerste tuindorp, gesticht door J.C. van Marken, directeur 
van de Gist- en Spiritusfabriek. 
In Rijswijk is de wijk Leeuwendaal een mooi voorbeeld van een tuindorp, dat 
goed is te herkennen in het ontwerp van Mutters.
De wijk werd volgens dit principe aangelegd: een gebogen stratenpatroon met 
veel groen en onverwachte doorkijkjes. In veel gevelwanden verspringen de hui-
zen iets ten opzichte van elkaar, waardoor een levendig straatbeeld ontstaat. 

Huizenrijen en villa’s werden op speelse wijze en met grote diversiteit in het ont-
werp opgenomen, met een accent op bestrating en groen. Naar de aard van de 
panden – grote eengezinswoningen met voor- en achtertuinen – is Leeuwendaal 
een wijk voor de gegoede burgerij. Ook veel gefortuneerde Oud-Indischgasten 
vestigden zich hier. Huizen met namen als ‘Senang’ aan de Regentesselaan 15 
(de naam betekent in het Maleis ‘tevreden’) en Merdika (vrij), gebouwd in 1916 
aan de Leeuwendaallaan 30 herinneren hier aan.
De gemeente stelde strikte eisen: de straten moesten 10 meter breed zijn, de hui-
zen moesten 5 meter van de straat staan en omringd zijn door metalen hekken 

Detail kaart Uitbreidingsplan Mutters, 1906; Beeldkwaliteitsplan Leeuwendaal
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‘op straffe van een dwangsom van fl. 1000’. Ook mochten de woningen nooit 
bestemd worden tot fabrieken, bordelen of danshuizen…. [Andriessen, blz 108] 
Op de kaart van het plan Mutters zien we, dat zijn plan grotendeels is gereali-
seerd. Opvallende verschillen met de huidige situatie: de Princesselaan komt nu 
op de kruising van de Regentesselaan en de Mauritslaan uit. De Oranjelaan zou 
oorspronkelijk doorlopen naar de Trekvliet, over het terrein van de Wasserij De 
Zwitsersche, maar na protesten van de fabriek werd hier vanaf gezien. Verder 
hebben de Hoornbruglaan en de Waldeck Pyrmontlaan een ander verloop gekre-
gen. Tenslotte heeft Mutters nog een straat ingetekend tussen de Molenlaan en de 
Haagweg: deze is niet gerealiseerd. In het plan staat de Villa Alexandrine aan de 
Haagweg ingetekend (kadasternummer 1413), kennelijk werd er rekening mee 
gehouden, dat deze gehandhaafd zou blijven. Op deze villa komen we later in dit 
artikel nog terug. Ook is nog een sloot te zien vanaf de Vliet naast de toekom-
stige Molenlaan, welke aansluit op de vijver (tussen nummer 1878 en 1882) voor 
het landhuis Leeuwendaal (het rode vierkant boven nummer 1867), die toen nog 
bestond. Deze sloot is evenals de vijver verdwenen.
In rood zijn de huizen aangegeven, die al aanwezig waren in 1906. Tenslotte 
is ook nog de sloot te zien, die achter de huidige Frederiklaan loopt richting 
Geestbrugweg en waarmee de bedrijvigheid aan de Geestbrugkade werd afge-
scheiden. Deze sloot begrensde het gebied, dat eerder Voorburgs grondgebied 
was.

Detail kaart 459 / Delft 1913 uit de Atlas van Historische Topografische Kaarten Zuid Holland 
1894-1923; RHI
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De bouwplannen van de Bouwgrondmaatschappij Leeuwendaal werden gro-
tendeels in het plan Mutters opgenomen, dat in 1906 door de gemeente werd 
vastgesteld.
De centrale as van de wijk werd de Leeuwendaallaan, de vroegere oprijlaan van 
het landgoed. In 1906 begon M. Vermeer met een tweede bouwgrondmaatschap-
pij, ‘Nieuw Rijswijk’ geheten, grond te exploiteren. Deze maatschappij opereerde 
met name in het deel tussen Leeuwendaallaan, Regentesselaan en Mauritslaan. 
Na enkele jaren raakten de bouwmaatschappijen in een malaise: ‘Leeuwendaal’ 
verkocht haar laatste panden in 1907, drie jaar later moest ‘Nieuw Rijswijk’ haar 
activiteiten wegens exploitatietekorten beëindigen. Noodgedwongen nam de 
gemeente de verdere ontwikkeling van de wijk over. Om die reden werd het stra-
tenplan voor het meeste zuidelijke deel van de wijk, het gebied tussen Haagweg, 
Regentesselaan en Nassaukade pas in 1923 aanbesteed. Voor deze verandering 
was een wijziging van het uitbreidingsplan van Mutters noodzakelijk: bij deze 
herziening werd de tuinstadgedachte verlaten. Dit leverde een duidelijke verso-
bering op, in zowel de architectuur als in het stratenplan.
De wijk heeft tussen 1900 en 1940 haar huidige aanzicht gekregen. 
Er zijn ruwweg drie bouwfasen te onderscheiden:

Plattegrond met bouwstijlen Leeuwendaal; Beeldkwaliteitsplan Leeuwendaal
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1. tussen 1900 en 1910, vooral in het noordelijke deel: stukken van de 
Koninginnelaan, Leeuwendaallaan, Prins Hendriklaan, Oranjelaan en 
Wilhelminalaan en delen van de Leeuwendaal- en Koninginnelaan rich-
ting de Vliet

2. tussen 1910 en 1920, het middengedeelte van de wijk en
3. tussen 1920 en de Tweede Wereldoorlog, de opvulling van het zuidelijke 

gedeelte: Hoornbruglaan, Molenlaan, Mauritslaan , Nassaukade en het 
laatste stuk van de Haagweg.

Op de topografische kaart uit 1913 zien we hoe de helft van Leeuwendaal al 
bebouwd is: het gebied tussen de Regentesselaan en de Haagweg is echter nog 
grotendeels weiland. Villa Alexandrine is nog aanwezig, te zien onder de tweede 
G van Haagweg: deze verdwenen villa wordt in het laatste hoofdstuk beschreven. 
Tussen de Oranjelaan en de Haagweg is het bouwblok van het verdwenen hotel 
Leeuwendaal (ook beschreven in het laatste hoofdstuk) te zien.
Na de oorlog bestond de bouwactiviteit voornamelijk uit vervanging van oudere 
bebouwing (zoals de flat op de plek van het landhuis Leeuwendaal, uit 1951) of 
invulwerk, zoals de aanleg van een geheel nieuwe straat, de Dillenburglaan (aan-
gelegd tussen 1989 en 2000). 

Bouwstijlen                                  
De wijk kent een keur aan bouwstijlen, met name veroorzaakt door het feit dat 
er grond werd uitgegeven in losse kavels. Particulieren konden hierop zelf een 
huis of huizen laten bouwen. De stijl van de woning of van het bouwblok hing af 
van de smaak en van de portemonnee van de opdrachtgever. Sommigen namen 
een architect in de arm, anderen volstonden met een aannemer. In sommige stra-
ten zien we bouwblokken in dezelfde stijl: daar verzorgde één architect het hele 
blok. De variëteit aan bouwstijlen is groot: van eclectisch (een combinatie van 
kenmerken uit verschillende historische stijlen, zoals de barok en de renaissan-
ce) en chaletstijl (gebaseerd op de traditionele bouwvorm van boerderijen in de 
berggebieden van Zwitserland, Savoye en Tirol, gekenmerkt door overstekende 
kappen met veel houtsnijwerk en vaak houten veranda’s en vakwerk) tot de nieu-
were architectuur met stijlen als Art Nouveau of Jugendstil, Amsterdamse School 
en De Stijl. Deze laatste drie genoemde bouwstijlen nemen we onder de loep, 
met voorbeelden uit de wijk.

Art Nouveau of Jugendstil (circa 1895–1915)
De Art Nouveau of Jugendstil is een internationale kunststroming, die zowel de 
schilderkunst, de kunstnijverheid, de architectuur, de toegepaste kunsten (onder 
andere sieraden, edelsmeedwerk, meubilair en glaskunst) als de grafische kunst 
wilde vernieuwen.
Zij zette zich daarmee af tegen de neostijlen, die in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw in zwang waren, zoals de neorenaissance en de neogotiek.
‘Art Nouveau’ is de term, die voor deze kunstrichting in Frankrijk en België 
wordt gebruikt. 
Hij is afkomstig van de naam, die de Parijse kunsthandelaar Siegfried Bing ge-
bruikte voor zijn galerie in nieuwe kunst: ‘Maison de l’Art Nouveau’. De term 
‘Jugendstil’ wordt gebruikt in het Duitse taalgebied en is afkomstig van het 
Duitse tijdschrift Die Jugend, dat vanaf 1896 in München werd uitgegeven en dat 
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de nieuwe kunst promootte. Meest typerend voor deze stijl zijn plantenmotieven, 
vloeiende lijnen, glas-in-lood, het gebruik van nieuwe materialen (metaal, glas en 
beton) en kleuren en decoratieve elementen aan de gevel.
Er is wel enig verschil tussen beide stijlen: de Art Nouveau gebruikt vooral ver-
fijnde, vloeiende lijnen, terwijl de Jugendstil meer stilering gebruikt.

In Leeuwendaal vinden we veel panden met Jugendstil-elementen. Prachtige 
voorbeelden zijn de panden Geestbrugweg 66, 68 en 70. We zien hier mooie ge-
bogen lijnen in het houtwerk bij de erker en aan het balkon bij nummer 66 en 
fraaie bogen in natuursteen bij de voordeuren en rond de ramen op de eerste eta-
ge bij de nummers 68 en 70:

Een mooi staaltje Art Nouveau-smeedwerk is te zien in de voordeur van het pand 
Koninginnelaan 1. Schitterende natuurvormen vinden we ook in het glas-in-lood 
van de balkonafscheiding van het pand Koninginnelaan 2 hoek Geestbrugweg.

Geestbrugweg 66 t/m 70; foto: auteur

Ingang Koninginnelaan 1; foto: auteur Koninginnelaan 2, hoek Geestbrugweg; foto: auteur
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Amsterdamse School (circa 1915–1925)
De stijl van de Amsterdamse School kenmerkt zich door het gebruik van expres-
sieve en fantasierijke vormen, verwant aan het expressionisme. Kenmerkend 
voor deze stijl is het gebruik van baksteen, dat in uitbundig metselwerk wordt 
toegepast, langs schoorstenen, daklijsten, kozijnen en vooral in de vormgeving 
van de hoeken. Belangrijke punten worden geaccentueerd met natuursteen. Vaak 
worden de gevels in golvende vlakken gemetseld, zoals mooi is te zien bij het 
bekendste Amsterdamse Schoolgebouw in Den Haag, De Bijenkorf aan de Grote 
Markstraat. 
Leeuwendaal kent slechts een paar panden in Amsterdamse-Schoolstijl: 
Frederiklaan 28 en 30, Regentesselaan 70–74 en 78 en Koninginnelaan 79 en 81. 
Al deze panden werden in de jaren twintig gebouwd door architect J.G. Wattjes, 
hoogleraar aan de TU Delft. Het pand Frederiklaan 30 bewoonde hij zelf tot aan 
zijn dood in 1944. Aan alle huizen zijn mooie Amsterdamse Schooldetails te 
zien:

Karakteristiek is de insnoering van het metselwerk rond de voordeur en het waai-
ervormige metselwerk erboven. Ook de markante voordeur valt op.
Ook het pand Regentesselaan 4 is in Amsterdamse Schoolstijl gebouwd, de ar-
chitect hiervan is onbekend.

Regentesselaan 78, ingangspartij; foto: auteur Regentesselaan 78, toiletraampje; 
foto: auteur
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De Stijl (circa 1915–1925)
Deze stijl is ontstaan uit een kunstenaarsgezelschap rond het Leidse tijdschrift De 
Stijl. 
Zij hadden tegengestelde opvattingen ten opzichte van de Amsterdamse School. 
De groep vond, dat architectuur economisch en functioneel moest zijn en was 
tegen extra franje en overtollige ornamenten. Kenmerkend voor deze stijl zijn 
abstracte, meetkundige grondvormen, die door een samenstel van lijnen en vlak-
ken met vooral rechthoeken en vierkanten ontstaan. Deze stijl vertoont een sterke 
verwantschap met het kubisme in de schilderkunst. Bekende architecten, die in 
deze stijl bouwden zijn Gerrit Rietveld en J.J. P. Oud.
Leeuwendaal heeft een schitterend voorbeeld van De Stijl-architectuur in 
Sociëteit Amicitia, Oranjelaan 39. De herdenkingssteen in de hal vermeldt: ‘Op 9 
januari 1928 werd de eerste steen uitgebroken en onder leiding van architect J.C. 
Speelman met de verbouwing aangevangen’. ‘Uitgebroken’ omdat het een ver-
bouwing betrof: het pand werd in 1921 gebouwd als woonhuis, in opdracht van 
de heer H.E.F. Boneske. Na zijn dood in 1928 werd het huis, het erf en de garage 
verkocht aan de heer J.C. Evers. Deze splitste het perceel en verkocht het huis en 
het erf aan de Vereniging ‘Sociëteit Amicitia’. Deze liet het verbouwen tot het 
huidige verenigingsgebouw. Speelman was verantwoordelijk voor het ontwerp. 
Hij was een oud-medewerker van de architect Jan Wils, die onder andere bekend 
is van het Haagse woningbouwproject De Papaverhof. Het sociëteitsgebouw is 
sinds 2001 een gemeentelijk monument.
Behalve Amicitia zijn er nog enkele woonhuizen in deze stijl gebouwd, zoals 
Haagweg 191, Hoornbruglaan 84 en een aantal panden aan het einde van de 
Leeuwendaallaan, tegen de Nassaukade aan.

Sociëteit Amicitia; foto: auteur
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Enige markante verdwenen gebouwen
Vooral aan de buitenzijde van de wijk Leeuwendaal zijn in de loop der jaren een 
aantal markante panden gebouwd, waarvan het merendeel ondertussen is verdwe-
nen. Enkele van deze verdwenen gebouwen nemen we in dit artikel onder de loep.

Burchvliet                                
Dit was oorspronkelijk een Voorburgse buitenplaats, want het stuk grond aan de 
Geestbrugkade, waar het op stond, behoorde tot 1821 immers tot Voorburg. In 
de zestiende eeuw stond er een landhuis op de hoek van de Vliet en de Trekvliet. 
Toen het in 1637 aan Lodewijk van Boshuizen werd verkocht, werd het al ‘De 
Burchvliet’ genoemd. De eigenaren van Burchvliet hadden het recht om tol te 
heffen: daartoe lag over de Vliet de ‘Nieuwe Tolbrug’, later de ‘Hoge Brug’ ge-
noemd. In 1838 kocht mr. Johan Anthony Philipse, eigenaar van Leeuwendaal 
het huis Burchvliet. Toen het niet meer werd gebruikt als woonhuis, werd er in 
1875 de ‘Stoomwasch- en Bleekerij Burchvliet’ in gevestigd. In 1892 moesten de 
Vliet en de Trekvliet verbreed worden om grotere schepen toe te laten. Daarvoor 
moest Burchvliet worden afgebroken. Een uitvoerige beschrijving van de ge-
schiedenis van dit buiten 
is beschreven in het Jaarboek 2002 van de HVR, bij een artikel over het ver-
werven van een achttiende-eeuws schilderij met daarop Huis Burchvliet 
[Kwakernaak, blz 124 t/m 132]. 
Een gevelsteen, het enige restant van dit huis in Rijswijk, uitbeeldende een 
burchttoren aan het water, bevindt zich in Museum Rijswijk.   

Tegenwoordig staat aan de rand van het terrein waar Burchvliet heeft gestaan het 
appartementencomplex de ‘Nassauresidentie’.

Burchvliet in 1891; Beeldbank RHI
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Villa Buitenlust
Deze prachtige villa is bekend geworden als het woonhuis van de revueartiest, 
theaterproducent en politicus Henri ter Hall. Hij vestigde zich er in 1909, na 
een verblijf in Den Helder. De villa heeft aan de Nassaukade gestaan, tussen de 
Leeuwendaallaan en de Molenlaan in: op de foto is rechts Nassaukade 37 te her-
kennen (toen nog zonder aangebouwde erker). De huizen aan de linkerkant staan 
aan het einde van de Leeuwendaallaan. De villa is gebouwd tussen 1906 en 1909 
(Koot, Jaarboek HVR 2004, blz 163) en hij werd vermoedelijk gesloopt in 1929 
of kort daarna, wat kan blijken uit een interview in de Haagse avondkrant Het 
Vaderland van 31 oktober 1928 met Henri ter Hall: ‘en Rijswijk zal een verlies 
aan schoonheid lijden, want mijn huis en tuin met het geheele complex van plm. 
4000 m2 is aan een combinatie verkocht, die er een tiental villa’s zal neerzetten. 
Zelf ga ik op den Haagweg wonen en kan zoo voor Rijswijk werkzaam blijven.’ 
Ter Hall woont in 1929 op Haagweg 174.
Maar de locatie aan de Nassaukade roept wel vragen op: op de topografische 
kaart van 1913 is geen huis aangegeven op die plek! Het ‘Officiële Adresboek 
voor Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Stompwijk, Veur en Voorschoten’ geeft 
meer informatie: de boeken uit 1918 en uit 1923 vermelden ‘H.J. ter Hall, lid van 
den gemeenteraad, artist’ op Nassaukade 1. Het gedeelte vanaf de Haagweg tot 
aan zijn huis was toen kennelijk nog niet bebouwd. In de adresboeken uit 1925 
en 1928 woont hij op nummer 36: vanaf de Haagweg tot en met nummer 30 wor-
den nu ook namen van bewoners gemeld. Voor de huisnummers 31 tot en met 
35 worden geen bewoners vermeld: er staan dan kennelijk nog geen huizen op 
dat perceel. Het adresboek van 1929 vermeldt bewoners tot en met nummer 30 
en vanaf nummer 37, maar niets daar tussen in: in dat jaar is de villa dus ken-
nelijk afgebroken, de nieuwbouw tussen Molenlaan en Leeuwendaallaan heeft 
dan nog niet plaats gevonden. Ter plekke van zijn oude huis zijn later de huizen 
Nassaukade 31 t/m 36 gebouwd: vanaf 1932 zijn er vermeldingen van bewoners 
op Nassaukade 32, wat betekent dat deze huizenrij is gebouwd tussen 1929 en 
1932.

Villa Buitenlust,1914; Beeldbank HVR
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Korenmolen en uitspanning ‘Het Molentje’                           
Eeuwenlang was de korenmolen bij de Hoornbrug een markant gebouw in 
Rijswijk. In de veertiende eeuw stond er al een molen: deze werd verwoest tij-
dens de Tachtigjarige Oorlog. De molen werd herbouwd in 1588 en kreeg zijn 
uiteindelijke uiterlijk na verbouwingen in de zeventiende en achttiende eeuw. Het 
terrein bij de molen aan de Vliet, de Molenwerf, werd onder andere gebruikt als 
aanlegplaats van de trekschuit en later kreeg het een uitspanning, café-restaurant 
‘Het Molentje’. De ingang daarvan lag aan de Haagweg.

Op het schilderij is de trekschuit afgemeerd en zitten reizigers in de tuin van de 
uitspanning. De molen is ook nog in gebruik: een boer verlaat het terrein met 
paard en wagen met zakken meel.

In een plaatsbeschrijving van Rijswijk uit 1746 (in deel XVI van Isaak Tirion’s 
‘Hedendaagse historie of tegenwoordige staat van alle volken vervolgende de be-
schrijving der Vereenigde Nederlanden en wel in ’t byzonder van Holland’) staat 
de volgende passage over de Hoornbrug en de Molenwerf en het mooie Rijswijk:

Aan de gemelde Hoornbrug worden de Afgezanten van vreemde mogend-
heden, die hunne openbaare intrede doen in ’s Graavenhaage, door de 
gemagtigden der Algemeen Staaten afgehaald. Eigentlyk geschiedt dit aan 
de Molenwerf van de Ryswyksche Korenmolen. De Afgezanten vaaren 
met een Binnenjagt van Delft tot tot aan die Werf, worden aldaar ontvan-
gen en gaan over dezelve op den Weg in de Staaten Koetsen zitten. Aan den 
Ryswykschen Weg begint het Dorp en strekt zich Zuidwestwaards heenen. 
De Gelegenheid deezer plaats is by uitneemendheid aangenaam…..             
 [Kroniek 1984-1, blz 5]

Gezichtspunt op het vanouds genaamde Molentje, ca 1800 (schilder anoniem); 
collectie Museum Rijswijk
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In 1921 is de molen afgebroken. Ter plaatse werd de maalderij ‘De Eendracht’ 
gebouwd.
In verband met het toegenomen autoverkeer - door de aanleg van de A13, de 
A4 en de A12 in de jaren dertig – werd het noodzakelijk de oude Hoornbrug te 
vervangen door een bredere. De bouw hiervan begon in 1931 en werd in ver-
band met de oorlog pas in 1944voltooid. Voor de bouw moesten de molen, de 
maalderij en de uitspanning wijken. Na de oorlog werd nog een nieuwe maalderij 
gebouwd naast de brug: deze brandde af in de jaren tachtig en werd vervangen 
door het huidige kantoorgebouw. 

Villa Alexandrine 
Deze villa stond aan de Haagweg. Op de topografische kaarten van 1904 (onder 
de ‘e’ van Haagweg) en 1913 (rechts naast de tweede ‘g’ van Haagweg) is de 
villa duidelijk te zien.
(zie voorgaande illustraties.) Dan is al een deel van Leeuwendaal bebouwd! De 
villa werd in 1897 gebouwd in opdracht van de vermogende Arnhemse weduwe 
Laatsman voor haar destijds 24-jarige dochter Alexandrine. In de verte is de mo-
len bij de Hoornbrug nog te zien. Alexandrine woonde er slechts korte tijd: ze 
vertrok al in 1901 naar Ede.
Begin jaren dertig werd de villa afgebroken omdat de rooilijn afweek van die van 
de huizen aan de Haagweg. In 1933-1934 werden er op deze plek nieuwe huizen 
gebouwd: dit zijn de panden Haagweg 185-189.

Villa Alexandrine; Beeldbank RHI



l85l

H
V

R
 Jaarboek 2016  l   L

eeuw
endaal: van landgoed naar w

oonw
ijk

Hotel ‘Leeuwendaal’ 
Het Hotel Leeuwendaal stond op de hoek van de Oranjelaan en de Haagweg, 
waar nu een flatgebouw in gele baksteen staat. 
Het hotel werd gebouwd op de plaats van een tuinmanswoning van het land-
huis Leeuwendaal en werd geopend tijdens de jaarwisseling 1903-1904. In 
het Rijswijks Historisch Informatiecentrum berust een ‘Bestek en voorwaar-
den, waarnaar namens de Mij. Tot Exploitatie van het Hotel, Café, Restaurant 
‘Leeuwendaal’ door den architect W. Molenbroek zal worden aanbesteed: Het 
bouwen van een hotel café restaurant te Rijswijk’. Het bevat een zeer gedetail-
leerde beschrijving van alle benodigde werkzaamheden, inclusief maten en 
prijzen.
Eerst was het alleen een hotel-café-restaurant, later werd daar een kegelbaan aan 
toegevoegd. 
Een aardige indruk van de prijzen in die tijd geeft een bewaard gebleven reke-
ning uit 14 oktober 1908: 2 dagen pension f 6,=; logies met ontbijt f 1,25; kleintje 
pils f 0,25. [RHI – legger Hotel Leeuwendaal]
Op 16 mei 1915 werd het grotendeels door brand verwoest, maar daarna 
herbouwd. 
Na de Tweede Wereldoorlog liep de belangstelling voor het hotel terug, waarna 
het in 1978 werd afgebroken en vervangen door het huidige flatgebouw.

Hotel Leeuwendaal, ca. 1905; collectie auteur
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Uitspanning Nieuw Petersburg 
Op de hoek van de Geestbrugweg en de Geestbrugkade stond tot in de jaren der-
tig het café ‘Nieuw Petersburg’:

Op de foto zien we rechts het landgoed Cromvliet, dat in de jaren twintig voor 
het grootste deel werd veranderd in een woonwijk.
In de zeventiende eeuw stond bij de Geestbrug al een herberg met de naam ‘De 
Vijff Princen van Oranje’. Dat deze op een historische plek stond, kunnen we op-
maken uit het volgende artikel in de krant Het Vaderland van 5 juni 1926:
‘In het begin der zestiende eeuw heeft Maarten van Rossum met zijn Geldersche 
stroopers ook Rijswijk bezocht. Zijn kwartier had bij opgeslagen ter plaatse waar 
nu de herberg Nieuw Petersburg aan de Geestbrug staat. Dat wereldlijke en gees-
telijke overheid met geld over de brug zijn moeten komen om het brandschatten 
van kerk of dorp te voorkomen, leert ons onderstaand rijmpje op een thans nog in 
de kerk voorhanden houten wandbord:

Anno duijsent vijfhondert twintigh en acht den 5 Maart
Als de Geldersse met cleijne maght vergaert
Dees kerck en dorpe wilden branden
Gaff hem Claes Meesz Boutesteijn in handen
Van de Geldersse tot een rantsoen
Waerdoor sij lieten alzulcx te doen
Ten versoeke van schout, regenten en pastoor
Lach hij den heelen someren wintertijt als ’t vroor
t’ Uijtrecht diep onder d’ aard met sober tractement,
Of hij wel is voldaen, dat is de Heer bekent.’

In de achttiende eeuw heette de uitspanning ‘De Bloeyende Oranjestam’ en weer 
later ‘Nieuw Petersburg’. In een advertentie in de Rijswijkse Courant van 22 mei 
1915 prijst het café zich aan met piano- en vioolmuziek tijdens de Pinksterdagen, 
waaruit blijkt dat het meer dan een eenvoudig café was: 

Nieuw Petersburg, vanaf de Geestbrug gezien, ca 1910; Beeldbank RHI
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Nieuw Petersburg beschikte ook over een kegel- en kolfbaan en over een ‘bil-
liard’ en de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ hield er tussen 1869 en 1887 
haar bijeenkomsten.
De naam van het etablissement verwijst vermoedelijk naar het bezoek, dat tsaar 
Peter de Grote aan Rijswijk gebracht kan hebben in het kader van de onderhan-
delingen over beëindiging van de Negenjarige Oorlog. [SRHP, 2013]
Begin jaren dertig is het café afgebroken en vervangen door het flatgebouw, dat 
er nu nog staat.

Hier eindigt onze rondgang door de prachtige wijk Leeuwendaal, waar het een 
genot is om te wonen of doorheen te wandelen!
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l88ll88l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
16

  l 
  M

et
 e

en
 b

ab
yb

oe
k 

de
 H

on
ge

rw
in

te
r 

do
or

De duiventoren op Te Werve, 1915, Otto G.A. Kriens (1877-1930), zwart krijt op papier, 
41,5 x 28 cm, Natuur- en Cultuurhistorische Vereniging Te Werve
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Het verhaal van de duiventoren 
van Te Werve.

Bart Tent

De duiventoren op het landgoed Te Werve staat bekend als de oud-
ste stenen duiventoren van Nederland. De ouderdom is echter al 
jarenlang onderwerp van discussie. Een aantal merkwaardige zaken 

dragen daartoe bij. In dit artikel wordt geprobeerd vast te stellen hoe oud de 
duiventoren werkelijk is.

Hierbij is het uitgangspunt dat er zich in de noordoostmuur van de toren een 
zandstenen gevelsteen bevindt met het jaartal 1590. Dit is de datum van de ‘res-
tauratie’ van de toren. De definitie van het woord restauratie luidt: ‘Opknappen 
en in de vroegere staat terugbrengen.’ Als de definitie letterlijk zou worden ge-
nomen, zou dat kunnen betekenen dat de toren vóór 1590 ook al een duiventoren 
was. Dat lijkt echter niet waarschijnlijk, want als de toren gebouwd was met het 
doel om als onderkomen voor duiven te dienen, had de muurdikte van het onder-
ste gedeelte van de toren tot een hoogte van 1,70 m boven het maaiveld, nooit 43 
cm bedragen en het gedeelte daarboven slechts 33 cm. Een muurdikte van 43 cm 
zou nodeloos dik en veel te kostbaar geweest zijn
Maar een feit is dat de toren al voor 1590 bestond en dan stelt zich de vraag wel-
ke andere functie kan hij dan gehad hebben? Voor een donjon zouden de muren 
veel te dun zijn, voor een kapel te dik, enzovoort. Het is al jaren lang een onbe-
antwoorde vraag. Dus gingen we op zoek naar het antwoord. 

In historische gegevens wordt vermeld dat de toren, evenals ‘Huis Te Werve’, in 
1448 gebouwd zou zijn. In de directe omgeving van de toren zijn ooit klooster-
moppen van grote afmetingen van rond 1200 gevonden. Om de ouderdom van 
de toren te bepalen en om na te gaan of de fundatie mogelijk uit kloostermoppen 
zou kunnen bestaan, werd besloten om een onderzoek naar de fundamenten te 
doen. Leden van de ‘Natuur- en Cultuurhistorische Vereniging Te Werve’ groe-
ven naast de toegangsdeur van de toren een gat van 1,5 m diep, waardoor de 
fundatie zichtbaar werd. Het bleek dat de muur zich daar met vijf insnijdingen 
verbreedde tot 24 cm buiten de voorgevel van het gebouwtje en dat de breedte 
van de fundatie 90 cm bedroeg. Het onderste gedeelte van de toren bleek te be-
staan uit bakstenen, die bekend zijn als ‘Rijswijkertjes’. Deze bakstenen werden 
lokaal tot 1500 geproduceerd van ‘Duinkerken-1 klei’.1 Dat wijst op de moge-
lijkheid dat de toren, evenals Huis Te Werve, in 1448 gebouwd is. 
Jan Ruychrock, in 1448 bewoner van Huis Te Werve, was in het bezit van het 
recht van zwanenhouden, zoals oude leenbrieven vermelden. Nergens staat ech-
ter dat hij in het bezit van het recht van duivenhouden was . 
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De toren verkeert in goede staat van onderhoud, de onderbouw van zachte, licht-
rode en gele steen is bij een restauratie in 1969 met een halfsteens beschermlaag 
bekleed.
Hij staat op een ondergrond van zand/klei van een verzande zijtak van de Gantel, 
de grote waterloop die ooit het veengebied doorsneed. 
De toren staat iets schuin, wat niet verontrustend is, gezien de stevige ondergrond 
waarop deze werd gebouwd.

Wie ooit de duiventoren bezocht, heeft kunnen zien dat op de begane grond 
de wanden van het gebouwtje tot op een hoogte van twee meter van een be-
timmering zijn voorzien. Deze is aangebracht door de ‘Bataafsche Petroleum 
Maatschappij’ (nu Shell), die het landgoed in 1922 kocht om het in te richten als 
sportpark voor haar employés. Het valt op dat de genoemde betimmering niet 
tegen de muur, maar op een afstand voor de muur geplaatst is.     
Om de situatie achter de betimmering te kunnen bekijken, werd er bij één van de 
vensters op de begane grond een stuk uit de betimmering gezaagd en vervangen 
door een deurtje, zodat tijdens rondleidingen een stukje muurdikte aan de bezoe-
kers getoond kon worden. 
Ten behoeve van ons onderzoek werd contact opgenomen met de heer F.W. 
(Frits) Ooststroom, docent aan de Technische Universiteit Delft, die veel kennis 
over bakstenen bezit. Deze bekeek de zichtbaar geworden stenen bij het genoem-
de raamkozijn en hij kwam al heel snel tot de conclusie dat het hier niet ging om 
stenen uit de vijftiende eeuw. Hij gaf de raad op een andere plaats in de betim-
mering nog een kijkgat te maken en hem dan opnieuw te raadplegen. Er werd 
achter een schilderij een tweede gat gemaakt; daarbij bleek dat zich tussen betim-
mering en muur inderdaad een ruimte van 10 cm bevond. De muur was echter 
afgedekt met een keiharde laag tras (gemalen tufsteen); verwijdering van deze 
laag zou veel schade aan de muur aanbrengen en daarom werd het onderzoek niet 
voortgezet.
Wel kon worden geconcludeerd dat de vensters later werden aangebracht, omdat 
als opvulling bij het plaatsen van de raamkozijnen jongere stenen werden ge-
bruikt. Het kan zijn dat dit omstreeks 1590 is gebeurd.

Het is niet onmogelijk dat de toren in de jaren vóór 1590 beschadigd werd en pas 
daarna verbouwd werd tot duiventoren. Een aantal jaren daarvoor was het name-
lijk een roerige tijd tijdens het Beleg van Leiden dat in 1572 plaatsvond. Bekend 
is dat er toen in deze streek bijna dagelijks gevechten waren tussen Spaanse 
huurlingen en Watergeuzen en dat daarbij veel vernield werd. Rijswijk en de om-
liggende dorpen hadden in die tijd veel te lijden van verwoestingen en branden, 
aangericht en aangestoken door de Spaanse troepen. De toren van de Oude Kerk 
in Rijswijk werd in die tijd gebruikt als uitkijktoren, waarbij de torenluikjes goe-
de diensten bewezen. De torenwachter had als taak alarm te slaan als hij rovende 
benden of branden waarnam in de omgeving. Bij alarm werd de torenklok geluid. 
Toen na 1578 de rust terugkeerde in het dorp, werd de torenwacht opgeheven, 
maar het luiden van de klok bij brand bleef gehandhaafd. Dit alarmsysteem heeft 
tot het begin van de twintigste eeuw standgehouden.
In de tijd van de Geuzen en Spanjaarden vonden er in het kustgebied dus voort-
durend schermutselingen plaats. De hele kuststreek en de riviermondingen 
behoorden tot de meest kwetsbare plekken voor de Spanjaarden. Grote delen van 
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Afmetingen van de duiventoren, geschetst door Chris Gutjahr.
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de streek waren onder water gezet door het doorgraven van dijken en het open-
zetten of vernielen van sluizen.                                        
Het Hof van Holland verzocht de baljuw van Delfland assistentie te verlenen 
bij het afbranden van alle molens in het westelijk deel van Holland. Deze wa-
ren door hun bouw voor de Spaanse soldaten uitstekende uitkijkposten, waarmee 
ze de hele omgeving van het zompige land onder controle konden houden. Er 
werden in die tijd inderdaad veel molens vernield, waaronder vier achtkantige 
molens in Noord-Kethel en Kethelambacht, vijf molens in de Holierhoekse- en 
Zouteveensepolder en nog vele andere.    
In 1576 lieten de Spaanse troepen Holland voor wat het was en keerden niet meer 
terug. Er    kwamen Staatse troepen voor in de plaats, die tot 1578 in Rijswijk 
gelegerd bleven.

Mogelijk is bij alle vijandelijkheden ook de toren bij Te Werve beschadigd, was 
van het oorspronkelijke bouwwerk slechts een restant met een muurdikte van 53 
cm over en is daar later een andere toren bovenop gebouwd.    
De genoemde gebeurtenissen kunnen de stelling ondersteunen dat de toren 
in 1590 tot duiventoren verbouwd is, het jaar waarnaar de ingemetselde tegel 
verwijst. 

De uitspraken van Ooststroom toonden al aan dat de vensters rond die tijd inge-
metseld waren. De stenen in het ‘kijkgat’ bij het raamkozijn, die hebben gediend 
als opvulling bij het plaatsen van de raamkozijnen, dateerde hij zoals eerder ge-
zegd duidelijk van een jongere datum dan de stenen van de onderbouw.
De puzzelstukjes liggen ons inziens nu wel op hun plaats. Alle gegevens met 
elkaar combinerend zijn er sterke aanwijzingen dat de duiventoren van het land-
goed Te Werve in 1590 is gebouwd en niet eerder.
Helaas hebben we geen antwoord gevonden op de vraag wat voor een functie de 
oorspronkelijke toren heeft gehad. Het zou, gezien de wanddikte van de onder-
bouw, een verdedigingstoren geweest kunnen zijn. 
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Albert Brouwer en Ingena Vellekoop, Spaans Benauwd,strijdende Geuzen en Spanjaarden 
in het gebied van de Maasmond in het begin van de Tachtigjarige Oorlog, Vlaardingen 
1964.
Bart Tent, De oude duiventoren van het landgoed Te Werve, publicatie van de Natuur- en 
Cultuurhistorische Vereniging Te Werve.
A.C. Broeshart, Den Hemel hoede het voor ongeluk en brand; een verkenning door de 
historie van het Rijswijkse brandweerwezen, Rijswijk 1993. 

Noten
1   Duinkerken-1 is de term voor kleiafzettingen in de pre-Romeinse tijd.
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Oliemolen langs de Vliet, kaartboek 1623, familie Overschie
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Molens langs de Vliet (2) 
kruit-, papier- en oliemolens

Aart Struijk

In het Jaarboek van 2015 is van dezelfde auteur deel 1 verschenen van 
een tweedelige serie ‘Molens langs de Vliet’. Het eerste deel ging over de 
vol- en snuifmolens; in dit artikel komen de olie- en kruitmolens aan bod 

én de papiermolen staande ‘Op de Ackers’. 

In de Zaanstreek ten noorden van Amsterdam hebben in de loop der tijd vele 
honderden molens gestaan, zoals zaag-, olie-, verf- en witmolens, tras-, vol-, 
snuif- en runmolens. Dit worden industriemolens genoemd, ter onderscheiding 
van koren- en poldermolens. Het waren de machines en fabrieken van destijds, 
die een grote bijdrage leverden aan de welvaart van ons land. Vóór die tijd - maar 
zeker ook tot in de twintigste eeuw - waren veelal rosmolens in gebruik, waar-
bij het gaande werk werd aangedreven door een paard, en niet door de wind. 
De spectaculaire uitvinding van een wind-zaagmolen door Cornelis Cornelisz. 
van Uijtgeest aan het eind van de zestiende eeuw, gaf niet alleen de economie, 
maar ook de ontwikkeling in de molenbouw een enorme impuls. Vanaf het begin 
van de zeventiende eeuw zijn in het hele land vele typen wind-industriemolens 
gebouwd. 

Molens langs de Vliet
De Vliet bij Rijswijk werd in de dertiende eeuw gegraven om het overtollige wa-
ter uit het omliggende poldergebied af te voeren. Tegelijkertijd werd hij ook een 
belangrijke verbindingsroute over het water tussen Delft, Den Haag en Leiden. 
Naar het zuiden toe was de Maas over het water goed bereikbaar via de Schie. 
Aan het eind van de zestiende eeuw ontstond in de Plaspoelpolder langs de Vliet 
enige bedrijvigheid. In 1592 werd een oliemolen ‘gaende mette wind’ gebouwd, 
de eerste van dit type in de wijde omgeving1. 

Voor het bouwen van een molen was het windrecht nodig, dat werd verleend 
door de landsheer, dat was de graaf en later de Stadhouder van Holland. Wanneer 
hij binnen een stad of een heerlijkheid werd gebouwd, was toestemming nodig 
van het stadsbestuur of van de eigenaar van de heerlijkheid. In Rijswijk had de 
ambachtsheer het ‘recht van de wind’. Voor het windrecht moest de eigenaar van 
de molen jaarlijks een belasting betalen, het windgeld. 
Industriemolens werden bij voorkeur aan het water gebouwd, vanwege de be-
reikbaarheid. In totaal hebben tenminste twee oliemolens, drie kruitmolens, twee 
volmolens, een papiermolen, twee trasmolens en drie snuifmolens langs de Vliet 
gestaan; de meeste hebben door economische omstandigheden in de loop der tijd 
verschillende functies gehad. Door de komst van de stoommachines in de negen-
tiende eeuw zijn ze overbodig geworden, en vele zijn dan ook afgebroken.
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I.  De oliemolens

In een oliemolen wordt olie gewonnen uit oliehoudende zaden, zoals kool-, 
raap-, lijn- en hennepzaad. De verkregen olie werd onder meer gebruikt in het 
huishouden en voor olielampen, terwijl vooral de lijnolie werd gebruikt bij de be-
reiding van verf en verfstoffen. Het uitgeperste zaad werd als veekoek verkocht. 
In Nederland zijn nog steeds tenminste tien oliemolens in bedrijf. In het oosten 
van het land werd ook wel olie gewonnen uit dederzaad, de zaden van de hutten-
tutplant. Die olie werd gebruikt voor olielampjes, omdat hij niet zo walmde. De 
opbrengst van het dederzaad was echter gering, omdat de zaden vrij klein zijn. 
Van de stengels van de plant werden bezems gemaakt. 

De molen bij de Hoornbrug is een voorbeeld van een afgebroken molen

Huttentutbezems
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De werking van de oliemolen 
Het proces om olie uit zaden te verkrijgen gaat als volgt. Het zaad wordt eerst 
geplet en fijngewreven onder de kantstenen die op het doodbed, een verhoogde 
ronde stenen vloer, ronddraaien. De twee kantstenen noemt men een kollergang. 
Een steen van een kollergang weegt maar liefst twee- tot vijfduizend kilo. 

Het geplette en vermalen zaad wordt tot ongeveer 40 graden verwarmd op een 
gemetseld fornuis of oventje: de vuister. Het verwarmen is nodig om het uitper-
sen van de olie te vergemakkelijken. Een afgepaste hoeveelheid verwarmd meel 
wordt in een buul gedaan, dat is een stevige wollen zak. De buul wordt in een 
haar gevouwen, dat is een gevlochten dubbele mat in een leren omhulsel, die 
dient om de buul te beschermen tijdens het uitpersen. De haar werd vroeger ge-
maakt van paardenhaar, dat bijzonder sterk is. Met behulp van heien, stampers en 
wiggen wordt de buul met het zaad onder een geweldige druk gezet, zodat de olie 
uit de zaden wordt geperst. Door het gebruik van de slagheien wordt het proces 
van olie winnen ook wel ‘olie slaan’ genoemd.
 
Vuister in een oliemolen

Kollergang in een oliemolen
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Het voorslagblok en de naslag
Het olie slaan gebeurt in het voorslagblok: dat is een zeer dik stuk eikenhout, 
waarin een grote uitsparing is uitgehakt: de laad. Daarin staan enkele houten wig-
gen en een paar dikke ijzeren platen, de jaagijzers. Twee haren met daarin de 
bulen met het verwarmde zaad, worden in de laad van het voorslagblok tussen de 
jaagijzers gezet om te worden uitgeperst. 
In de oliemolen gebruikt men bij het olie slaan lange palen, waarmee de wiggen 
worden vast geslagen. Een wenteas, waaraan zogenoemde spaken zijn bevestigd, 
kan de palen omhoog tillen en weer laten vallen. Zo wordt het effect van een hei-
paal verkregen. Door met zo’n lange paal, de slaghei, op een wig te slaan, komt 
er een enorme druk te staan op de buul, waardoor de olie uit het zaad wordt ge-
perst. De olie wordt onder het slagblok opgevangen in een koperen bak. Met een 
klap op de contrawig, de losbeitel, wordt de druk weer opgeheven. 
Deze oliewinning wordt de voorslag genoemd, want meestal wordt het zaad twee 
keer uitgeperst. De oliekoeken worden weer verkruimeld en verwarmd en ver-
volgens nogmaals bewerkt, wat de naslag heet. Bij dit ‘dubbele’ olie slaan kan 
uit 100 kilo lijnzaad ongeveer 27 kilo voorslagsolie en 3 kilo naslagsolie worden 
verkregen bij een oliegehalte van 38 procent. De efficiëntie van het olie slaan is 
circa 80 procent. 

De olieslager
Na het olie slaan, blijven de samengeperste zaden over, de veekoeken. Die zijn 
bijzonder voedzaam en worden als veevoer verkocht aan boeren. De veekoe-
ken worden wel een restproduct genoemd, maar het is wel degelijk een bron van 
inkomsten. Bij de oliemolen zijn vaak één of meer schuren gebouwd voor de op-
slag van de olie, het zaad en de veekoeken. In een oliemolen hangt altijd een 
walm van de verwarmde zaden. De molenaar woonde en woont daarom nooit in 
de molen, maar in een huisje ernaast of elders in de buurt. Vanwege het proces 
van olie slaan wordt de molenaar ook wel ‘olieslager’ genoemd. Het is bekend 
dat de meeste oliemolenaars door het lawaai van de slagheien stokdoof zijn 
geworden. 

1. De eerste wind-oliemolen langs de Vliet (1592)
Op 18 juli 1592 verklaarde Pieter Segers dat hij voor 6 pond per jaar ‘van den 
luijden van den Rekeninge in Holland’ in eeuwige erfpacht heeft genomen een 
‘zeecker ackertgen lands’ groot ongeveer een hond. Het stuk land maakte deel 
uit van een stuk kapittelsland van vijf morgen groot, dat was gelegen in de 
Plaspoelpolder. Pieter had het plan om ‘daer op te rechten een olijemoelen gaen-
de mette wind’.1 Hij verkreeg formeel het windrecht van jonkheer Heijndrick van 
der Laan, de echtgenoot van jonkvrouwe Maria Suijs, die het recht van de wind 
bezat als ambachtsheer van Rijswijk. Als erfpacht ‘voor de windt die bewaaijde’ 
betaalde de eigenaar f 12 per jaar. Pieter kreeg op 22 februari 1595 voor schout 
en gezworenen van Rijswijk toestemming om langs de Vliet een windoliemolen 
te bouwen. Uit de akte is op te maken dat de molen reeds enkele jaren in bedrijf 
was.2 
Na het overlijden van Pieter Segers in 1627 werd de molen overgenomen door 
zijn zoon Abraham en zijn schoonzoon Abraham de Clerck. In een belastingre-
gister van Rijswijk, de Blaffert, wordt in 1641 vermeld dat De Clerck jaarlijks f 4 
betaalde voor de erfpacht van ‘de windt bewaijende de olijmolen’3. In de kantlijn 
staat geschreven dat hij ook het erfpachtrecht had betaald over de jaren 1632 tot 
1639. 
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Abraham Segers ging in 1634 failliet en een curator verkocht uit zijn boe-
del ‘een seeckere halve wint-olijmolen op een campgen erfpachtslant in de 
Plaspoelpolder’ met de helft van het gereedschap en hetgeen verder bij de molen 
behoorde. De helft van zijn molen werd voor f 600 verkocht aan de Haarlemse 
koopman Francois Maes, een zwager van Abraham Segers. In de akte wordt niet 
vermeld wie de eigenaar was van de andere helft, maar dat was, zoals we weten 
Abraham de Clerck4. 
In 1646 verklaarde Ewoudt van der Dussen, oud-burgemeester van Delft, voor de 
gezworenen van Rijswijk dat Abraham de Clerck tien jaar eerder een bedrag van 
700 pond van hem had geleend. Als zekerheid had hij de helft van zijn oliemolen 
gesteld, en het ‘campgen erfpachtslant’ in de Plaspoelpolder waarop de molen 
stond. Van der Dussen wilde de verbintenis verbreken, omdat het stuk land met 
het woonhuis en de schuur aan de stad Delft was verkocht.5 De oliemolen wordt 
daarbij niet genoemd, maar in 1647 is het land voor ruim 53 pond per jaar ver-
pacht aan Jan Cornelisz. van der Poel en Adriaan Matheusz. Bleijswijck6. Een 
jaar later lieten zij op dezelfde plek de nieuwe Delftse volmolen bouwen, zodat 
mag worden aangenomen dat de oliemolen toen reeds was afgebroken.7 

Blaffert oliemolen De Clerck

Handmerk van Abraham de Clerck
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Desondanks blijft er grote onduidelijkheid bestaan over deze molen. In een akte 
uit 1673 staat dat Josijna de Bije in 1634 uit de boedel van Abraham Segers 
een oliemolen heeft gekocht, maar een verkoopakte daarvan is niet gevonden. 
Het is mogelijk dat de oliemolen daarna is omgebouwd tot een gecombineerde 
kruit- oliemolen, maar er zijn nog geen archiefstukken gevonden die daarover 
uitsluitsel geven. Bij de ‘cruijt- en olijmolen’ verderop in dit artikel wordt dit ook 
besproken. 

Pieter Segers, olieslager in Delft
Pieter Segers was de oprichter van de eerste wind-oliemolen langs de Vliet. Zijn 
naam wordt ook geschreven als Zegerts, Segersz., of Seegerts. Het heeft er de 
schijn van dat Segers een patroniem was, maar al zijn kinderen hebben het als 
familienaam aangenomen. Pieter was afkomstig uit Alkmaar, waar hij olieslager 
was en een molen in bezit had. Het is niet bekend waarom hij naar Delft is geko-
men. Hij werd naar schatting omstreeks 1550 geboren. 
Pieter Segers woonde in Delft aan het Noordeinde, vlakbij de Haagpoort. Hij 
overleed in januari 1627; twee jaar eerder was zijn vrouw overleden. Hij had vijf 
kinderen. Twee van zijn zoons, Abraham en Isaack, werden ook olieslager. Zij 
waren eigenaar van de tweede oliemolen langs de Vliet, die zij in 1612 lieten 
bouwen. De enige dochter Sara Segers was getrouwd met de olieslager Abraham 
de Clerck. 

2. De oliemolen van Abraham en Isaack Segers (1614)
Twee zoons van Pieter Segers, Abraham en Isaack, lieten in 1614 een oliemo-
len bouwen langs de Vliet in de Plaspoelpolder. Op de kaart van Floris Balthasar 
van 1611 staat de oliemolen reeds aangegeven, hoewel die pas drie jaar later zou 
zijn gebouwd. De broers hadden in november 1612 een stuk land van 90 roeden 
aan de Delftse Vaart in erfpacht genomen van de hoogheemraad Cornelis van der 
Hoogh, die tevens rentmeester was van het Huijs van Wassenaar. 

Kaart van Floris Balthasar, 1611
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Evenals hun vader lieten zij een oliemolen bouwen ‘gaende metten winde’. Zij 
betaalden aan Maria Suijs, de ambachtsvrouwe van Rijswijk, f 10 per jaar voor 
het recht van de wind; voor de erfpacht betaalden zij jaarlijks 12 pond. Zij waren 
tevens verplicht om de belastingen te betalen, te weten de Verponding en de 40e 
Penning.8 
In een windbrief, waarin het recht van de wind wordt gegeven, staan de voor-
waarden waaraan de gebruikers moeten voldoen. Uiteraard moesten zij jaarlijks 
voor het windrecht betalen, maar zij waren ook verantwoordelijk voor de veilig-
heid bij de molen. Zij waren verplicht om een heining te plaatsen om de molen 
heen, zodat ‘menschen noch beesten daer deur niet beschadigt en beledt werden’ 
door de draaiende wieken dus.8 
De molen heeft niet lang bestaan. Zoals bekend, is de olie die oliemolens maken, 
erg brandbaar. In de Blaffert (het register) wordt vermeld dat de molen in 1623 
of 1624 in vlammen is opgegaan. Blijkbaar wist men niet het precieze jaar. Een 
huisje dat naast de verbrande molen stond, werd in 1628 voor f 280 verkocht aan 
Cornelis van der Hooch. 
Het is mogelijk dat de werf van de verbrande molen daarna weer bebouwd is ge-
weest. In 1634 werd de papiermolen van Jan de Ridder opgericht en het kan zijn 
dat die op de plaats van de oliemolen werd gebouwd. In geen enkele akte wordt 
dit echter vermeld, en ook uit de belendingen is dit niet goed na te gaan. 
Abraham en Isaack Pietersz. Segers woonden, evenals hun ouders, aan het 
Noordeinde in Delft en daar kochten zij in 1619 gezamenlijk de voormalige bier-
brouwerij ‘De Dubbele Vuijsthamer’, een pand waarvan de tuin in westelijke 
richting doorliep tot aan de stadsvest. Aan de burgemeesters vroegen zij consent 
(toestemming) om twee ros-oliemolens te bouwen achter dit huis.9 Na de brand 
van hun Rijswijkse oliemolen zetten zij hun werk voornamelijk in Delft voort. 

II.  De kruitmolens

Delft als de wapenkamer van Holland
In 1572 was de prins van Oranje om veiligheidsredenen met zijn hele hofhouding 
naar Delft verhuisd. Met de rondtrekkende Spaanse troepen was het in deze stad 
veiliger dan in het nauwelijks verdedigbare Den Haag. Vanaf die tijd werden in 
Delft militaire magazijnen ingericht voor de opslag van geschut, wapens, muni-
tie en buskruit, zodat met recht kon worden gezegd dat de stad de ‘wapenkamer 
van Holland’ was. Door die activiteiten ontstond er ook werkgelegenheid voor 
allerlei ambachtslieden, en specifiek voor buskruitmakers. De Staten van Holland 
sloten een contract onder andere met Willem Willemsz. van Linschoten voor de 
levering van buskruit; hij was één van de eerste Delftse buskruitmakers en was 
eigenaar van een kruitmolen bij Delft. 

Het stadsbestuur besloot enige jaren later dat de buskruitfabricage niet meer in 
of in de nabijheid van de binnenstad mocht plaats vinden, maar een eindweegs 
buiten de stad. De vrees van het stadsbestuur was niet ongegrond, want in 1654 
is een munitiemagazijn aan de Geerweg in de lucht gevlogen. De ontploffing 
veroorzaakte een enorme schade en er waren vele doden en gewonden te betreu-
ren. Een betere locatie voor het maken van buskruit was de Buitenwatersloot ten 
westen van Delft, waar buskruitmaker Moses van Nederveen en zijn schoonzoon 
Abraham van der Heul hun molens bouwden. De familie Van Linschoten richtte 
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de blik op een plek langs de Vliet ten noorden van Delft. Tot nu toe werd er altijd 
van uitgegaan dat er twee kruitmolens langs de Vliet hebben gestaan, maar het 
blijkt te gaan om drie molens. 

De werking van de kruitmolen
In een kruitmolen werd buskruit gemaakt, een mengsel van salpeter, zwavel en 
houtskool. Salpeter is het kaliumzout van salpeterzuur; zwavel wordt gewonnen 
uit diverse mineralen. De benodigde houtskool moet bij voorkeur uit poreus hout 
worden gebrand, zoals elzen-, wilgen- of lindehout. 
Bij de productie was uiteraard het ontploffingsgevaar een groot risico, zodat men 
een aantal maatregelen had getroffen om dat te voorkomen. Veel kruitmolens wa-
ren van het type rosmolen om verzekerd te zijn van een regelmatig draairitme. 
Bij een rosmolen wordt het gaande werk aangedreven door een paard. Het voor-
deel was dat men niet afhankelijk was van de wind, en bovendien had het paard 
een rustige, gelijkmatige gang. Desondanks waren ook vele wind-kruitmolens in 
gebruik, en in het zuiden van ons land werden watermolens ingezet. 
Bij een kruitmolen stonden meestal enkele schuren, loodsen en pakhuizen. Ieder 
gebouw had zijn eigen functie, zoals het zwavelhuis, het raffineerhuis waarin de 
ruwe salpeter werd gezuiverd, het weeghuis en het korrelhuis waar het kruit werd 
gezeefd. De gebouwen stonden vaak op enige afstand van elkaar. Indien zich een 
ontploffing mocht voordoen, bleef de schade hopelijk beperkt tot het ene gebouw. 

Het productieproces van buskruit
De meeste kruitmolens hadden meerdere kollergangen in gebruik, een constructie 
met twee zware kantstenen, die langzaam ronddraaien op een verhoogde ronde 
stenen vloer, dat het doodbed wordt genoemd. De grondstoffen werden door de 
kantstenen geplet en fijngewreven. De stoffen werden vochtig gehouden en ge-
mengd tot een taaie, grijze brei. Deze brei werd vervolgens gedroogd en door 
de stampers van de palen tot korrels geslagen. De stampers hadden geen ijzeren 
delen om, vanwege het explosiegevaar, geen vonken te veroorzaken. Het buskruit 
kon in korrelvorm zonder veel problemen worden vervoerd. De productie van 
buskruit vond alleen overdag plaats, omdat geen kunstlicht mocht worden ge-
bruikt. Bij gunstige omstandigheden kon op een zomerdag met vier kollergangen 
wel 450 kilo kruit worden geproduceerd, maar op winterdagen was dat aanzien-
lijk minder.

Kollergang van een kruitmolen
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De kruitmaker Willem Willemsz. van Linschoten (de oude)
De Delftse buskruitmaker Willem Willemsz. van Linschoten was oorspronke-
lijk koperslager, maar kreeg van de Staten van Holland het verzoek om buskruit 
te gaan maken. In 1592 kreeg hij consent om in Delft op het bolwerk voor de 
Heltoren een kruitmolen te bouwen.10 Dat consent werd in 1603 weer ingetrok-
ken en zijn oudste zoon Lambrecht Willemsz. verplaatste de kruitmakerij naar de 
Buitenwatersloot ten westen van de stad.11 Daar is later de ‘Kogelgieterij’ ont-
staan, een naam die tot op heden nog steeds in gebruik is. 
In Delft waren de leden van de familie Van Linschoten niet alleen actief als 
kruitmakers, maar ook als volmolenaars. De tweede zoon, Willem Willemsz. (de 
jonge), had een salpetermakerij buiten de Oostpoort, juist ten zuiden van de stad. 
Daar was zijn vollerij gevestigd waar wollen stoffen werden bewerkt. Een andere 
zoon Mattheus Willemsz. werd in Rotterdam kruitmaker, waar hij zijn bedrijf had 
op de Hoge Heul buiten de Delftse poort aldaar. Dochter Maritje Willems was 
getrouwd met Adriaan Jacobsz. Balbiaen, een welgestelde Delftse brouwerszoon 
die ook enige tijd actief was in de kruitmakerij. 
De Delftse familie Van Nederveen was eveneens werkzaam als buskruitmaker en 
was gelieerd aan de familie Van der Heul, van wie Salomon van der Heul een fa-
belachtige carrière maakte. Toen de Republiek in 1672 werd binnengevallen door 
vijandelijke legers, sloot het gewest Holland een contract met hem af voor de 
tijd van maar liefst 30 jaar. Op de Buitenwatersloot had hij zijn kruitmakerij met 
meerdere molens. 

1. De ‘cruijt- en olijmoolen’ van vrouwe Josijna
Josijna de Bije, vrouwe van Valckenburg en weduwe van Johan de Hertoghe, 
woonde in de zeventiende eeuw in Den Haag, maar verbleef ook vaak langs 
de Vliet in Rijswijk op haar buitenplaats ‘Pasgeld’. Hoewel zij reeds in 1644 
was overleden, verkochten haar erfgenamen pas in 1673 een deel van haar 

Restant Kogelgieterij Delft, nu woonhuis
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bezittingen, waaronder enkele stukken land in de Plaspoelpolder. In de ver-
koopakte wordt vermeld dat Josijna in 1634 een oliemolen had gekocht uit de 
failliete boedel van Abraham Pietersz. Segers. In het belastingboek van de ver-
ponding van 1636 wordt inderdaad ‘de olijmolen en de huijsen van de vrouwe 
van Valckenburgh’ aangegeven. In 1673 kocht mr. Pieter Teding van Berckhout, 
die kort daarvoor eigenaar was geworden van de buitenplaats Pasgeld, uit de 
boedel van Josijna een stuk land, ‘beneffens seeckere cruijt- en olijmolen’. De 
oliemolen was toen dus kennelijk ingericht als een gecombineerde kruit- oliemo-
len.12 In 1635 wordt ene Pouwel Cornelisz. genoemd in een doopboek; als zijn 
beroep wordt vermeld ‘cruijtmaker aen ‘t Pasgeld’. 

Het is zeer onzeker of met deze kruit- oliemolen de molen van Segers wordt 
bedoeld. In dit artikel is er reeds melding van gemaakt dat Abraham Pietersz. 
Segers in 1634 failliet ging. Zijn helft van de oliemolen werd verkocht aan zijn 
zwager Francois Maes. Een akte van de eventuele verkoop aan vrouwe Josina is 
niet gevonden en niet bekend. 

2. De kruitmolen van De Ruijt aan de Haegsche wech
De erfgenamen van wijlen kruitmaker Willem Willemsz. van Linschoten hadden 
in 1644 onenigheid over de verdeling van zijn bezittingen. Eén van zijn zoons, 
Mattheus Willemsz. had samen met zijn zwager Adriaan Jacobsz. Balbiaen de 
kruitmolen in beheer, die aan de oostzijde van de Vliet stond. Ruim een jaar na 
het overlijden van Balbiaen - hij werd op 17 februari 1643 begraven - deden zijn 
erfgenamen een deel van zijn bezittingen van de hand. Zij verkochten op 18 juni 
1644 aan Willem Pentlandt, kapitein van een compagnie infanterie, ‘een hont 
lants met een huijs, schuijr, plantagie, gelegen aan de Delftse Weg in de Oude 
Broekpolder’. Dit huis met de bijbehorende grote tuin was de latere buitenplaats 
De Ruijt. 
Twee weken na deze verkoop was er onenigheid binnen de familie Van 
Linschoten, want het verkochte was voor de helft eigendom van Matheus. In een 
akte worden ‘de cruijtmolen, huijsen, erven ende landen, staende ende gelegen 
aen de Haegsche wech’ tegenover Pasgeld buiten de stad Delft genoemd.13 De 
kruitmolen waar het hier om gaat, is vrijwel zeker geen windmolen, maar een 
rosmolen. Het is opmerkelijk dat in de verkoopakte van 18 juni de kruitmolen 
niet wordt genoemd. Ook daarna is er in geen enkele akte sprake meer van een 

Verponding 1636, met vermelding van de oliemolen van de vrouwe van Valkenburg
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molen, zodat de nieuwe eigenaar, kaptein Pentlandt, hem waarschijnlijk heeft la-
ten afbreken. Het is niet bekend wanneer de molen is gebouwd, en hoe lang die 
in bedrijf is geweest. 

3. De kruitmolen aan het Haantje
In een akte uit 1630 is er sprake van dat er een ‘cruijtmolen’ stond op een stuk 
land aan de Carstangien. Het Haantje in Rijswijk werd vroeger de Carstangien 
(ook wel Carstagne of Kerstanien) genoemd. Het was de kade langs de Carstagne 
Wetering, en het was tevens de weg die leidde naar het klooster Sion. De weg 
is later genoemd naar de herberg ‘Het Haantje’ die stond op de splitsing van het 
Jaagpad en de Lange Kleijweg. 

Aan het begin van de zeventiende eeuw was in Delft de familie Van Linschoten 
niet alleen actief als buskruitmaker, maar ook als volmolenaar. Volmolens wer-
den gebruikt voor het vollen van wollen stoffen, een bewerking waardoor men 
lakense stoffen van goede kwaliteit verkreeg. In 1611 vroeg Willem Willemsz. 
van Linschoten (de jonge) toestemming aan dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland, om aan de noordzijde van de Carstangien op een stuk eigen grond ‘te 
maecken en stellen seeckere volmolen’. Dit soort molens veroorzaakte nogal wat 
vervuiling, maar hij beloofde op voorhand om ‘alle de vuijle ende groue materie 
van het vollen comende’ niet in de vaart te laten lopen, maar eerst te verzamelen 
in ‘in seeckere groote besloten puth ofte krechte’.14

Het is zeer de vraag is of het consent voor de volmolen aan het Haantje is toege-
kend. Wellicht heeft Van Linschoten in plaats van een volmolen een kruitmolen 
laten bouwen, want hij was ook ‘buscruijtmaecker’. In 1630 verkocht hij een 

Het Haantje, kaartboek Delfts Leprooshuis, 1611]
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deel van ruim twee morgen land in de Plaspoelpolder ‘mitten cruijtmolen ende 
voorder getimmerte, mitsgaders plantagien’. De molen stond dus niet langs de 
Vliet, want als zuidelijke belending van het verkochte land werd de Carstange 
genoemd. Enkele jaren later - in 1633 - huurde Joris Walincx een stuk weiland 
dat lag ‘op de Carstange naest de cruijtmolen, om daerin sijn molenpaert te weij-
den’. De molen was in die tijd blijkbaar nog operationeel. 
In 1652 wordt de kruitmolen in een heel ander verband genoemd en is dan inmid-
dels gesloopt. Er is sprake van een huis ‘staende op ’t erff van de affgebroocken 
cruijtmoolen’.15 Ook in 1658 is er een vermelding: er wordt een stuk land ver-
kocht in de Plaspoelpolder, dat zich uitstrekte vanaf de Carstangien noordwaarts 
tot aan de molensloot aan toe, ‘voor desen geweest sijnde de cruijtmeule’.16 Er 
is bijzonder weinig bekend over deze kruitmolen, en het is evenmin bekend hoe 
lang die in bedrijf is geweest. 

III.  De papiermolen ‘Op de Ackers’ 

Ten overstaan van de schout van Rijswijk nam Jan Hendricksz. de Ridder op 9 
mei 1634 een stuk land in erfpacht van Jacqueline de Huijter, de weduwe van 
jonkheer Jacob de Jonge van Baertwijck. Het land was 120 roeden groot, en lag 
langs de Vliet in de Plaspoelpolder, een goede honderd meter ten noorden van de 
buitenplaats Pasgeld. Naderhand werd deze locatie in de aktes aangeduid als ‘Op 
de Ackers’.17 De Ridder verkreeg tevens consent voor de bouw van een molen 
‘omme mitte winde papier te maecken’. Voor het windrecht betaalde hij jaarlijks 
f 6 aan de ambachtsheer van Rijswijk.18 

Charter met consent papiermolen, 1634
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De werking van de papiermolen
In een papiermolen wordt afgedankt textiel als grondstof gebruikt voor de ver-
vaardiging van papier. Voor het productieproces is veel schoon en helder water 
nodig. Daarom stonden vrijwel alle papiermolens langs het water. Vodden en 
lompen worden in de maalbak vermengd met water, en met messen bewerkt, tot-
dat er een vezelpap ontstaat. Dit wordt in kleine hoeveelheden overgebracht in 
de schepkuip, van waaruit de papierschepper de vezelpap uit de bak schept. Hij 
doet dat met een raam of schepvorm van folioformaat. Het raam is bespannen 
met fijn gaas, waarin het merk van de maker is aangebracht: het watermerk. Op 
het gaas blijft een laagje nat papierstof achter, dat voorzichtig op een stuk wollen 
vilt wordt gelegd om het water eruit te laten trekken. De papieren vellen worden 
gedroogd en plat gemaakt onder een pers, en daarna in de lijmketel gedompeld. 
Het papier wordt daardoor beter beschrijfbaar, omdat te sterke absorptie van de 
inkt in het papier wordt voorkomen. De vellen worden daarna nogmaals geperst, 
gedroogd en glad gemaakt. Dit geschepte papier geldt als zeer waardevol. In 
Nederland zijn er nog minimaal drie in bedrijf. 

Jan Hendricksz. de Ridder 
Papiermaker Jan Hendricksz. de Ridder woonde in Delft aan de Voorstraat in 
een huis met de toepasselijke naam ‘De Papiermolen’. Hij werd opgevolgd door 
zijn zoon Laurens Jansz. en in 1661 werd zijn kleinzoon Hendrick Laurensz. de 
Ridder voor een derde deel eigenaar van de molen. De papierproductie langs de 
Vliet was bijna zestig jaar in handen van de familie De Ridder. In 1693 verkocht 
Hendrick Laurensz. de papiermolen voor f 3.300 aan Corstiaan van Ruijven. Van 
dat bedrag was f 1.900 voor gereedschap, goederen en voorraad. In de akte wordt 
vermeld dat bij de molen een woonhuis, werkhuis, hangschuur, en gereedschap 
behoorde. 

Twee molens op de kadastrale kaart, 1832
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In 1715 verkocht Van Ruijven de helft van de papiermolen voor f 1.500 aan zijn 
zoon Cornelis. Na diens overlijden in december 1724 werd de molen voor f 3.000 
verkocht aan Adam Scholtus. Vanaf het begin echter had Scholtus financiële pro-
blemen. In 1732 verkocht hij de helft van de molen voor f 2.750 aan zijn zwager 
Arie van Gilsen, die zijn compagnon werd. Van Gilsen was ook eigenaar van 
een runmolen en een snuifmolen die beide aan de Vliet stonden. Blijkbaar was 
hij optimistisch over de samenwerking met zwager Scholtus, want hij liet zijn 
runmolen ombouwen tot een papiermolen. De samenwerking duurde echter niet 
lang, want beide compagnons hadden zich diep in de schulden moeten steken 
en in 1737 gingen zij beiden failliet. Zij moesten de papiermolen verkopen. Die 
bracht f 3.000 op, terwijl er een schuldenlast was van f 6.800. 

De families Borsboom en Tilanus
De molen kwam in bezit van Maurits van Aarden, een broer van één van de 
schuldeisers. De molen werd in 1744 alweer verkocht aan Klaas Borsboom. De 
nieuwe eigenaar overleed in 1757 en zijn weduwe verkocht in 1777 de helft van 
de molen voor f 3.000 aan haar zoon Gerrit. Na het overlijden van zijn moeder 
in 1792 werd hij eigenaar van de gehele molen. Vele jaren later - aan het eind 
van de Franse tijd in 1812 - verklaarde Borsboom dat de handel en zaken in het 
papier niet voorspoedig gingen. De molen werd in 1822 overgedaan aan zijn 
dochter Lena, die met de snuifmolenaar Hendrik van Kapel was getrouwd. Bij de 
molen behoorden enkele werkschuren, droogloodsen, en een huis met een erf. De 
papierhandel werd daarna met succes door de drie zoons van Hendrik voort gezet 
onder de naam ‘Gebroeders Van Kapel’. 
In 1853 werd de molen verkocht aan Christiaan Tilanus, die het bedrijf kocht ten 
behoeve van zijn twee zoons. De familie Tilanus was gelieerd aan Van Kapel, 
want zoon Hendrik Tilanus was getrouwd met Helena van Kapel. De papierhan-
del werd voortgezet onder de naam ‘firma Gebroeders Tilanus’. Uit een akte is 
bekend dat het ging om de productie van het zogenoemde grauwpapier, en niet 
het duurdere witte papier. In tegenstelling tot de meeste andere molens langs de 
Vliet, heeft de papiermolen altijd dezelfde functie gehad totdat hij, al vóór 1876, 
werd afgebroken. In 1882 werd het land waar de papiermolen op stond, verkocht 
aan Gerrit Lensvelt die destijds op de buitenplaats Pasgeld woonde. 

Afbeelding van de papiermolen?
Voor zover bekend zijn er geen afbeeldingen van de papiermolen, zodat er tot nu 
toe nauwelijks iets over bekend is. In 1782 echter diende Gerrit Borsboom een 
verzoek in bij de burgemeesters van Delft, om de hoge bomen aan de overzijde 
van de Vliet te laten rooien. Hij liet weten dat zijn molen al lager was gebouwd 
dan de andere molens en dat hij daardoor een slechte windvang had, wanneer de 
wind uit het oosten kwam. Vooral ‘des soomers werd zeer veel wind benoomen’. 
Voorts merkte hij op dat hij jaarlijks zijn recht op de wind betaalde, maar daar 
geen voordeel van had. 
Als antwoord kreeg hij te horen dat de woonhuizen, schuren, hooiberg en het 
houtgewas rondom de molen voor meer nadeel zorgden dan de bomen aan de 
overkant van het water. Voorts stond er langs de Vliet een molen die ‘nog mer-
kelijk lager en zelfs zonder ommeloop is gebouwt’. Hiermee wordt gesuggereerd 
dat er rond de papiermolen de nodige bomen stonden en dat het waarschijnlijk 
een lage stellingmolen is geweest. Het is misschien deze papiermolen die de toen 
nog jonge kunstenaar Carel Willem Nakken in 1854 heeft geschetst. Wat betreft 
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het verzoek van Borsboom: de bomen aan de overzijde zijn toch gerooid, on-
danks het negatieve advies van de houtvesters. 

Het zondagmalen
Een vermeldenswaardig voorschrift in de negentiende eeuw met betrekking tot 
de molens was het verbod op het zondagmalen. Sinds 1 maart 1815 was een wet 
van kracht die in principe het malen op zondag verbood. Die wet werd blijkbaar 
wel eens overtreden, want in 1846 ging een circulaire uit, waarin nogmaals op dit 
verbod werd gewezen. Om toch op zondag te mogen malen, moesten molenaars 
een vergunning aanvragen bij de burgemeester.19 
Een goede reden om een ontheffing te verkrijgen was langdurige windstilte, 
waarbij het werk noodgedwongen stil lag. In 1846 dienden de gebroeders Van 
Kapel, papierfabrikanten in Rijswijk, een verzoek in om op zon- en feestdagen 
te mogen malen. De reden was dat hun fabriek niet het gehele jaar door in be-
drijf kon zijn, omdat zij door koude en vorst gedwongen waren tot stilstand. Zij 
benadrukten dat zij zich altijd stipt hadden gehouden aan de bepalingen, en de 
aanvraag werd toegestaan. 
De Rijswijkse korenmolen bij de Hoornbrug was ook regelmatig op zondag aan 
het draaien en daarover was door de commissaris des konings een klacht inge-
diend bij de burgemeester. Die gaf als antwoord dat de molenaar toestemming 
had gekregen, omdat de molen ‘zeer weinig gunstige windstreken is hebbende’. 
Bovendien, zo voegde hij er nog fijntjes aan toe, was de korenmolen geheel om-
geven ‘door buitenverblijven met hoog opgaand geboomte’ en dat was uiteraard 
niet gunstig voor de windvang. 

Carel Nakken, ‘Molens aan de Delftsche Vaart’, 1854)] 
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Tot slot: de verbreding van de Vliet (1894)

De provincie Zuid-Holland kwam in 1883 met een plan tot verbetering van de 
vaarwegen tussen de Rijn en de Schie. Twee jaar later werd dat besluit defini-
tief en dat hield onder meer in dat de Vliet bij Rijswijk zou worden verbreed en 
verdiept. Omdat het jaagpad en de trambaan aan de oostzijde liepen, waar ook 
enkele kapitale buitenplaatsen stonden, werd besloten dat de verbreding aan de 
westzijde van de vaart moest plaats vinden. Alle molens die nog langs de Vliet 
stonden, werden afgebroken en alle fundamenten opgeruimd. De molen ‘Het 
Fortuijn’ werd vijf meter in westelijke richting verplaatst, en begon als enige een 
nieuw leven als de zaagmolen ‘Clarissa Maria’. 
Er zijn maar weinig foto’s of tekeningen bewaard gebleven van de molens en er 
zijn ook nauwelijks gedetailleerde beschrijvingen voorhanden. Wel is het boekje 
van Johan Gram bekend die in 1892 de situatie beschreef van vlak voor de ver-
breding van de vaart. In dat jaar was de voorbereiding van de verbreding al in 
volle gang, zo schreef hij. ‘Overal waar men keek, was er verwoesting, oprui-
ming en eentonige gelijkmaking.’ Met weemoed dacht hij terug aan de rustieke 
tijd van de trekvaart en de bedrijvigheid langs het jaagpad. Hij beschreef hoe de 
jagers van een trekschuit op handige en bedreven wijze de Hoornbrug passeer-
den. Zij deden dat zonder een woord te wisselen, zodat er geen ander geluid was 
te horen dan ‘het suizen van de wieken der windmolens’. 

Zeilschepen op de Vliet
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Het pittoreske houten brugje bij ‘Huis te Hoorn’ werd vervangen door een mo-
derne ijzeren draaibrug. Alles wat het jaagpad zo schilderachtig maakte, werd 
zonder erbarmen opgeruimd, afgebroken, uitgeroeid of vernield. ‘De snuif-
molens zijn verdwenen en het statige buitenverblijf Pasgeld is onder de moker 
neergehaald’, zo constateerde Gram. Direct ten noorden van Delft verschenen 
fabrieken, schoorstenen en machines, zoals de fabriek ‘Reineveld’. ‘Ooit een 
rustieke buitenplaats met tuinen en bossages, waar Delvenaars gezellig bijeen-
zaten, maar waar nu de hamers dreunen en de stoomwielen snorren.’ Halverwege 
1894 was de verbreding van de vaart gereed en voeren de eerste schepen door het 
water. De schrijver eindigde zijn verhaal met de trieste constatering dat ‘al die 
mooie hoekjes langs de vaart, die aardige brugjes en lommerrijke plekjes voor-
goed zijn verdwenen’. 

Carel Nakken,’Molens aan de Delftsche Vliet’
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Met speciale dank aan de heer J. van der Ploeg voor het beschikbaar stellen van 
de schetsen van W.C. (Carel) Nakken.

Afkortingen:
gad = Gemeentearchief Delft 
gar = oud-archief Rijswijk (archiefnr. 700)
ona = oud-notarieel archief
osa = oud stadsarchief Delft

Noten: 
1. gad osa, inv.nr. 1534, charter 7417, dd. 18-07-1592.
2. gar inv.nr. 31, charter 7860, dd. 22-02-1595.
3. gar inv.nr. 72, akte 13 (blaffert).
4. gad osa, inv.nr. 1534, charter 7419, dd. 08-11-1634.
5. gad osa, inv.nr. 1535, charter 5948, dd. 31-05-1646. 
6. gad osa, inv.nr. 1536, charter 7420, dd. 21-11-1647.
7. gad osa, inv.nr. 1534, charter 7418, dd. 19-5-1646.
8. gar inv.nr. 32; id. inv.nr. 72, akte 11, charter 10316, beide dd. 16-03-1614.
9. gad Consentboek I fol 180, dd. 30-09-1619.
10. gad Consentboek I fol 38, dd. 20-04-1592.
11. gad Consentboek I fol 66v, dd. 22-02-1603.
12. gar inv.nr. 542 fol 151, dd. 06-10-1673.
13. gad ona 1958 fol 77, not. J. van Ruiven, dd. 30-06-1644.
14. Oud-archief Hoogheemraadschap Delfland (OAD) inv.nr. 4070, dd. 04-03-1611.
15. gar inv.nr. 540 fol. 51, dd. 12-04-1652. 
16. gar inv.nr. 541 fol 74, dd. 18-05-1658. 
17. gar inv.nr. 42, charter 10322, dd. 09-05-1634.
18. gar inv.nr. 72, dd. 09-05-1634. 
19. archief Gemeentebestuur van Rijswijk (1811-1917), archiefnr. 702, inv.nrs. 1479, 1491.
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Verklarende woordenlijst:
- een hond (ook: hont): een oppervlaktemaat, circa 100 vierkante roeden, meestal 1/6 morgen = 

gemiddeld 0,14 ha. 
- een roede: een oppervlaktemaat, circa 14,8 m2.
- een morgen: een oppervlaktemaat, circa 0,85 m2.
- blaffert (of blaffaard): register of legger waarin de inkomsten en belastingen op grond worden 

bijgehouden.
- patroniem: een aanduiding in de naam die is afgeleid van de voornaam van de vader. 
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‘Hercules-’beeld in de tuin 
van het Museum, 
voor- en achterzijde
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Rijswijkse krachtpatser: 
Hercules of Samson?

Dennis de Kool

Op het voorplein van Museum Rijswijk staat een imposant tuinbeeld 
van een gespierde man die twee tegenstanders te lijf gaat. In de li-
teratuur wordt dit beeld herhaaldelijk in verband gebracht met 

Hercules. In deze bijdrage worden vraagtekens bij deze associatie geplaatst 
en enkele alternatieve hypothesen geponeerd.

Zandstenen tuinbeeld
Het zandstenen tuinbeeld is geplaatst op het voorplein van Museum Rijswijk. De 
centrale figuur is een gespierde man met krullend haar en een volle baard. Zijn 
rechterarm is opgeheven. Een draperie bedekt zijn schaamstreek. Hij is in ge-
vecht met twee figuren, die beiden achter hem op de grond liggen. De ene ligt 
achter zijn voeten en grijpt met zijn linkerhand naar het rechterbeen van de cen-
trale figuur. 
De tweede figuur lijkt te zijn uitgeschakeld en wordt bij zijn middel vastgehou-
den door de linkerarm van de centrale figuur die zijn twee tegenstanders de baas 
is. Het vermoedelijk achttiende-eeuwse beeld is helaas niet gesigneerd of geda-
teerd. Karakteristieke attributen ontbreken. De rechterhand, die oorspronkelijk 
een attribuut vasthield, is namelijk afgebroken. Het beeld is afkomstig van de 
Rijswijkse buitenplaats ‘Welgelegen’. 

Welgelegen
Buitenplaats Welgelegen werd in 1869 verworven door de rijke voormalige 
Haagse ondernemer Dirk Boer (1803-1877). Hij verhandelde tientallen jaren cu-
riosa en was vertrouwd met bijzondere objecten. Hij voorzag derhalve de tuin 
van een onsamenhangende verzameling van beelden en buitenissigheden en daar-
door leek de tuin een soort etalage te zijn van curiosa die Dirk Boer in de loop 
der jaren had verzameld. Er waren onder meer houten schotten met geschilderde 
voorstellingen, een gietijzeren koepeltje, een gotische ruïne, een Chinese ‘grot’, 
volières en een groot aantal tuinbeelden geplaatst. Van een doordacht en smaak-
vol decoratief programma was dus geen sprake. Tegenwoordig worden dergelijke 
‘kitscherige’ tuinen aangeduid met de zogeheten ‘parvenu-stijl’. Alle tuinorna-
menten zijn reeds lang verdwenen uit de bijna gehalveerde tuin van Welgelegen. 
Wel heeft Dirk Boer destijds zijn verzameling uitvoerig laten fotograferen, zodat 
we heden ten dage nog steeds een visuele indruk hebben van zijn bizarre tuin. 
Na zijn dood in 1877 werd Welgelegen na een openbare veiling verworven door 
koning Willem III, die het landgoed een jaar later weer verkocht. Het landhuis 
is inmiddels in oude luister hersteld en fungeert tegenwoordig als woonhuis van 
een particuliere eigenaar.
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‘Neptunusplaats’
Op een gedigitaliseerde foto uit 1875 van de zogeheten Neptunusplaats in de tuin 
van Welgelegen is het betreffende tuinbeeld op de achtergrond zichtbaar. Op deze 
foto is het beeld nog voorzien van een attribuut. De foto is echter niet scherp 
genoeg om te beoordelen of de figuur een knots of een gelijkvormig voorwerp, 
bijvoorbeeld een ezelskaak, vasthoudt. Wel is duidelijk dat het beeld op een hoe-
kige sokkel is geplaatst. Op de voorgrond zijn voor de vijver een mannelijke en 
een vrouwelijke stroomgod gepositioneerd. Beide figuren leunen tegen gekantel-
de urnen en zijn in gezelschap van een kind. Vanuit de Neptunusplaats kon men 
over het water de achterzijde van de villa aanschouwen.

Hercules 
Op basis van deze vage foto is in de literatuur geconcludeerd dat de figuur een 
knots vasthoudt en het beeld een worstelende Hercules voorstelt. Deze bewering 
lijkt inmiddels als vaststaand feit te zijn aanvaard. Hercules, zijn Griekse naam 
is Heracles, was een sterke held uit de Griekse mythologie. Hij was de zoon van 
Zeus en Alcmene en verrichte in opdracht van koning Eurystheus twaalf zware 
werken als boetedoening, nadat hij in een aanval van razernij zijn eigen kinderen 
had gedood. In de twaalf werken overwon Hercules in schijnbaar kansloze situa-
ties het kwaad. 

De twaalf beproevingen van Hercules
Hercules’ eerste beproeving was het doden van de leeuw van Nemea. Het dier 
had een gepantserde huid en kon alleen door wurging worden bedwongen. Het 
tweede werk was het doden van de Hydra van Lerna, een meerkoppige water-
slang. Bij deze daad kreeg Hercules hulp van zijn neef Iolaus. De derde uitdaging 
was het levend vangen van de hinde van Ceryneia. Dit mythische dier had gou-
den horens en hoeven van brons. Het vierde werk was het levend vangen van een 

Welgelegen, Neptunusplaats, 1875; het ‘Hercules’-beeld staat rechts van het midden, 
(Beeldbank Rijswijk, nr. 901) 
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woest everzwijn, dat de omliggende landerijen verwoestte. Het dier leefde in de 
bossen op de berg Erymathus. De vijfde opdracht was het reinigen van de stallen 
van Augias. Deze stallen waren al dertig jaar niet uitgemest. De zesde beproe-
ving was het doden van de Stymphalische vogels die de streek terroriseerden. 
Zij hadden bronzen snavels en scherpe metalen veren, die zij als pijlen konden 
afschieten. Het zevende werk was het vangen van de razende, vuurspuwende 
stier van Kreta. De stier, aan land gezet door Poseidon, was het heilige dier van 
Kreta. De achtste uitdaging was het vangen van de wilde paarden van Diomedes, 
die koning van Thracië was. De negende opdracht was het bemachtigen van de 
gordel van Hippolyte, de koningin van de Amazonen. Het kwam tot een bloedig 
gevecht, waarbij Hippolyte het leven liet. De tiende uitdaging was het buitma-
ken van de runderen van het monster Geryon. Geryon was een kleinzoon van 
Medusa. De elfde opdracht was het bemachtigen van de gouden appels van de 
Hesperiden. De Hesperiden woonden in een tuin die werd bewaakt door de slang 
Ladon. De laatste opdracht was het ontvoeren van de hellehond Cerberus. Deze 
driekoppige hond bewaakte de ingang van de onderwereld. Hades stond hem toe 
de hellehond mee te voeren op voorwaarde dat hij het dier zonder hulp en met 
zijn blote handen zou overmeesteren. 

Na zijn dood werd Hercules door Jupiter beloond met de goddelijke status. 
Hebe, de godin van de jeugd, werd zijn vrouw. Naast de twaalf werken verrichte 
Hercules ook nog vele andere heldendaden. Als baby wurgde hij bijvoorbeeld 
twee giftige slangen in zijn bed. Een ander mythologisch verhaal ging over 
Hercules en Deianeira, die hem nietsvermoedend in het ongeluk stortte. Als 
symbool van fysieke kracht was Hercules soms in gezelschap van Minerva, die 
de morele kracht of wijsheid symboliseerde. Andere vrouwen in Hercules’ ge-
zelschap waren Omphale, zijn minnares die hem dwong om vrouwenkleren te 
dragen en Hesione, die werd bedreigd door een zeemonster en in Hercules haar 
redder vond. Hercules was een zeer geliefd personage in de beeldende kunsten. 
Zijn gespierde lichaam was een teken van kracht. De figuur van Hercules oefen-
de ook een bijzondere aantrekking uit op beeldhouwers. Om de kracht van zijn 
lichaam te accentueren werd zijn hoofd soms onevenredig klein uitgevoerd. 

Bedenkingen
De vraag is echter of het betreffende tuinbeeld in Rijswijk wel Hercules voor-
stelt. Een vage foto en een ontbrekend cruciaal attribuut zijn minstens twee 
redenen om een zekere terughoudendheid te betrachten. Een andere reden voor 
twijfel is dat de centrale figuur niet één, maar twee tegenstanders te lijf gaat. We 
zullen deze bedenkingen nader toelichten en op basis daarvan een alternatieve 
mogelijkheid aanreiken.

Eerste bedenking: attributen
In de beeldende kunsten wordt Hercules doorgaans afgebeeld met twee kenmer-
kende attributen, een knots en de huid van een leeuw. Deze huid bemachtigde 
hij bij zijn eerste opdracht. Soms draagt hij een leeuwenhuid als mantel, waarbij 
de kop dient als kap of helm. Minder gebruikelijke attributen zijn de boog, pijl 
en pijlenkoker (verwijzend naar de giftige pijlen waarmee hij de Stymphalische 
vogels neerschoot), de slangen die hij als baby doodde en de appelen die hij 
bemachtigde in de tuin van de Hesperiden. Bij het Rijswijkse tuinbeeld in de 
huidige toestand is de rechterhand van de centrale figuur met daarin een cru-
ciaal attribuut afgebroken. Op basis van een vage foto is in de literatuur stellig 
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beweerd dat de centrale figuur een knots vasthield, maar dit kan ook een ander 
voorwerp, bijvoorbeeld een ezelskaak, geweest zijn. Het beeld in Rijswijk is ver-
der niet voorzien van de huid van een leeuw. 

Tweede bedenking: thema
Indien het beeld in Rijswijk Hercules voorstelt, dan zal er sprake moeten zijn 
van een verbeelding van één van zijn twaalf werken of van andere mythologische 
heldendaden. In de literatuur is beweerd dat het beeld verwijst naar het vangen 
van de wilde paarden van Diomedes, de koning van Thracië. Nadat Hercules 
de paarden gevangen had, doodde hij Diomedes en diens mannen. Het is echter 
niet aannemelijk dat het beeld verwijst naar dit thema, omdat in de voorstelling 
op geen enkele manier een verband wordt gelegd met één of meerdere paarden. 
Daarnaast is gesuggereerd dat het beeld verwijst naar een scène uit de tiende 
heldendaad van Hercules, namelijk het vangen van de runderen van Geryon, 
waarbij hij ‘twee reusachtige herders’ moest overwinnen. Ook deze interpretatie 
is betwistbaar. Volgens de Griekse mythologie werd de kudde namelijk gehoed 
door één herder (Eurytion) en werd deze al dan niet reusachtige persoon met een 
knuppel door Hercules gedood. Zijn tweekoppige hond was hetzelfde lot bescho-
ren. Een ander bezwaar is dat bij het Rijswijkse beeld geen enkele expliciete of 
subtiele relatie wordt gelegd met één of meerdere runderen.

Hercules van Haastrecht met knots een leeuwenhuid, door Ignatius van Logeren
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Derde bedenking: figuren bij de centrale figuur
Hercules wordt vaak afgebeeld als persoon die in gevecht is met individuele 
mensen of dieren. Een voorbeeld van Hercules de strijd aangaat met individuele 
figuren is zijn gevecht met de vuurspuwende reus Cacus, die runderen gestolen 
had. Deze episode is beschreven in de werken Aeneas van Vergilius en Fasti van 
Ovidius. Het Rijksmuseum bezit een beeld met de voorstelling van Hercules 
en Cacus. Dit beeld werd vervaardigd door Jan Pieter van Baurscheit de Oude 
(1669-1728). Een ander voorbeeld is het gevecht met zijn opponent de reus 
Antaeus. In de tuin van ‘Huis ten Donck’ in Ridderkerk treffen we daar een voor-
beeld van aan. Dit beeld werd eveneens vervaardigd door Van Baurscheit. Wat 
dieren betreft, kon Hercules bijvoorbeeld strijd leveren met de Hydra van Lerna. 
Op het landgoed Dordwijk in Dordrecht staat bijvoorbeeld een dergelijk beeld. 
Helaas is dit beeld niet voorzien van een signatuur of datering.

De voorbeelden waarin Hercules in gevecht is met individuele wezens zijn dus 
talrijk, maar dat geldt niet voor gevechten van Hercules met meerdere figuren. 
Met deze drie bedenkingen in het achterhoofd, zullen drie alternatieve stellingen 
worden geponeerd. Deze hypothesen moeten niet worden gezien als feiten, maar 
zijn bedoeld om alternatieve perspectieven aan te reiken.

Eerste alternatieve hypothese: centrale figuur hield een ezelskaak vast
De eerste alternatieve mogelijkheid is dat de centrale figuur niet een knots, maar 
een ezelskaak vasthield. Daar zijn verschillende plausibele argumenten voor. In 
de eerste plaats werden zowel knotsen als ezelskaken als slagwapens gebruikt. 
In de tweede plaats hebben knotsen en ezelskaken een vergelijkbare vorm. Zeker 
vanaf een afstand bezien zijn de contouren van een knots en een ezelskaak lastig 
van elkaar te onderscheiden. 

Beeld van Hercules en Cacus, 
Rijksmuseum

Beeld van Hercules en Antaeus 
bij Huis ten Donck, Ridderkerk

Beeld van Hercules in 
Dordwijk, Dordrecht
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Tweede alternatieve hypothese: beeld verwijst naar een Bijbels thema 
Als de centrale figuur oorspronkelijk een ezelskaak vasthield, dan verwijst het 
beeld waarschijnlijk niet naar een mythologisch verhaal, maar naar een Bijbels 
thema. Daarbij dienen zich in eerste instantie verschillende Bijbelse figuren aan. 
Als eerste kan worden gedacht aan de Bijbelse voorstelling van Kaïn die Abel 
doodt. Doorgaans is Kaïn gewapend met een ezelskaak. Deze voorstelling kan 
bij het Rijswijkse beeld worden uitgesloten, omdat er niet twee, maar drie figuren 
afgebeeld zijn. Nu de mogelijkheid van Kaïn en Abel is verworpen, dient een an-
dere Bijbelse figuur zich aan, namelijk Samson (of Simson). 

Derde alternatieve hypothese: figuur stelt Samson voor
De Bijbelse figuur Samson voerde met de hulp van God strijd tegen de 
Filistijnen. Zij waren destijds heer en meester in Israël. Samson mocht zijn 
hoofdhaar niet afscheren, want dan zou hij zijn enorme fysieke kracht verliezen. 
Volgens het Bijbelverhaal zou hij, net als Hercules, een leeuw hebben gedood. 
Verder zou hij duizend Filistijnen hebben gedood met het kaakbeen van een ezel. 
Zijn ontmoeting met de Filistijnse vrouw Delila zou uiteindelijk zijn ondergang 
worden. Zij slaagde er in erachter te komen waar het geheim van zijn kracht lag 
en vertelde dat in ruil voor geld aan de Filistijnen. Tijdens zijn slaap werd zijn 
hoofdhaar met een scheermes verwijderd en verloor hij zijn kracht. Daarna na-
men de Filistijnen hem gevangen en staken hem de ogen uit. God willigde zijn 
laatste verzoek in om nog één keer zijn kracht terug te krijgen, waarna hij een 
pilaar van een volle tempel wegtrok. Toen de tempel instortte nam hij duizenden 
Filistijnen mee de dood in. Op deze wijze maakte hij bij zijn dood meer slachtof-
fers dan tijdens heel zijn leven. 

Samson in de beeldende kunsten
In de beeldhouwkunst is Samson in gevecht met één of meerdere Filistijnen af-
gebeeld. De beeldhouwer Giambologna heeft in 1561-‘62 een marmeren beeld 
vervaardigd met de voorstelling van Samson in gevecht met één Filistijn. De 
ezelskaak in zijn opgeheven rechterhand lijkt op een knots. Dit meer dan twee 
meter hoge beeld maakt deel uit van de collectie van het ‘Victoria and Albert 

‘Samson in gevecht met Filistijnen’, prent Rijksmuseum
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Museum’ in Londen. Vermoedelijk baseerde Giambologna zich op een compo-
sitie van Michelangelo. Een vergelijkbaar marmeren beeld werd vervaardigd 
door de beeldhouwer Pierino da Vinci. Dit beeld uit circa 1549 bevindt zich in 
‘Palazzo Vecchio’ te Florence. Daarnaast zijn er talrijke bronzen en marmeren 
beeldhouwwerken bekend van Samson die strijd levert met meerdere Filistijnen. 
Op basis van een model van Michelangelo zijn verschillende bronzen beelden 
vervaardigd van Samson die twee tegenstanders te lijf gaat. Deze bronzen uit-
voeringen bevinden zich onder andere in ‘Museum Boymans Van Beuningen’ in 
Rotterdam en de ‘Staatliche Museen’ in Berlijn. Op schilderijen en prenten strijdt 
Samson doorgaans tegen een grotere overmacht.

Afronding
In de (kunsthistorische) geschiedschrijving komt het regelmatig voor dat be-
weringen of vermoedens van een afzonderlijke auteur als ‘feiten’ worden 
overgenomen door andere auteurs. In deze bijdrage zijn verschillende beden-
kingen geuit ten aanzien van de bewering dat het beeld op het voorplein van 
Museum Rijswijk Hercules voorstelt. Daarnaast zijn alternatieve perspectieven 
aangereikt. Hoewel deze alternatieve benadering evenmin op harde ‘feiten’ is ge-
baseerd, is het aannemelijker dat het Rijswijkse beeld verwijst naar de Bijbelse 
figuur Samson die twee Filistijnen de baas is, dan naar de mythologische figuur 
Hercules die één van zijn vele beproevingen doorstaat. 
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De oudere generatie geeft de kennis aan de jongere door: 
Joop Vrijenhoek leert zoon Dick vlees te keuren 
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Vertrekkers en volhouders 
in Oud-Rijswijk

Oude familiebedrijven handhaven zich

Ter inleiding

Oud-Rijswijk ziet in 2016 enkele beeld- en sfeerbepalende onder-
nemers stoppen, onder wie Frits van Tol van ‘Greuter Interieurs’ 
(sinds 1962) in de Willemstraat, Wim van Willigen van de gelijk-

namige glas- en aardewerkwinkel in de Herenstraat (sinds 1955) en Jan 
Mulder van ‘Mulder Mode’, de oudste winkel (sinds 1909), eveneens in de 
Herenstraat. Op de valreep blijft dit laatste familiebedrijf echter behouden, 
doordat broer Theo Mulder, samen met zijn dochter, na een modernisering 
alsnog de fakkel overneemt.
Vaak kampen winkels en kleine bedrijven met een gebrek aan opvolging, 
maar sinds het begin van de laatste crisis in 2008 ondervinden zij ook de 
gevolgen van de verslechterde economie en de groei van kopen op internet. 
Soms zijn ze niet onderscheidend genoeg, waardoor ook bedrijfsverkoop 
niet lukt. Toch zijn er familiebedrijven die er al vele tientallen jaren in 
slagen hun stempel te drukken op het cultuur-historisch karaktervolle 
buurtwinkelcentrum. Soms zitten zij in ‘aanloopstraten’, zoals groentezaak 
‘Boone’ (Schoolstraat) en ‘Drukkerij Hes’ (Stadhoudersstraat).

In zes verhalen belichten wij het vertrek van binnenhuisarchitectuur Greuter, 
maar vooral ‘parels’ die het tegen de stroom in wel volhouden. Zij verzet-
ten op tijd de bakens of specialiseerden zich. Voorbeelden: trappenbouwer 
‘Krul’ (Stadhoudersstraat) en in de Herenstraat delicatessenzaak en wijnkope-
rij ‘Smeele’, banketbakker ‘Lentz’ (truffels), de ‘Stolwijkse Kaashandel’ annex 
reformhuis en speciaalslagerij ‘Vrijenhoek’, waar een zoon als opvolger gereed 
staat. Dat laatste geldt ook voor ‘Heida Exclusieve Interieurs’ (Ruysdaelplein), 
waar Robert Schouman jr. in het uit 1922 daterende bedrijf de scepter overneemt 
van zijn vader. Heida is gespecialiseerd in projecten in landhuizen in Frankrijk en 
België. Ook tekenden zij voor de inrichting van het Torentje, de werklocatie van 
toen nog premier Balkenende.
Kenmerk van al deze bedrijven is dat zij keihard én met passie werken, gevoel 
hebben voor trends én nauwgezet luisteren naar klanten, waardoor zij met trouw 
worden beloond en de strijd met supermarkten en grote ketens aankunnen.
Uiteraard passeren niet alle oude ondernemingen in dit jaarboek de revue. 
Overigens zijn sommige van deze ‘juweeltjes’ eerder geportretteerd, zoals 
‘Mulder Mode’ (2008), elektrawinkel ‘Van den Belt’ (2009), ‘Drukkerij Hes’ 
(2010) en ‘Zink Op Maat’ (2012). De dit jaar tachtigjarige Ria van den Belt staat 
al 53 jaar achter de toonbank van deze zaak, die duidelijk ook een sociale functie 
heeft. Van stoppen is bij Ria overigens geen sprake.
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 1. De trappenbouwer uit Rijswijk
Marty Thieleman

De directe omgeving kent hem goed, maar buitenstaanders in de wijk 
kijken verbaasd om als ze hem zien. Een lange gestalte met leren 
‘Indiana Joneshoed’ achter een oude handkar vol houten trapdelen. 

Een nostalgisch beeld uit begin vorige eeuw. De handwagen dateert inder-
daad uit de periode dat zijn grootvader in 1924 timmerbedrijf ‘Krul’ in de 
Stadhoudersstraat begon. 

Arjan Krul koestert het transportmiddel. ‘Ik zal daar nooit afstand van doen. Ik 
heb een transportauto, maar met deze kar bereik ik plekken die met de auto soms 
niet mogelijk zijn. Ook versjouw ik zo hout vanuit mijn pakhuis om de hoek naar 
mijn werkplaats’, zegt de in 1964 geboren Krul.
Hij is duidelijk zeer gesteld op zijn ambachtelijk timmerbedrijf dat tegenwoor-
dig voor 95 procent trappen fabriceert van uiteenlopende houtsoorten en vormen. 
Steektrappen, boven- en onderkwarttrappen tot en met wenteltrappen. 
 
Orgeltrappen
Het bedrijf laat inmiddels in heel Zuid-Holland zijn sporen achter: van de 
Sint-Jacobus de Meerdere-kerk in Den Haag tot de Oude Kerk in Delft waar 
orgeltrappen zijn aangebracht, tot werk in Huis ten Bosch en de leuningen van 
de Scheveningse Pier. En nog niet zo lang geleden is in een Rotterdams casino 
een luisterrijke trap van 500 kilo geïnstalleerd met enkele treden van 3.80 meter 
breed. ‘Die laatste kon ik alleen aan omdat ik sinds twee jaar werk met een com-
putergestuurde machine, die snel en nauwgezet freeswerk mogelijk maakt. Mijn 

Arjan Krul, die naast alle technologie in zijn bedrijf zijn houten handkar in ere houdt
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vader en grootvader zouden van hun stoel vallen als ze dit nu zouden zien’, zegt 
Krul. Hij denkt dat hij zo de slag om de toekomst kan blijven volhouden. ‘In de 
Haagse regio zijn er nu nog drie tot vier die ambachtelijk maatwerk leveren. De 
rest is afgehaakt’, constateert Krul.
  
Zwemvereniging
Het puur Rijswijkse timmerbedrijf bestaat ruim 92 jaar. Het begon toen Arie 
Jacobus (‘Koos’) Krul (1895-1975) als negenentwintigjarige zoon van kleer-
maker Arie Jacobus Krul (1856-1937) en Pieternella Botterop van het adres 
Schoolstraat 23, de onderneming startte. Koos huwde zijn buurmeisje van nr. 21: 
Geertruida Antonia Jacoba (‘Truus’) Groen (1901-1987). Met haar zou hij in ‘het 
dorp’ een bekend koppel vormen.

Arjan Krul: ‘Truus was betrokken bij 
de oprichting van ‘De Rijswijkschen 
Zwemvereniging’ (RZV) op 9 april 
1923 en actief in ‘De Put’ in het meer 
van Te Werve. Dat was een tijd dat 
het vrouwenzwemmen eigenlijk on-
denkbaar was, ook bij een deel van de 
lokale politiek. In de jaren dertig was 
er zelfs even sprake van een gemeen-
telijk verbod op gemengd zwemmen. 
Mijn oma was een bijzondere, zeer 
pittige vrouw, die zich ook met het be-
drijf bemoeide. Getooid met rode hoed 
ging ze, volgens de verhalen, later ook 
met mijn vader op pad als het geld 
voor de werkzaamheden moest wor-
den geïnd. Koos, trots eigenaar van 
een grote Buick en een buitenhuisje 
op De Kaag, was op allerlei terreinen 
actief. Hij deed in de avonduren voor 
anderen de administratie, was na de 
oorlog taxateur in onroerend goed en 

Een werkstuk van Krul: de trappen in een Rotterdams casino

Het gezin van Arie Jacobus I en Pieternella 
Botterop en hun zoons Pieter Herman (links) en 
Arie Jacobus II (Koos sr.)
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werd gedecoreerd vanwege zijn verdiensten als vrijwilliger bij de brandweer’. 
Het echtpaar maakte voor de oorlog met vrienden in hun Buick rondreizen in 
de Benelux. Het voertuig was tijdens de oorlog in de werkplaats diep onder het 
hout verstopt. Zij kregen één kind, ook roepnaam Koos: Arie Jacobus Gerrit Krul 
(1925-1995).

Naam van gevel
Hun timmerbedrijf ontwikkelde zich voorspoedig. Krul was een gewaardeerd 
werkgever, wat ook bleek uit de zeer lange dienstverbanden van zijn personeel. 
Eén van hen was Jan Zwart, zoon van de schoenmaker uit de Stadhoudersstraat, 
die er 40 jaar werkte. Anderen groeiden door tot leidinggevende functies elders 
of begonnen een eigen bedrijf. Weliswaar in zijn eigen tempo bleef de ‘oude 
Koos’ actief in de zaak tot hij in 1975 op tachtigjarige leeftijd overleed. De ven-
nootschap onder firma met zijn zoon was daarmee impliciet opgeheven. Koos 
junior ging alleen verder. Wat hij direct de volgende dag deed, was het weghalen 
van de naam op de gevel. Je moest vooral met je producten aan de weg timme-
ren en ‘verder geen lawaai’, vond hij. Zijn gevoel voor stijl uitte zich ook in zijn 
kleding. Of hij nu op het werk kluste of in zijn vrije tijd thuis was of op vakantie, 
hij droeg altijd een pak met stropdas. Dit blijkt ook uit foto’s die Arjan en zijn 
zus Joke Verstraate-Krul aandragen. Joke: ‘Op latere leeftijd presteerde hij het 
om in de Delftse Hout gekleed in ‘pak met strop’ weg te varen op onze surf-
plank, waarop hij nooit eerder had gestaan. Hij droeg toen zelfs zijn portefeuille 
bij zich. Maar hij kwam keurig terug. Helemaal vreemd was dat laatste niet, want 
als verdienstelijk BM-zeiler haalde hij op De Kaag vaak de Leidsche Courant na 
overwinningen in deze sport’.

Koos sr. met zijn vrouw Truus Groen (foto Johan 
van Doorne)

Drie generaties Krul: grootvader Arie Jacobus I 
rechts, zoon  Koos sr. links  en Koos jr.
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Plaspoelpolder
Bijna was Krul in 1963 met zijn bedrijf in het ‘Industrieschap De Plaspoelpolder’ 
beland, waar hij een lange loods had gebouwd. De in dat jaar opgerichte 
‘Gasunie’ nam het gebouw na enige aandrang op Krul over als huurder, om 
het te gebruiken bij de distributie en verkoop van het pas gevonden aardgas in 
Slochteren. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) had de concessie 
gekregen voor de winning en productie. Arjan Krul: ‘Toen die verhuizing niet 
doorging, is de hele boel hierachter in de Stadhoudersstraat overkapt en is er een 
pakhuis bijgekocht’. Senior is met zijn echtgenote kort daarop verhuisd naar het 
adres Prinses Mariannelaan 124 in Voorburg. Junior was na zijn trouwen in 1958 
al verhuisd naar nummer 42a aan die laan.
 

Tekening van Koos sr. in het werkschrift van de 
ambachtsschool, 1908-1911
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Aanzoek
Koos junior had in de oorlog in Delft zijn HBS-diploma behaald en zich daar-
na aangemeld voor de studie ‘Weg- en waterbouw’ aan de TU Delft. Hij werkte 
echter zoveel in het timmerbedrijf dat zijn studie in gevaar kwam. Het hielp uit-
eindelijk dat zijn latere verloofde Jenny Gozewiena Versteegh eiste dat hij eerst 
zijn opleiding zou afronden, voordat hij haar een aanzoek deed, verhaalt Arjan 
Krul. Junior trouwde in 1958 met Jenny, dochter van een architect, ook wonend 

Na de oorlog was Koos sr. taxateur  

Koos jr., keurig in colbert bij een werk in Culemborg, 1995
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aan Prinses Mariannelaan. Jenny had daarvoor al haar praktijk ‘heilgymnastiek’ 
overgeheveld van Delft naar haar ouderlijk huis in Voorburg. Het echtpaar had 
brede interessen; Jenny zette zich actief in voor het behoud van het bedreigde 
‘Diaconessenziekenhuis’. Zij kregen twee dochters en een zoon: Joke, de op 
21-jarige leeftijd overleden Annie en Arjan (Arie Jacobus III), die nu als derde 
generatie het bedrijf bestiert.

Jacobsladder
Arjan studeerde aan de Haagse HTS Weg- en waterbouw, maar vond dat het te 
verwachten werk niet zo bij hem paste. ‘Ik hou van rechtlijnig, recht-toe-recht-
aan werk. Ben niet een man voor achter het bureau. Op hetzelfde adres in de 
Stadhoudersstraat ben ik in 1990 naast mijn vader een eigen eenmanszaak be-
gonnen met vanaf 1992 trappenbouw als specialisatie’, aldus Arjan, die met 
echtgenote Els Krul-Veldhoven drie dochters heeft. 
‘Waarom ik trappenbouwen zo leuk vind? Omdat je iets opmeet, maakt en in 
korte tijd neerzet, waardoor mensen op jouw materiaal zomaar moeiteloos naar 
boven kunnen lopen. Letterlijk naar een ander niveau. En als het dan past, zeg 
je: “Zo die zit”. Die fascinatie biedt een tevredenheid, die niet makkelijk is uit 
te leggen’, aldus Krul. Toch doet hij grappend nog een poging: ‘Misschien komt 
het, omdat in al onze voornamen ‘Jacobus’ staat. In een bijbelse droom ziet aarts-
vader Jacob een ladder die de aarde met de hemel verbindt. Op die wat sindsdien 
‘Jacobsladder’ heet, ziet hij engelen naar boven klimmen. En bovenaan die trap 
staat de Heer, de God van zijn voorouders. Dat was de droom van zijn leven. 
Misschien is er een link?’
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2. Slagerij Vrijenhoek: 
meer dan alleen paardenvlees

Marty Thieleman
 

Je ontkomt in zijn ‘speciaalslagerij’ niet aan de fors uitvergrote zwart-wit 
foto van zijn grootouders, hoog aan de muur achter de toonbank. Achter 
in de zaak een grote fotoplaat van zijn vader bij een paardenkeuring, 

gadegeslagen door bezoekers van een veemarkt. Dick Vrijenhoek, geboren 
in 1949, hecht aan de geschiedenis van zijn ambachtelijke tweeëntachtig jaar 
oude familiebedrijf, al loopt de vermelding op zijn voordeur van ‘80 jaar’ wat 
achter. 

De historie gaat verder terug dan 1934, toen zijn vader Joop Vrijenhoek in de 
Rijswijkse Herenstraat met echtgenote Fien van den Bosch zijn ‘Paardenvleesch-
houwerij’ opende. Komend uit Overschie begonnen Dicks grootouders aan de 
Schedeldoekshaven in het Haagse Spuikwartier al in 1880 hun winkel voor paar-
denvlees. Dat was een tijd dat buurten tientallen slagerijen kenden, ook omdat 
onderscheid werd gemaakt tussen het vlees dat je verkocht. Het zou tot aan de 
Tweede Wereldoorlog duren dat je óf rundervlees óf dat van paarden óf varkens-
vlees aan de man bracht. Den Haag kende ook joodse slagerijen. De familie Vrij-
enhoek slaagde er in zich, tot in wijde omtrek, een succesvolle rol toe te eigenen, 
hoewel zij ook moeilijke jaren kende. Het echtpaar kreeg zestien kinderen, van 
wie de helft in de jeugd overleed.

Joop Vrijenhoek met de kinderen Riet, Hannie en John bij een paardenkeuring, omstreeks 1950
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Mijnbouwpaarden
Opa Vrijenhoek kocht de paarden veelal in Delft in en slachtte ze eigenhandig, 
soms twaalf tot veertien per week. Dick Vrijenhoek weet uit overlevering dat het 
‘achter elkaar door ging’. ‘Ze hadden in de stad aan het Lamgroen een stal met 
een levende voorraad van dertig paarden. Soms zaten er blinde mijnbouwpaarden 
uit Engeland tussen. Dat vonden klanten prachtig, want die dieren hadden in het 
donker gewerkt en boden daardoor prachtig blank vlees.’ De firma verkocht paar-
denvlees, omdat ze zo veel klandizie onder ‘arme lui’ kon binnenhalen. Net als 
elders bepaalde dat het imago van dit vlees. Betere kringen kochten het weliswaar 
later ook, maar wilden het voor de omgeving vaak niet weten en al helemaal niet 
in de zaak worden gezien. Begin vorige eeuw was het zeer betaalbaar én breed 
voorradig. Auto’s ontbraken immers grotendeels en het paard had een belangrijke 
(transport)rol. Na veertien, vijftien levensjaren waren ze op enig moment toch rijp 
voor de slacht. Op de paardenmarkt kon je zo drie paarden kopen voor 75 gulden’, 
vertelt Dick.
 
Slecht imago
Hij legt met passie uit dat een 
paard tot op hoge leeftijd goed te 
eten is. ‘Het vlees is lekker zacht 
en lekkerder dan ossenhaas. Het 
paardenvlees wordt bij het ouder 
worden zelfs zachter in tegenstel-
ling tot bij runderen. Soms zijn ze 
echter te vet en dan moeilijker te 
verwerken, wat toch al het geval 
is ten opzichte van een koe. Die 
heeft minder vliezen en zanen en 
de delen lopen anders. Inmiddels 
heeft het paardenvlees het wat 
ínferieure imago van ‘simpel en 
goedkoop’ van zich afgeschud en 
wordt het net als lamsvlees door 
slagers en kritische consumen-
ten als het meest zuivere vlees 
gezien. Het is echt scharrelvlees. 
Een paard eet nooit wat het niet 
lust, zoals distels en laat dus staan 
wat niet klopt. Dat geldt ook voor 
smerig water. Inmiddels staat het 
nadrukkelijk bekend als eiwitrijk, 
vol vitamine A en B en met een 
hoog ijzergehalte door de vitami-
ne D. Als mensen met lage bloed-
druk een maand 60 gram per dag 
eten, zijn ze van het probleem af’, 
aldus Dick Vrijenhoek.

Een niet mis te verstaan advies van Joop Vrijen-
hoek aan de huisvrouw: ‘Paardenvleesch bezit 
buitengewoon krachtige voedingsstoffen en heeft 
het voordeel dat de prijzen zich aan iedere beurs 
aanpassen.’
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Vijf slagerijen
Vijf zonen van Dicks grootouders kregen een eigen slagerij in Den Haag, Delft en 
Zoetermeer. De vestiging Schedeldoekshaven kwam in handen van een broer, later 
opgevolgd door een neef. Dicks vader Joop, die tegen een ‘hongerloon’ bij een 
broer in Delft werkte, werd door zijn tien jaar oudere broer Adriaan geholpen om 
in Rijswijk aan de slag te gaan. Actief in de hotelwereld kocht Adriaan het pand 
met winkel aan de Herenstraat 50, waarop de drieëntwintigjarige Joop met zijn 
Rijswijkse verloofde Fien van den Bosch in 1934 de deuren voor het publiek open-
de. In 1935 trouwden zij. Ook Joop presenteerde zich als paardenslager, omdat 
Rijswijk die nog niet kende. Wel waren er elf slagerijen in het oude dorpscentrum, 
waaronder twee keer De Kroes, Van Veen, Groenewegen, Jansen, Beijersbergen 
en Scholtes. Joop startte zijn zaak middenin de crisisjaren en het was armoede 
troef. ‘Hij doodde de tijd onder andere met zijn racefiets en kaartspel’, vertelt 
Dick. Geboren in 1937 herinnert Joops oudste dochter Riet Vrijenhoek zich dat het 
ook in de oorlog geen vetpot was. ‘De winkel was doordeweeks deels geopend. 
Wij waren de enigen in de omgeving met een beetje licht. Wij hadden een elektri-
sche koelcel en het was natuurlijk logisch dat we van daaruit een illegaal draadje 
trokken naar een schemerlamp.’

Joop Vrijenhoek als jonge slager
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Gemengd bedrijf
Vlak na de oorlog behaalde Joop de diploma’s rund- en varkensvlees, waardoor 
hij de papieren verwierf voor het gecombineerde bedrijf dat hij uiteindelijk zou 
krijgen. Voorlopig hadden zij één man in dienst en enkele parttimers voor het 
uitbenen van vlees dat transporteur Van der Touw vanuit het slachthuis aanvoerde. 
Het echtpaar, dat achter de winkel zeer krap woonde, kreeg twee jongens en drie 
meisjes, van wie Hannie 25 jaar in de winkel stond. ‘Zij is mijn beste knecht,’ zei 
Joop altijd. Riet Vrijenhoek: ‘Zij moesten hard werken voor hun boterham, maar 
mijn moeder zei altijd: ‘We zijn nooit rijk geworden, maar hebben er goed van 
geleefd’. Joop is tot aan zijn dood in 1991, toen hij 78 was, blijven meehelpen én 
worst maken, al was dat ‘achter in de zaak’. Hij was jarenlang als diaken en kerk-
meester actief in de Hervormde Kerk, net als zoon Dick die later als ouderling en 
kerkrentmeester optrad.

Fien Vrijenhoek met zoon Dick achter de toonbank.
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Dick had vroeger niet veel op met school en kwam regelrecht in de zaak. Wel 
volgde hij vrij snel daarop de opleiding op de ‘Slagersvakschool’ en ging zo met 
zijn eindpapieren de boeken in als ‘s lands jongste slagerspatroon.
Toen Dick in 1974 trouwde met Gerda Knoester (65 jaar in 2016) uit Schevenin-
gen, was de zaak al een zogeheten ‘gemengd bedrijf’. Gerda werkte vanaf het 
eerste uur volop mee en speelde een belangrijke rol bij de modernisering van de 
slagerij, die zowel trouwe buurtklanten als een jong, trendgevoelig publiek trekt. 
Het tweetal kreeg een dochter en zoon.
 
Scharrelvlees
De grote verandering begon in 1990, toen zij op scharrelvlees overgingen: runde-
ren en varkens uit de Franse streek Limousin, Spaanse Iberico, Texels lamsvlees, 
het Schotse Black Angusrund en het Hollandse paard. ‘Er was in die tijd veel ge-
harrewar over illegale hormonen en dergelijke. Wij hebben jarenlang levend inge-
kocht en die kennis gebruiken wij nog steeds bij het inkopen. Wij hechten niet aan 
een sticker met de term ‘Biologisch of diervriendelijk gefokt’. Wij willen weten 
waar onze dieren vandaan komen, wat ze gegeten hebben, hoe het medisch met ze 
is gesteld en of ze ethisch gefokt zijn’, aldus Vrijenhoek. Hij gaat regelmatig naar 
het buitenland om in te kopen. Zijn zoon Job, die langzamerhand de zaak over-
neemt, maakt ook dit soort reizen. In de Limousin heeft Vrijenhoek gemiddeld 40 
stuks vee lopen bij een hem vertrouwde boer. ‘Je betaalt daar per rund. In Limoges 
laat ik slachten en dan komt het uitgebeend en ‘gevacumeerd’ naar Rijswijk. Ik 
begin nu ook met de zogeheten ‘Bressekip’. Veel Franse klanten willen deze echte 
scharrelkip met blauwe poten, die alleen maar buiten loopt.’
 

De volgende generatie staat klaar: Job en Dick Vrijenhoek
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Vleesfilmpjes
Het zijn voorbeelden van hoe hij met zijn tijd meegaat, ook via de site waarop zijn 
zoon  grote invloed heeft. ‘Je moet zorgen voor mooi materiaal en inspelen op 
trends zoals verse maaltijden en soepen, die Gerda persoonlijk bereidt.’ Vakman-
schap toont Vrijenhoek ook met zelfgemaakte vleeswaren en (paarden)worsten, 
waarvoor hij internationaal bekroond is. Zoon Job heeft sinds enkele jaren vanuit 
de Herenstraat ook een barbecuebedrijf, waarmee hij tot ver buiten Rijswijk ac-
tief is. Hij geeft met zijn vader workshops voor bijvoorbeeld worst maken. Zijn 
stream-filmpjes hierover op internet worden tot zelfs in de VS door duizenden 
bekeken. Job is deeltijddocent Industriële Vormgeving aan het Haagse ‘Mondri-
aan College’, een middelbare beroepsopleiding, maar het ziet er naar uit dat hij die 
baan vaarwel gaat zeggen. Dick zal Job op zijn beurt weer helpen, al gaat hij zich 
meer wijden aan zijn hobby’s, zoals zingen in het ‘Oeral Kozakkenkoor’.
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3. Willemstraat kaal zonder Greuter
Marianne van Rossum

 

Het manshoge witte masker dat aan de achterkant een brede stoel 
vormt en van de hand is van de Italiaanse ontwerper Fabio Novandre, 
is uit het straatbeeld verdwenen. De leegte op de hoek Willemstraat-

Emmastraat markeert het einde van bijna zestig jaar ‘Greuter Interieurs’, op 
designgebied één van de meest markante bedrijven in de regio. Liefhebbers 
betreuren dit, evenals de eigenaren Frits en Leny van Tol die er niet in slaag-
den opvolgers te vinden. Een gesprek met Van Tol over het hoe en waarom 
én met zijn voorganger Herman Greuter, die samen met zijn onlangs over-
leden broer Han Greuter de zaak groot maakte. ‘Han en ik werkten briljant 
samen.’

Weinig jongeren op de middelbare school hebben een vastomlijnd idee over hun 
latere carrière. Herman Greuter had dat ook niet. Hij rolde erin…, in de binnen-
huisarchitectuur zogezegd! Afkomstig uit het Noord-Hollandse Heiloo werd de 
vader van Han en Herman Greuter directeur van de lagere tuinbouwschool in 
Leidschendam. Toen hij die baan accepteerde, verhuisde het gezin met zeven kin-
deren naar Voorburg. De school telde aanvankelijk één klas. Bij uitbreiding van de 
school kreeg de nieuwe docent een flat toegewezen. Die woning werd aangekleed 
met een door een groothandel ‘in consignatie’ gegeven spullen, die Han Greuter 
dus alleen hoefde te betalen als het materiaal zou worden verkocht. Dat project 
leverde het startkapitaal van de winkel op.
Han (1934-2015) was de oudste en opende de eerste winkel aan de Herenstraat 11 
in Voorburg. Later huurde hij er op nummer 13 een showroom bij. Han had een 
moderne visie als interieurarchitect en woninginrichter. Herman (geb. 1940) deel-
de zijn kijk op het vak, maar had ook duidelijk oog voor financiën. Gaandeweg 
ging Herman zijn broer helpen; beiden waren heel handig: tapijt leggen, een ver-
laagd plafond plaatsen, dat konden ze samen wel aan. Later ging broer Jan (geb. 
1935) de boekhouding doen, al stond hij niet bij Han en Herman op de loonlijst. 

Han Greuter (1934-2015) 
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Zwart pand
Vanaf 1963 werkten de twee broers in de prikkelend mooie meubelwinkel in de 
Rijswijkse Willemstraat. Dit pand was van origine gesplitst: een slagerswinkel in 
de Emmastraat en een drukkerijtje in de Willemstraat, maar was bij hun komst al 
samengetrokken.1 De broers besloten het pand aan de buitenkant zwart te sauzen 
om de etalage beter te laten uitkomen. Zo’n zwarte gevel was nieuw en bovendien 
gaf dit contrast een beter beeld van de exclusiviteit die het pand herbergde, zo was 
de bedoeling. Bijkomend voordeel was dat de benedenverdieping 3.80 meter hoog 
was, waardoor gordijnstoffen prachtig konden worden geëtaleerd.
De Greuters richtten zich op vernieuwing, op design. Ze keken niet alleen naar 
meubels, maar ook naar de woning in totaal. Behalve verlaagde plafonds en ver-
hoogde vloeren hoorde daar ook verlichting bij. Meubelontwerpers als Le Corbu-

sier, Charles & Ray Eames, Poul Kjaerholm en interieurbedrijf en meubelmakerij 
‘Saporiti’ deden hun intrede in het assortiment. Aanvankelijk was er personeel 
voor stofferen en timmerwerk; later werd dit uitbesteed.
Han Greuter kocht in de jaren zestig ook boerderij Pongong in Rijswijk (achter 
buitenplaats Zuidhoorn) om er te wonen en voor opslag, maar vooral om het pand 
als ontwerpstudio te gebruiken. In de Willemstraat bleef desondanks een tekenta-
fel staan. Beide broers konden het goed samen vinden. We zitten in die jaren zestig 
dan in een periode dat de winkel het tij mee had. Het koppel richtte zich op exclu-
sieve moderne meubels. Liefst Italiaanse zoals Saporiti, destijds nergens in Neder-
land verkrijgbaar. Zij trokken zo cliëntèle met een bredere beurs, met name hen die 
een huurwoning betrokken. ‘Mensen die net een eigen woning kopen, stoppen hun 
geld meestal in het huis en niet in meubels of interieur’, legt Herman uit. 

Greuter, interieur jaren zestig
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Italiaanse fabrieken
Vanaf 1960 werden zij dealer van ‘Interlübke’ en mikten zij tevens op kleine, 
veelal Italiaanse fabriekjes, waarvoor zij ook vertegenwoordiger werden. Dat was 
vernieuwend. De klant kon bij Greuter terecht voor óf een compleet nieuwe in-
richting óf een  facelift van het interieur óf voor aanpassingen met behoud van 
sommige meubelstukken. Ook kon een enkele lamp of meubelstuk worden aan-
geschaft. Jawel, ook lampen. Fabrikanten zagen winkels als deze als een mogelijk 
afzetgebied. Aandacht voor de klanten was van groot belang. Tijdens gesprekken 
probeerde Herman zich in te leven in hun wensen en daarom was het niet zo be-
langrijk om veel showroomruimte te hebben. Het ging om een vertrouwensbasis. 
En als die er was, kon Herman de wensen van de klant uitwerken. Dan kwam er 
‘mond-op-mond’ reclame; adverteren vonden ze zonde van het geld. 
De oliecrisis uit de jaren zeventig zorgde voor een dip. Een opsteker bleek dat 
onroerendgoedbedrijven de firma gingen vragen modelwoningen in te richten. 
Greuter kon door middel van zijn exclusieve meubels beter laten zien wat het 
appartement voor mogelijkheden kon bieden. Het betrof hier bijvoorbeeld de Ro-
zen- en Tulpentuin, de zogenaamde ‘Kwadraatwoningen’ in Voorburg, in de huur-
sector. Juist daar in het hogere segment ging veel geld naar inrichting. Gedeeltelijk 
waren de broers actief in de kantorenmarkt, waaronder ministeries. Later kwamen 
er kantoormeubelgiganten als ‘Ahrend’ en kozen kantoren ervoor om met zulke 
leveranciers in zee te gaan.

Dameskleding in kelder
In die jaren zestig had dagblad Het Vaderland gerenommeerde kunstpagina’s. 
Daar stuurde Han via een copywriter tekstjes naar toe en zo verschenen er snedige 
artikeltjes met zijn handtekening. Die moesten de krantenlezer ertoe aanzetten 
om bij hem advies te vragen of een designmeubel aan te schaffen. Herman: ‘Er 
zat altijd een grap in. Daarmee pakte je je cliënten op dat niveau’. In één van die 
‘binnenhuis filosofietjes’ werd Han ‘de pootverdelger’ genoemd. Hoezo? Gewone 
houten stoel- en tafelpoten waren in zijn winkel bepaald niet in de mode. Ook bui-
ten de krant genoot Han van aandacht. Hij was een beetje een ‘feestbeest’, dat ook 
na een dag hard werken nog eens moeiteloos in Amsterdam de bloemetjes ging 
buitenzetten, zo was bij zijn crematie in 2015 te horen.
De winkel in de Willemstraat had een souterrain. Herman had geconstateerd dat 
mensen slechts in bepaalde maanden van het jaar meubels kopen, maar dat vrou-
wen wel graag naar dameskleding kijken en zo kwam hij op het idee om beneden 
in de winkel exclusieve kleding van ‘Cacharel’ te gaan verkopen. ‘Ook in de eta-
lage hing wel eens een jurk!’ Er werd speciaal een verkoopster voor aangetrokken. 
Bijkomende gedachte was dat winkelende dames die langs de meubels liepen, 
wellicht hierdoor op een idee werden gebracht. Toen er veel boetiekjes in de He-
renstraat kwamen, stopten zij met deze activiteit.

Avontuur in Libië
Maar toen kwamen de jaren tachtig. Weer oliecrisis. Minder omzet. En plotseling 
verscheen ‘toevallig’ een meneer uit Libië op het toneel. Hermans vrouw werkte 
in een kledingboetiek in Scheveningen. Zij had Greuter-visitekaartjes bij zich.  
De Libiër wilde kleding uitzoeken voor zijn vrouw, maar had ook belangstelling 
voor een nieuw interieur en nam zo’n visitekaartje mee. Hij kwam inderdaad naar 
Rijswijk en zag daar aan de muur een prachtig Saporiti-wandkleed in hexagons 
(zeshoeken). Aangezien zijn huis in Libië ook in die vorm was gebouwd, kreeg 



l139l

H
V

R
 Jaarboek 2016  l  3. W

illem
straat kaal zonder G

reuter

Greuter deze klant binnen. Het bleek dat de man in Tripoli een compleet nieuw 
interieur behoefde. Herman sloeg aan het tekenen en daarna moest het huis wor-
den ingemeten. Daartoe ging Herman met deze nogal exotische persoon een paar 
dagen mee naar Libië.
De man kreeg het paspoort van Herman mee en kon zo een visum regelen. Heel 
commercieel had Herman verondersteld dat deze wat risicovolle geste het beno-
digde vertrouwen had gegeven. In ieder geval liep alles goed af. Het bleek dat zijn 
Arabische klant met een vingerknip doorgang bij het vliegveld regelde voor het 
Greuter-team, voorkeurstoegang regelde bij het telefoonkantoor, enzovoort. Een 
zichtbaar machtige man, die aldaar vertelde dat hij Minister van Ontwikkeling 
was. ‘Het was lastig om het huis precies op te meten aangezien het nog bewoond 
werd door Italianen en vol stond met meubels’, zegt Herman. Hij mat onder meer 
op met een videocamera. Daarna startte het proces om alle wensen om te zetten 
in bestellingen bij fabrikanten. Dat gaf stress. Herman had op zijn nachtkastje dan 
ook een notitieblokje liggen. Als hem wat te binnen schoot, werkte hij zijn ‘bood-
schappenbriefje’ bij. Dat liep gauw vol, want de excellentie had heel speciale 
wensen. En wel zodanig dat de fabrikanten hun producten in een specifieke kleur 
moesten aanleveren, zodat het gehele interieur nauwkeurig op elkaar kon worden 
afgestemd. Uiteindelijk stond er in Rotterdam een container van Greuter klaar 
waar werkelijk alles inzat. Schroefjes, moertjes, boormachines, ‘alsof hij naar de 
maan moest…’. Toen bleek dat de minister aan zijn financiële verplichtingen had 
voldaan, werd de container verscheept en vertrok Herman niet lang daarna, in 
1985, met zeven personeelsleden voor de klus naar Tripoli. Daar werkten ze twee 
weken lang ‘berehard’.

Bedoeïnenroots 
Toen Herman dacht dat hij klaar was, had de Libiër nog een verrassing in petto. 
De man bleek over bedoeïnen-roots te beschikken en wilde graag een zeshoekige 
tent in één van de vertrekken. Herman had er een slapeloze nacht van, maar zijn 
creatieve brein had ‘s ochtends de oplossing bedacht. Hij had nog ovale traproeden 
over. Deze bevestigde hij aan de muren en daar trok hij de stof, die aan een soort 
zeskantige mahoniehouten kroon vastzat aan het plafond, achterlangs et voilà…. 
Een tent. De klant toonde zich heel tevreden.
Toen de Nederlandse crew weer vertrok, bleek dat Herman al zijn inkopen, die 
aanvankelijk veel te royaal leken, helemaal had kunnen gebruiken. Tot de laatste 
schroef aan toe. Ook boormachines en andere apparaten die het personeel had ge-
bruikt, bleken goud waard in een land waar niets te koop was op dit terrein. Herman 
kon alles aan zijn cliënt doorverkopen. Leny Greuter, die dagelijks gebeld was door 
haar man, had zich ernstig zorgen gemaakt, omdat haar man ruim drie weken in een 
land zou zijn dat altijd onder politieke spanning stond. De verdiensten maakten de 
moeilijke tijd, waarin  de winkel verkeerde, echter een beetje goed.

Han uitgekocht
Eind jaren tachtig nam Han het gehele pand (woningen en winkel) over van de 
eigenaar en in 1990 kocht Herman zijn broer Han uit. Herman runde daarna de 
winkel samen met zijn vrouw Leny. Zij zorgde er altijd voor dat klanten zich wel-
kom voelden; haar specialiteit was kleuren combineren. Als Herman tekeningen 
en ontwerpen klaar had, maakte zij moodboards (sfeerborden) van stoffen mon-
stertjes om het totaal aan gekozen stoffen en materialen voor de klant overzichte-
lijk te houden.
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Leny vertelt nog met enige verontwaardiging dat de winkel geregeld bezocht werd 
door winkeldieven. Eén keer zag ze uit haar ooghoeken dat een dame met een plas-
tic tas binnenkwam en daarna hoorde ze iets vallen. De vrouw verdween en Leny 
rende er achter aan. Er ontstond een vechtpartij, maar ze kreeg de tas te pakken. 
De mooie beeldjes van onder meer ‘Bofill’, die altijd in etalage of vitrines stonden, 
verdwenen ook regelmatig. De conclusie was dat dit soort kleinoden maar niet 
meer verkocht moesten worden in de winkel.

Overname door Van Tol
Toch kwam het zover dat ook Herman en zijn vrouw de tijd rijp achtten de zaak 
te verkopen. Dat was niet zo gemakkelijk,want ze oefenden een specifiek beroep 
uit. Namelijk: een combinatie van architectonisch inzicht, materialenkennis én de 
feeling om de cliënt te begrijpen. Uiteindelijk kwamen Frits van Tol en zijn echt-
genote – ook Leny genaamd - op een dag de winkel binnenstappen. Herman kende 
hen en was er direct van overtuigd dat dit echtpaar de instelling en de capaciteiten 
had om de winkel op een goede manier voort te zetten.
De twee waren vijftigers toen zij met de overname van Greuter een nieuwe fase in 
hun leven startten. Frits had 25 jaar gewerkt voor ‘Studio 40’ en daarna vijf jaar bij 
interieurarchitect Karel van ’t Wout. Deze laatste wilde stoppen en bood zijn zaak 
te koop aan. Frits had belangstelling, maar het plan kwam niet van de grond. In de 
tijd dat Frits bij Van ’t Wout werkte, zat hij daar soms alleen. Hoe moest hij dan 
regelen dat het kantoor bemand was als hij zelf ook weg moest? Zijn echtgenote 
Leny kwam één dag in de week helpen en dat was een gouden greep. Zij ontwik-
kelde het idee dat Frits en zij wel een bedrijf konden runnen. 
‘Dan ga je ermee aan de slag. Je houdt jezelf voor dat je er tien jaar in wilt steken. 
Maar je bent niet meer de jongste en dan vraag je jezelf af of het verstandig is. Aan 
de andere kant ken je het vak door en door en zo hakten we de knoop door. Wij 
wilden een niet te grote onderneming en fijn met ons vak bezig kunnen zijn; ont-

Greuter: interieur jaren tachtig
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werpen en contact met klanten. Leny en ik zijn op een zaterdagmiddag bij Greuter 
naar binnengestapt en merkten al gauw dat er een klik was. Na enkele gesprekken 
namen wij de zaak over op 1 mei 2004.’

Frits had de indruk dat Herman en Leny Greuter bezig waren met afbouwen. Frits 
meende dat hij een bedrijf als een vaart minderende trein, weer op snelheid zou 
kunnen krijgen. Zij troffen ook een ietwat gedateerd interieur aan. ‘Alhoewel, de-
sign kan heel lang mee. Maar er waren investeringen nodig’, zegt Frits.

Kooppubliek verandert
Vervolgend: ‘We merkten dat het heel plezierig was samen interieurvoorstellen 
voor te bereiden, al was er een scheiding van taken’. Frits bleef de interieurar-
chitect die offertes opstelde en het technische werk deed. Nu de kinderen uit huis 
waren, ontpopte Leny zich als boekhouder en gastvrouw, onderhield buitenlandse 
contacten en bezocht met Frits buitenlandse meubelbeurzen. In die tijd was er 
geen extra personeel. ‘Wij werkten met stagiaires van het ‘Hout- en Meubilerings-
college’ uit Rotterdam’. De twee bleven actief in designmeubels en richtten zich 
op fabrikanten uit Duitsland, maar vooral Italië. ‘Het was heel hard werken. Maar 
als werken je hobby is voelt het niet als werk; dat was denk ik ons sterke punt. 
Toch was het mooi geweest na elf jaar’, zegt Frits. ‘Er is nu tijd voor andere zaken, 
zoals beeldhouwen.’ Dat gaat hem zo goed af dat hij ook werken verkoopt. Verder 
blijft het tweetal vanuit huis actief in interieuradvies. Frits: ‘Je ziet toch dat er een 
behoefte aan is. Online is het niet echt verkrijgbaar. Men kan ons ook om assisten-
tie vragen bij het tekenen van een interieurplan en de uitvoering daarvan. Vroeger 
was je een winkel voor moderne inrichting en alles wat modern was, kon je bestel-
len. Nu is dat anders. Merken worden groter en sterker en gaan eisen stellen. Zij 
stellen de dealer voor de keus: als jij onze meubels wilt verkopen, dan moet je er 
zoveel per jaar verkopen. Dit maakt het bepaald niet gemakkelijk’. 

2004: Herman en Leny Greuter dragen de zaak over aan Frits en Leny van Tol
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Maskers in schouwburg
Ook cliënten veranderen. Er is meer mondigheid en een dealer met verstand van 
zaken lijkt niet meer zo nodig. Op internet staat veel vermeld en kunnen prijzen 
worden vergeleken. De cliënt weet wat hij hebben wil en komt de dealer slechts 
vragen wat zijn prijs is. Ook komt de exclusiviteit van de dealer zo in gevaar. Het 
is duidelijk dat Frits en Leny last hadden van deze tendens en daarom in 2015 
probeerden hun zaak te verkopen.

Zij hebben in ieder geval bewezen dat er nog elf jaar rek zat in de combinatie van 
interieurarchitect en winkelier. In het hoekpand in de Willemstraat zit nu een hypo-

De opheffing in 2015, met de maskerstoel voor de deur.



l143l

H
V

R
 Jaarboek 2016  l  3. W

illem
straat kaal zonder G

reuter

theekwinkel. Van één van de laatste sporen van Greuter Interieurs kan het publiek 
nog genieten in de Rijswijkse Schouwburg. Tot zijn plezier verkocht Frits rond de 
opheffingsuitverkoop aan deze instelling drie rode ‘maskerstoelen’, die ontwerper 
Fabio Novandre maakte voor het Italiaanse merk ‘Triade’. Zo leeft Greuter voort op 
een gewilde culturele plek. De witte ‘maskerstoel’ die als eyecatcher op het trottoir 
aan de Willemstraat stond is op de valreep verkocht aan een vertrouwde klant.

Noten
1 Dit lijkt de redactie niet juist: waarschijnlijk waren beide bedrijven onderdeel van het warenhuis 

‘Eigen Hulp’, dat tot 1962 in het pand was gevestigd.
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4 . Liefdescalorieën van 
truffelkoning Lentz

Marty Thieleman
 

In 2016 is het 30 jaar geleden dat André Denecke (1958) en zijn vrouw 
Petra (1964) banketbakkerij ‘Lentz’ overnamen. Overal verdwenen luxe 
banketbakkerijen van het toneel, maar samen met hun elfkoppige team 

zien zij de toekomst optimistisch tegemoet. Dit dankzij hun specialisme: de 
bereiding van truffels. En niet zo maar de standaard chocoladetruffels die 
iedereen met een beetje goed wil en dito recept kan maken, maar als het moet 
met iedere smaak die een particuliere klant, winkel of restaurant maar wil: 
kaviaar, kruiden en champagne. Tot zelfs wasabi toe, al is die laatste door zijn 
wat al te heftige smaak in de experimentele fase achtergebleven. 

Denecke in zijn van chocoladegeur doordrongen productie-étage boven de win-
kel: ‘Banket en andere zaken maken wij uiteraard nog, maar sinds twintig jaar 
geleden concentreren wij ons vooral op de truffel. Wij hebben 30 soorten, die wij 
presenteren aan de hand van het seizoen. In de zomer veel fruitsmaken, maar in de 
winter bijvoorbeeld met ‘Jägermeister’ of ‘Tia Maria’. Die leveren wij aan vijftien 
banketbakkerijen. Elk jaar proberen wij een nieuwe smaak te lanceren. Het blijft 
zoeken, combineren van ingrediënten en vooral proeven. De truffels bepalen al 35 
procent van de jaaromzet. Onze klanten noemen ze ‘tongstrelend’. Dat motiveert 
ons, al moet je als banketbakker ook een beetje vakidioot zijn’.
 

Banketbakker T.E, Slot (rechts) met personeel en leden van het politiecorps, omstreeks 1915
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Dure jongens
Het begrip ‘Lentz’ bestaat sinds 
1922, maar de winkel op de hoek 
Herenstraat/Willemstraat is als ‘zoe-
te inval’ in 2016 al 114 jaar oud en 
daarmee één van de oudste in Rijs-
wijk. En met de naam ‘Maison Slot’ 
als tearoom klonk het ooit allurevol 
salon de refreshment, schreef het 
winkeliersblad Hart Van Rijswijk 
midden jaren zestig vorige eeuw. 
De overigens kleine salon had open-
slaande deuren aan de kant van de 
Herenstraat (toen nog Heerenweg), 
want een etalage mocht er niet ko-
men in deze ‘deftige buurt’. Dat was 
in de tijd dat achtereenvolgens de 
heren Van der Heyde (bekend ban-
ketbakker rond de eeuwwisseling 
in Delft) en later Slot (afkomstig 
uit Arnhem) in dit met glas in lood 
getooide hoekpand waren gevestigd. 
Dat was ook de periode van de grote 
diners die men vanuit de kokerij op 
de eerste verdieping op verschillen-
de buitens in Rijswijk en omgeving 
verzorgde. ‘Ook van de verfijnde 
koekjes voor de theepartijtjes van 

de elite en hartige hapjes voor ‘elegante avondjes’’, zo schetste de scribent in het 
winkeliersblad. Die bekeek ook de prijskaart van toen: ‘Dat waren dure jongens. 
Want als je toen al 15 cent moest betalen voor een appelbol, mag dat niet aan de 
lage kant worden genoemd en 30 cent voor een ons koekjes was ook gepeperd’.

Suikercreaties
Het waren het aanzien en 
het smaakvolle karakter, 
die de vijfentwintigjarige 
Derk Lentz aantrokken, 
toen hij op zoek was naar 
een andere zaak. Vrij jong 
was hij gevestigd aan de 
Amsterdamse Breestraat, 
waar hij diners verzorgde 
en bekend stond om zijn 
creaties van getrokken sui-
ker, die menige feestdis 
sierden. Zijn werkruimte 
was echter in een kelder, 
wat hem vanwege zijn aan-
leg voor bronchitis geen 

De rekening voor mevrouw Verlaan, 1933. Zou ze 
elke dag iets lekkers hebben gekocht?

Advertentie in het Adresboek 1935/1936
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goed deed. Na een waarschuwing van zijn huisarts ging Lentz op acquisitiepad en 
kwam uit in Rijswijk met zijn vele groen, rust en charme uit die jaren. Hij kwam 
met Slot tot zaken en betrok het uit 1898 daterende hoekpand. Korte tijd heette 
de winkel toen ‘D. Lentz, voorheen Slot’, maar al gauw had hij aan zijn eigen vijf 
letters voldoende.
In de jaren vijftig nam zijn zoon Rudi de zaak over. Hij moderniseerde het ban-
ketparadijs, maar zorgde er ook voor dat het speciale karakter niet verloren ging. 
In 1974 kwam de winkel in handen van de Rijswijkse ondernemer Tjabel de Boer, 
die later op tal van terreinen in detail en horeca in Oud-Rijswijk actief werd. En 
toen kwamen in 1986 de geboren Rijswijkers André en Petra Denecke in beeld. 
De eerste had zijn banketbakkersopleiding genoten aan de bekende ‘François Va-

Het winkelpand na een verbouwing
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telschool’. Hij besefte dat hij zijn vrouw hard nodig had om het te kunnen redden. 
‘Zij werkte bij een bank en ik vroeg haar toen: wat te doen? Het was nogal een 
keus. Zij koos met overtuiging voor de zaak en is nog enthousiast als altijd. Zij 
runt de winkel en ik alles er omheen, waaronder de productie. Ik zeg wel eens: zij 
vraagt en wij draaien.’

 Duizend tompouces
In 1993 begon Denecke vanuit het pand dat hij van Tjabel de Boer huurde, ook 
te leveren aan de horeca. ‘De restauranthouder van ‘Savarin’ had de zoete rode 
dessertwijn ‘Rasteau’ op de kaart en vroeg of ik daarmee een bonbon kon vullen. 
Het probleem was dat je daarmee snel knoeit als je hem opeet. Een bonbon stop 

De winkelgevel in later tijden
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je nooit in één keer in je mond. En als je die doormidden bijt spuit de vloeistof er 
uit en zit zo je goede pak of jurk onder. Daarom ben ik met een slagroomtruffel 
van pure chocolade gaan experimenteren. Ik draaide de drank door de slagroom. 
De buitenkant voorzag ik van een mengsel van poedersuiker met cacaopoeder. 
Dat werd een succes.’  Sindsdien is hij voor zichzelf of in opdracht truffels blijven 
ontwikkelen, zoals een ‘Amarulatruffel’ voor een Zuid-Afrikaans restaurant.
Ook met de andere producten probeert Denecke de kwaliteitseisen die stonden 
voor de naam Lentz te handhaven. Behalve om taarten of mega-paaseieren ging 
het bijvoorbeeld om appelbeignets en tompouces, die door hun speciale room van 
melk, eierdooier, vanillesuiker, boter en wat roompoeder massaal over de toon-
bank gaan. ‘Op Koningsdag gaan er wel duizend van de hand.’
In april 1989 haalde hij de regionale kranten door een taart te mogen aanbieden 
aan koningin Beatrix, net als haar moeder beschermvrouwe van de banketbakkers. 
Denecke ontwierp voor de gelegenheid een taart met als titel ‘Hartje Rijswijk’. 
De creatie bestond uit cake met vanilleschuim met een vleugje kirsch en in roze 
uitgevoerd. Bovenop stond een schild met een afbeelding van de Oude Kerk van 
Rijswijk en zijn banketbakkerij. Met Petra bracht hij twee exemplaren naar paleis 
Huis ten Bosch. Een vriendelijke dankbrief volgde.

Millenniumtruffel
In 1993 begonnen met truffels kreeg Denecke niet lang daarna de smaak goed te 
pakken. Een hoogstandje was de ‘millenniumtruffel’ in 1999 om de eeuwwisse-
ling te vieren. Dit was een champagnetruffel, die als eerste door burgemeester P. 
Roscam Abbing aan een smaakproef werd onderworpen. De lokale media spraken 
van een ´tintelende kleinood´, omdat de truffel het spankelende gevoel van cham-
pagne had. De champagnebubbels waren uiteraard moeilijk na te bootsen, maar 
Denecke verkreeg het bruisende effect met een mengeling van marsepein, suiker 
en boter. ‘Als dat heel luchtig is gedraaid, wordt er een marc de champagne, een 
distillaat bij gedaan. Daarna kan het koud worden gegeten.’

André en Petra Denecke leveren twee taarten ‘Hartje Rijswijk’af bij Huis ten Bosch, april 1989. De 
particulier secretaresse van koningin en prins stuurde een vriendelijk dankwoord. (Maar hofleveran-
cier is Lentz hierdoor niet geworden…).
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Ondanks tevredenheid over de marges is Denecke inmiddels gestopt met het le-
veren aan de horeca. ‘Dat vroeg om veel aandacht. Er kwamen bij nacht en ontij 
vragen en je moest vaak achter je geld aan. We leveren nu aan vijftien horeca- en 
banketwinkels en die maken tien procent van onze omzet uit. Dat is een stabiel 
gegeven en je hebt het vertrouwen dat naar klanten toe verantwoord met het pro-
duct wordt omgegaan.’ Hij maakt nu gemiddeld 100 kilo aan truffels per week. 
Het in chocolade gehulde product noemt hij gezond, als je er maar met mate van 
geniet. ‘Dan noem ik ze liefdescalorieën’, lacht hij. Maar ook klassiekers als het 
‘mokkaschuitje’ blijven het goed doen. ‘Ik krijg problemen met de oudere klanten 
als ik daarmee stop.’

André Denecke biedt burgemeester P. Roscam Abbing een millenniumtruffel aan, 2000 
(foto Wegener Sijthoff Weekbladen)



l150l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
16

  l 
Ve

rt
re

kk
er

s 
en

 v
ol

ho
ud

er
s 

in
 O

ud
-R

ijs
w

ijk

Grote investering
In 2004 investeerde Denecke € 200.000 in het pand en het productieproces. ‘Door 
het ruimtegebrek kwam de vraag of we de productie hier moesten weghalen of 
achter in de winkel lieten. We hebben het zo gelaten om niet de feeling met de con-
sument kwijt te raken. Het gaat ook om kwetsbare producten die je niet zo maar 
makkelijk vervoert. En als een klant nu binnenkomt met het verzoek om dertig 
aardbeivlaatjes, dan maken we die. Ons sterke punt.’ In 2012 volgde de tweede 
verbouwing aan de gevel, waarmee Lentz ook qua uitstraling weer vooruit kan.
Denecke blijft intussen grenzen verkennen. Kijkt hoe collega’s in binnen- en bui-
tenland één en ander bereiden. ´Ik schaam me er niet voor daar vragen te stellen.´ 
Ook gebruikt hij intensief zijn website, inclusief Facebook. Per week doen vijftig 
tot zestig klanten zo hun bestellingen, die ze zelf ophalen. ‘Een taart koop je echter 
niet op internet, tenminste dat vind ik. Die moet je zien; wat ook geldt voor de truf-
fels, die ons als specialisatie misschien wel hebben gered.’ De klanten komen uit 
de gehele regio tot aan Leiden en Rotterdam toe, vaak oud-Rijswijkers. De naam 
Lentz - met de toevoeging ‘truffelspecialist’ op de gevel, zal volgens hem niet snel 
van het stijlvolle hoekpand verdwijnen. ‘Ook niet als ik gestopt ben, maar daar is 
voorlopig geen sprake van.’

Truffel: delicatesse uit de grond
 
De truffel als lekkernij met  een buitenkant van chocolade lijkt op de echte truffel, 
maar de laatste is heel iets anders. Een truffel is een kostbare zwam, die onder de 
grond zit en op de wortels van bomen groeit, met name wintergroene eiken. Het 
beste klimaat voor de truffel is mediterraan. De truffel wordt hoofdzakelijk ver-
werkt in de hogere gastronomie en wordt beschouwd als delicatesse, maar wel een 
peperdure. Op veilingen in Italië en Azië worden er megabedragen voor betaald. 
Voor twee witte truffels van in totaal bijna één kilo legde een koper uit Hong 
Kong op een veiling in het Italiaanse Alba € 90.000 neer. In Macao werd eens € 
250.000  betaald voor twee van deze paddenstoelen. Er zijn verschillende soorten: 
de zwarte, de witte, de zomertruffel en de wintertruffel. 
Eekhoorns eten truffels en zijn belangrijk voor de verspreiding ervan. De pas-
sage van de sporen door hun maag-darmkanaal verbetert zelfs de kiemkracht. Ook 
varkens en wilde zwijnen zijn dol op truffels en werden van oudsher gebruikt om 
ernaar te zoeken. Tegenwoordig zijn honden het meest gangbaar, omdat varkens 
moeilijk stuurbaar zijn na een truffelvondst. 
Eén soort geldt her en der als vervanger van de verboden paddo’s, een verzamel-
naam van paddestoelen, die een bewustzijnsveranderende werking hebben. (bron: 
Wikipedia)
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5.  Delicatessenparel Smeele: 
‘Op tijd bakens verzetten’

Marty Thieleman
 

Al een halve eeuw liggen de voetstappen van André Smeele in zijn deli-
catessenzaak, zo nauw verbonden met de Rijswijkse Herenstraat. Hij 
begon als kind in de zaak van zijn vader met flessen sorteren en andere 

karweitjes en haalde wekelijks 500 winkelboekjes op bij klanten in Leeuwen-
daal, Cromvliet, tot de Strijp aan toe. Bovendien ging hij met de chauffeur 
mee om te assisteren. Voor zijn vader Jan (1931-1994) was het al snel duide-
lijk dat André (1958) hem zou opvolgen. En nóg is hij, samen met echtgenote 
Hetty (1960) soms 70 uur of meer per week actief in zijn speciaalzaak, die 
al 91 jaar een begrip is in Rijswijk en omstreken. ‘Wij gaan door, maar met 
andere accenten’, zegt André midden in een verbouwing. ‘We spelen in op de 
eisen van deze tijd. Het wordt wat chiquer en we gaan ons concentreren op 
verse luxe buitenlandse vleeswaren, speciale koffie- en theesoorten, noten en 
cadeaus. En meer wijn met proeverijen. De meeste kruidenierswaren, die je 
elders ook kunt kopen, gaan eruit. Een koerswijziging’, erkent Smeele.

Malversaties
Op 4 maart 1925 begon aan Heerenstraat 47/49 zijn grootvader Ben Smeele (1896 
- 1959) met zijn verloofde Annie (J.M.J.) Wubben (1899 - 1992) een winkel in 
‘comestibles, boter, kaas en eieren’, zo luidt het in het toenmalige handelsregister 
van de ‘Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s Gravenhage’. Als gemachtigde 
stak Ben er voor 4000 gulden aan kapitaal in. De zaak met winkel-woonhuis was, 
inclusief inventaris, gekocht van twee zusters De Bruin voor 29.000 gulden door 
Bens vader Jan (J.P.) Smeele, mede-eigenaar van een wasserij uit Delft. Omdat 
Ben kort daarvoor als adjunct-directeur van een Haagse vleesfabriek verwikkeld 
was geraakt in een juridisch conflict met zijn ‘malverserende directie’, achtte J.P. 
Smeele het veiliger de winkel door te verkopen aan Bens aanstaande echtgenote 
Annie Wubben. De constructie bleek achteraf niet nodig, want de affaire liep met 
een sisser af, zo staat in een vergeeld, maar prachtig familieboek uit 1965 over ‘50 
jaar Smeele’.

Ben en Annie Smeele
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De zaak met feestelijke etalage werd officieel heropend door vader Wubben. Naast 
de fijne vleeswaren en het zuivelassortiment waren er kruidenierswaren. De in een 
nieuw jasje gestoken winkel werkte als een magneet op de Rijswijkse inwoners. 
Op de openingsavond besteedden 57 klanten 95,80 gulden! Dat vond Ben bijzon-
der bevredigend, temeer daar de gezusters De Bruin gemiddeld per dag 20 gulden 
omzet draaiden. Die opbrengst schoot verder omhoog: in de tiende week al tot 
571 gulden. De eerste twaalf maanden gaven ook stabiele cijfers te zien, aldus een 
handgemaakte statistiek in het door de kinderen geschreven jubileumboek dat ook 
een minutieus kasboek uit die tijd omvat. Vol zwier met kroontjespen geschreven, 
staan daarin de wekelijkse inkomsten en het aantal klanten (600 tot 700 per week) 
vanaf 4 maart 1925 tot en met 16 maart 1926. Een totaal van 29.476,09 gulden. En 
trots onderstreept staat er: 55 weken, gemiddeld 536,00 gulden!

Winkelmeisje als oppas
In begin was het de opzet dat Ben en zijn verloofde de firma als tweetal zouden 
beginnen. Vader Wubben stak echter een spaak in het wiel. Hij kon het voor zich-
zelf niet verantwoorden het, op dat moment nog verloofde stel, de gehele dag bij 
elkaar te laten. Hij verplichtte zijn aanstaande schoonzoon naast zijn dochter een 
winkelmeisje in dienst te nemen. Zij werd in feite aangenomen om toezicht te 
houden, meldt het jubileumboek. Uiteraard kwam alles goed toen Ben en Annie 
op 6 augustus 1925 in het huwelijk traden.
Makkelijke tijden waren het niet. Ook Ben Smeele kreeg er mee te maken, vooral 
rond de jaren dertig. Er was bijvoorbeeld geen winkelsluitingswet. Het was nor-
maal dat de winkels tot zeer laat in de avond geopend waren. Er was geen vrije 
middag in de week, zoals later. Ook op tweede kerstdag, tweede paas- en tweede 
pinksterdag moesten detaillisten klaar staan. Een verplichte vakantieregeling ken-
de de branche niet. De overheid bond het vrije ondernemerschap steeds meer aan 
regels; vakdiploma’s waren vereist. Door de toenemende kracht van het groot-

De start van Smeele: eerst nog een week op oude voet, daarna een eigen koers. De afslui-
ting van het eerste jaar
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winkelbedrijf rond 1930 bundelden detaillisten hun krachten. Inkoopverenigingen 
als het ‘Vrijwillig Filiaalbedrijf’ ontstonden. Die groeiden, vooral na de Tweede 
Wereldoorlog, uit tot krachtige organisaties en namen allerlei functies van de de-
taillist over. Deze ‘gebondenheid’ redde veel zelfstandigen van de ondergang. Als 
man van de derde generatie Smeele vertelt André dat de detailhandel toen ook 
moest beschikken over grote vakkennis, omdat veel producten onverpakt werden 
ingekocht en op kwaliteit beoordeeld. ‘Winkeliers moesten zelf olie tappen, boter 
steken en van alles en nog wat zelf verpakken. Er was nog geen zelfbediening;  
je hielp klanten apart. Ook het ophalen van het ‘winkelboekje’, het zogenaamde 
‘horen en bezorgen’ behoorde tot de dagelijkse activiteiten.’

Een vroege etalage

winkelboekje en prijslijst
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Oorlogsonderscheiding
De groeiende afzet noopte Ben Smeele in 1933 tot uitbreiding. Oude Rijswijkse 
bedrijven als aannemer ‘Van Eldik’ en schildersbedrijf  ‘Nederpelt’ tekenden voor 
de modernisering. Die kostte 1396,69 gulden, meldt het jubileumboek. Op onder-
staande zwart-wit foto staan Ben en zijn Annie trots met personeel achter de toon-
bank. André Smeele nu: ‘Die uitstaltafel staat nog in ons magazijn als uitpaktafel, 
een bijzonder souvenir’.
Zijn opa Ben bouwde onvervaard aan een grotere vaste klantenkring, al speelde 
de verzuiling in de samenleving een rol. Dit blijkt uit een brief van een boze klant 
die ‘op grond van godsdienst en gemeentepolitiek’ meldde te zullen wegblijven. 
En mevrouw Bolman zegde de klandizie op, omdat de heer Bolman vader Smeele 
een ‘beestmens’ vond. Verdere uitleg geeft het jubileumboek niet, al zou volgens 
de huidige nazaten van de familie gedoeld zijn op de ´pittige combinatie van veel 
kinderen en een drukke zaak´. Later tijdens de oorlog waren er praatjes dat Smeele 
NSB’er was. De waarheid kwam aan 
het licht toen Ben uit handen van prins 
Bernhard het ‘Kruis van Verdienste’ 
ontving voor ‘buitengewone plichts-
betrachting’ in de oorlog. In april 
1949 werd hij tevens bevorderd tot 
reserve-majoor bij het ‘4e Regiment 
der Infanterie’. Tijdens de mobilisa-
tie in 1939 was Ben reserve-kapitein 
Compagniecommandant op het eiland 
Rozenburg. Daar kreeg hij later een 
belangrijke leidinggevende rol bij de 
verdediging van het gebied rond de 
Nieuwe Waterweg als toegangspoort 
tot Rotterdam/Pernis.  Annie kreeg zo 
naast de zorg voor hun zes kinderen 
ook de leiding over de zaak. Om haar 
te verlichten haalden militairen ieder 
weekend twee kinderen uit het gezin 
op voor een uitje naar Rozenburg. On-
danks alle onzekerheden wist Annie 
zich er goed door heen te slaan.

Ben Smeele ontvangt het Kruis van Verdienste 
uit handen van prins Bernhard
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Slaolie op tapijt
Naarmate de oorlog verstreek, werd het moeilijker om het assortiment op peil te 
houden. De comestibles verdwenen door wegvallende import en in 1943 werden 
levensmiddelen schaarser. Lege blikken en dozen vulden de etalage en wandstel-
lingen. En de verkoop van surrogaten kwam op gang, zoals caramelpasta uit sui-
kerbieten, ‘Pitto Koffie’ van ‘Van Nelle’, gemaakt van een gerstproduct en ‘Santé’, 
een theesurrogaat. Het belangrijkste artikel waren de flesjes babyvoeding van ‘Nu-
tricia’, waarvan zij er 1400 per week verkochten. Om die binnen te krijgen moest 
Ben Smeele op de fiets met zijn zoon Jan naar de Zoetermeerse fabriek om daar 
de melkrantsoenen van klanten met baby’s af te geven. Toen de productie overal 
langzamerhand weer op gang kwam, werd alles onverpakt geleverd. Zo kwam sla-
olie in vaten binnen bij Smeele. De familie plaatste die in de winter in de huiska-
mer om de slaolie vloeibaar te houden. Het kwam een keer voor dat bij het tappen 
de kraan niet meer dicht ging, zodat de olie rijkelijk over het tapijt vloeide. Ook 
jam werd in kartonnen dozen aangeleverd. Als antwoord op de schaarste stelde 
de overheid een distributiesysteem in. Vooral de distributiestamkaart bracht win-
keliers veel rompslomp, maar die was nodig om van grossiers spullen te krijgen. 

Eerste transportauto 
Na 1950 kwam er weer groei in de vaste klantenkring: de adressenlijst vermeldde 
op den duur ruim 500 families. De bezorging ging per transportfiets met mand en 
later per bakfiets, die bij de firma ‘Witte’ werd gehuurd. In 1953 kwam een twee-
dehands ‘Skoda’ als eerste bestelauto op het toneel met daarop fier de firmanaam.
Smeele was actief via de landelijke inkoopvereniging ‘Profijt’ en hij voerde voor 
die tijd moderne campagnes met reclamefolders. Een nieuwe vorm van naar bui-
tentreden was de Rijswijkse Middenstandstentoonstelling Rijmito in het latere Ge-
bouw Irene. Die expo’s trokken gemiddeld 5000 bezoekers. Ook het eerder afge-
schafte kortingsysteem werd weer ingevoerd, ditmaal met gele ‘Dukaatzegels’. En 
de winkelboekjes waren er natuurlijk ook nog. ‘Die waren vooral voor die mensen 
die zich iets konden permitteren’, zegt André lachend.
Nadat naar Amerikaans voorbeeld in 1948 in Nijmegen de eerste zelfbedienings-
zaak open was gegaan, liep ook Ben Smeele met die gedachte rond. Om zich voor 
te bereiden, bezocht hij zelfbedieningswinkels in het land en hakte in 1955 de 

Jan Smeele met de eerste bestelauto
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knoop door. Op 27 juni 1957 was alles gereed om gasten te ontvangen; een dag 
later vond de feestelijke opening voor het publiek plaats. Een lange rij wachtende 
dames (foto’s!) maakte zich op om kennis te maken met het nieuwe fenomeen. ‘Je 
kon zomaar alles aanraken en zelf pakken’, klonk het.

Winkeluitbreiding
Een jaar later trok Ben zich wegens ziekte terug en overleed 12 januari 1959 op 
62-jarige leeftijd. Zijn echtgenote Annie, die uiteindelijk ruim 50 jaar achter de 
toonbank zou staan, zette met zoon Jan het bedrijf voort. Jan was al vanaf zijn 
veertiende jaar actief in de zaak; in het begin als ‘loopjongen’, die bestellingen 
bezorgde. Met zijn latere vrouw Jeanne (1932) bouwde Jan de zaak verder uit, let-
terlijk tot een groot stuk in de achtertuin. Jeanne is een telg uit een familie met een 
groentewinkel in de Haagse Vogelwijk. Zij trouwden in 1965 en namen de zaak 
definitief over van moeder. Jan ging zich meer toeleggen op luxeproducten, zoals 
speciale kazen maar ook bonbons en versgebrande noten. Hij overleed  in 1994 op 
tweeënzestigjarige leeftijd aan hartfalen. Jeanne zou, inclusief het latere meehel-
pen, net als haar schoonmoeder, 50 jaar in de winkel staan. Op vierentachtigjarige 
leeftijd vult ze nu veel van haar dagen met bridge.

De zelfbediening trok klandizie! 

Interieur van de nieuw ingerichte zaak, 1957
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Hun al warmgelopen zoon André, één van de vier kinderen, kwam in 1989 met 
echtgenote Hetty aan het roer. ‘Het was mijn enige ambitie’, zegt hij. Dat bleek 
ook uit zijn opleiding aan de kruideniersvakschool en tal van cursussen op het 
gebied van delicatessen en wijn. 
Het familiebedrijf ging opnieuw met de tijd mee. Vroeger stapelden zij producten 
tot aan het plafond, nu geldt ook hier meer de kunst van het weglaten. ‘De mensen 
willen terug naar de basis zonder toevoegingen. Daarom zijn noten, zuidvruchten 
en biologische producten nu zo in trek. Ook de invloed van kookprogramma’s op 
tv is merkbaar.’ De wijnafdeling is inmiddels, als een uit de hand gelopen hobby, 
een specialisme van André. Met brancheverenigingen maakte hij wijnreizen naar 
Italië, Argentinië en Zuid-Afrika en organiseert hij wijn- en spijsproeverijen, bij-
voorbeeld in het Rijswijks Museum. Ook verzorgt hij bruiloften en recepties. An-
dré is lid van de coöperatieve inkoopvereniging ‘Gastrovino’.

 

Jeanne en Jan Smeele

André Smeele gaat met de tijd mee
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Boek over bedrijf
In 2016 verzet hij opnieuw de bakens. De speciaalzaak en wijnkoperij krijgen een 
meer stijlvolle, ietwat nostalgische inrichting. ‘We mikken nog meer op luxe bui-
tenlandse vleeswaren, vleessoorten, zoals van het Limburgse ‘Livarvarken’, spe-
ciale koffie- en theesoorten, noten, azijn en, olijfoliesoorten en cadeaus. En wijn 
uiteraard, zoals Nederlandse van de ‘Apostelhoeve’. Met de website als hulpmid-
del.’ André en Hetty zien hun zaak als een ‘sociaal gebeuren’. ‘Bij de supermarkt 
ga je kopen en bij ons kom je winkelen’, stelt Hetty, als zij een klant aanbiedt even 
mee te lopen om de boodschappen in de fietstas weg te werken.
Hoe lang André, samen met Hetty, nog doorgaat nu hij 58 jaar is? ‘Ik werk nog 
met plezier. Onze twee zonen hebben hun eigen werkzaamheden, dus er komt 
geen vierde generatie. Het wordt over vijf of zes jaar sluiten of verkopen, dus 
wie weet... We zijn wel bezig met een boek over ons bedrijf, maar dat willen we 
voorlopig niet af hebben.’ 

Smeele
Delicatessen en Wijnkoperij

Mediterrane Specialiteiten, Koffie, Thee, Noten,
Buitenlandse vleeswaren en kaas,
Originele Geschenken en Wijn (± 250 soorten)

  Herenstraat 47
 2282 BR Rijswijk

 070-3994006
 E: info@smeele-delicatessen.nl   
 I: www.smeele-delicatessen.nl
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6. De Stolwijkse Kaashandel:
 bijna zeventig jaar kaas en reform

Frans Holtkamp

In het brede gedeelte van de Herenstraat te Rijswijk, pal naast Bakker 
Piet, bevindt zich ‘De Stolwijkse Kaashandel’ van Ronald en Ivon Visser, 
broer en zus en beiden firmant. Hun vader Jo en moeder Rie zijn er in 

1947 begonnen. De etalageruit geeft iets over het assortiment te lezen: kaas, 
reform, homeopathie en vitaminen. Achter deze woorden gaat een bijna ze-
ventigjarige geschiedenis schuil. Daarover gaat dit artikel. 

Winkelpui in 1947

Winkelpui in 2016 (foto Frans Holtkamp)
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Boerenkinderen
Jo Visser wordt in 1911 te Leimuiden geboren. Zijn vader heeft een veeteeltbedrijf 
op het Kagereiland met roodbonte en zwartbonte koeien en is zelfkazer. Het gezin 
telt tien kinderen en dat betekent twintig extra arbeidshanden. ‘Maar mijn vader 
wilde niet meer onder de koeien’, zegt Ivon. Jo wil de detailhandel in, droomt van 
een eigen bedrijf en haalt daarom zijn middenstandsdiploma. 
Jo’s toekomstige echtgenote Rie Loogman uit Alkemade aanschouwt eveneens in 
een boerengezin het levenslicht, in 1920 te Brunssum. Haar moeder is overtuigd 
vegetariër. Rie zal dat ook worden en heel haar leven blijven. Het boerenbedrijf 
is ecologisch avant la lettre. Naast groenten worden er kamille en andere kruiden 
verbouwd. Ivon: ‘Mijn opa van moederszijde was heel erg op de natuur. Mijn 
moeder had dat dus van haar vader’.  Ronald voegt eraan toe: ‘Het boerenbedrijf 
van mijn opa van vaderskant bestaat nu nog. Een neef van ons runt het nu. Maar de 
boerderij van mijn opa van moeders kant is in de oorlog afgepakt om er schulden, 
waar ze geen uitstel meer voor kregen, mee te kunnen betalen. Het is nu restaurant 
‘Het Kompas’’.

Samen in de winkel
Jo en Rie leren elkaar tijdens dansles kennen, huwen op 5 februari 1947 en nemen 
in Rijswijk een zaak in kaas, fijne vleeswaren en delicatessen over waar geen loop 
meer in zit: ‘De Stolwijkse Kaashandel’. Nu nog prijkt deze naam op de winkel-
ruit. 
De Tweede Wereldoorlog is net achter de rug, maar mensen betalen nog steeds met 
distributiebonnen. 
Jo en Rie willen goede kwaliteit leveren en het vertrouwen van de mensen win-
nen. Langzaam maar zeker bouwen zij een vaste klantenkring op. Het assortiment 
verandert: vleeswaren gaan eruit. Geheel in lijn met de vegetarische principes van 
Rie. Later komen er reformartikelen bij. ‘Dat was haar hobby’, aldus Ivon: ‘Er was 
op een gegeven ogenblik een klant die om tarwekiemen en edelgistvlokken vroeg. 
Mijn moeder is toen gaan informeren bij diverse groothandels in reformartikelen. 
Ze wilde graag lid worden’. Ronald: ‘Ze werd echter op een zijspoor gezet, omdat 

Jo en Rie Visser ‘aan de kaas’, omstreeks 1970
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die groothandels al andere winkels in Rijswijk op het oog hadden. Die zouden 
daardoor vanuit hetzelfde toeleveringsbedrijf concurrentie kunnen krijgen’.
Jo en Rie Visser willen producten van hoge kwaliteit verkopen. Uiteindelijk levert 
dat een bewust kopende klantenschaar op. Tot op de dag van vandaag zal dat zo 
blijven. 

‘Vereniging van Nederlandse Reformhuizen’ (VNR)
Begin jaren zeventig lukt het de Vissers aansluiting te vinden bij de Vereniging 
van Nederlandse Reformhuizen.1 Je moet er lid van worden om reformproducten 
geleverd te krijgen. Vreugde alom, 
want het toelatingsbeleid is streng. 
Vanaf dat moment  worden praktisch 
alle reformartikelen van de VNR be-
trokken. Het betekent een uitbreiding 
van het assortiment. Daarom wordt 
de ruimte achter de winkel – tot dan 
toe de speelkamer van de kinderen 
– bij de zaak getrokken. Er wordt 
zeil gelegd, de schuifdeuren blijven 
voortaan open en klanten kunnen er 
binnentreden om er de gewenste re-
formartikelen te vinden. 

Ivon en Ronald draaien mee
Ivon kiest er bewust voor haar moeder te helpen. Als ze na de mavo niet langer 
leerplichtig is, rolt ze zó de zaak binnen. ‘Eigenlijk had ik een hekel aan leren’, 
motiveert ze haar keuze. Zus Ria werkt er al. Ronald komt bij toeval in de winkel 
terecht. Hij gaat eerst in militaire dienst – zijn oudere broer is afgekeurd – en 
wordt geacht, vanwege zijn opleiding als werktuigbouwkundige, naar de Konink-
lijke Militaire Academie (KMA) te gaan. Dat betekent een langere diensttijd, dus 
solliciteert hij in 1978 liever naar een functie bij het rijk. Juist op dat moment is 
daar een vacaturestop. ‘Zo had ik na mijn diensttijd even niets te doen. Maar toen 
ging Ria vanwege haar huwelijk in Gelderland wonen en verliet zij de winkel. 
Ik heb haar plaats ingenomen. Tijdelijk, dacht ik. Maar ik sta nu nóg achter de 
toonbank.’ 
Voor Jo en Rie is het meedraaien van de kinderen in de zaak een verlichting. Ze 
kunnen nu gemakkelijker eens een dagje weg.

Ivon en Ronald: de nieuwe firmanten
Zo worden Jo en Rie op een natuurlijke manier door hun kinderen opgevolgd. 
‘Wat je ouders begonnen zijn, dat laat je niet zo maar los. Ik weet hoe hard ze 
ervoor geknokt hebben. Een zaak, het huishouden, een gezin met vijf kinderen. Ik 
neem mijn petje voor hen af’, verklaart Ivon.  
Met de tweede generatie aan het roer is de firma Visser op weg een familiebedrijf 
te worden. De hoge kwaliteitseisen blijven gehandhaafd. ‘Bij ons geen rijpge-
stoomde kaas uit de fabriek, maar een natuurlijk product dat de tijd heeft gehad op 
eerlijke wijze te rijpen. Onze boerenkaas komt uit Stolwijk. En dat kun je proeven 
ook’, voegt Ronald eraan toe. ‘Wij betrekken die via de groothandel, maar mijn 
vader ging nog letterlijk de boer op. Hij kocht dan bijvoorbeeld een partijtje van 

Logo van de Vereniging 
van Nederlandse Reformhuizen (VNR) 



l163l

H
V

R
 Jaarboek 2016  l  6. D

e Stolw
ijkse K

aashandel: bijna zeventig jaar kaas en reform

twintig kazen. Nu gaat het met honderd of tweehonderd tegelijk. Voor bijvoor-
beeld biologische kaas, kwark en melk is ‘Udea’ uit Veghel onze hofleverancier. 
Alles is vers. Dat is, zeg maar, de food-kant van onze winkel. Non food betrokken 
we vroeger van de VNR, maar nu van ‘Natudis’ uit Harderwijk, ‘Holland Pharma’ 
uit Borculo en ‘Weleda’ uit Zoetermeer. Onze cosmeticaproducten worden gele-
verd door ‘Dr. Hauschka Cosmetica’ hier in Rijswijk.
’ 

Volle dagen en tevreden klanten
Ivon, evenals haar moeder vegetariër, en Ronald maken veel uren. Het bevoorra-
den, schoonmaken, bestellingen klaarzetten voor de andere dag, soms boodschap-
pen bezorgen bij mensen die moeilijk uit de voeten kunnen, de boekhouding en tal 
van andere werkzaamheden vragen om méér dan een gemiddelde werkdag. Maar 
zij hebben het er graag voor over. Het werk is verre van saai, geen dag is hetzelfde. 
Vooral wat betreft het contact met de klanten. ‘Zeker met mij is het nooit saai’, 
voegt Ronald er met een quasi hoge eigendunk aan toe. Ivon vult aan: ‘Vaak heb-

Ivon Visser helpt een klant, 2016 (foto Frans Holtkamp) 

Rie Visser helpt een klant (1947)

Logo van de Vereniging 
van Nederlandse Reformhuizen (VNR) 
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ben klanten een vast patroon. Maar als ze daarvan afwijken, denk je: ‘Hé, dat klopt 
niet! Dat is gewoon grappig’. Ronald: ‘Er zijn klanten die net als ik droge humor 
kunnen waarderen. Soms zeggen ze van een grapje van mij dat het te flauw is. 
‘Nou, ik heb hier altijd zout bij de hand’, reageer ik dan. We hebben gewoon heel 
leuke, gevarieerde klanten, van laag tot hoog geschoold. Vaak maken ze spontaan 
een praatje. Het is meestal wel gezellig. Anders houd je het ook niet vol. Maar 
er zijn ook wel eens vertrouwelijke gesprekken. Klanten weten heel goed dat dat 
onder ons blijft. Zo’n vertrouwensband is heel belangrijk’. Ivon: ‘Veel klanten 
komen al jaren bij ons in de winkel. Er zijn er bij die ons nog in de luiers hebben 
gezien’. 
Vanaf de start in 1947 kan De Stolwijkse Kaashandel zich inderdaad verheugen 
in een vast klantenbestand. Er is geen verloop. Mensen kopen hier bewust hun 
artikelen. De kwaliteit van de producten en het goede advies zijn hier zeker debet 
aan. ‘Hoge bomen vangen veel wind’, merkt Ronald droog op. 

Ivon en Ronald als klant
De beide firmanten zijn ook klant in eigen zaak onder het motto ‘Wie appelen 
vaart, die appelen eet.’ Ivon gebruikt bijvoorbeeld biologische rijst en pasta, vege-
tarische of biologische kaas en multivitaminen, Ronald voedingssupplementen. Ze 
stáán achter hun assortiment, maar zijn niet fanatiek.

Verbouwing
In 1993 wordt de winkel verbouwd. Door het weghalen van de wand tussen winkel 
en achterste gedeelte – ooit speelkamer van de kinderen en al weer lang reform-
ruimte – toont de winkel groter en kan men gemakkelijker bij de ruime sortering 
reformartikelen terecht. Ronald: ‘De vaste klanten wisten die producten natuurlijk 
wel te vinden, maar de nieuwe zag ik toch aarzelen om de achterruimte in te gaan. 
Zo van: kom ik daar niet in een magazijn terecht of een privéruimte waar ik niet 
mag komen?’

Toekomst
Staat de derde generatie al in de startblokken? Onder de kinderen van Ivon en 
Ronald bevinden zich geen potentiële opvolgers voor de winkel. Het vele werk 
schrikt hen af.
De kans is groot dat de zaak in de verkoop gaat. De beide firmanten denken daar 
liever nog niet aan. Ze willen zo lang mogelijk het familiebedrijf draaiende hou-
den. Gelijk hebben ze. Het winkelcentrum Oud-Rijswijk is zulke bedrijven liever 
rijk dan kwijt!

Noten
1. De Vereniging van Nederlandse Reformhuizen (VNR) dateert van 1936. In de aangesloten winkels 

kan men reformproducten kopen die door aanhangers van de reformbeweging, die eind negentiende 
eeuw in Duitsland ontstaat, als gezond worden gezien, zoals ongeraffineerd voedsel. Voor koffie en 
thee zijn er van graan gemaakte koffievervangers of kruidenmengsels. Andere reformproducten zijn 
tarwekiemen of -zemelen, lecithine en dieetproducten. Naast voedsel bieden reformwinkels diverse 
alternatieve geneesmiddelen aan, zoals geneeskrachtige kruiden en homeopathische middelen. Ta-
bak en alcohol zijn not done. De VNR bestaat inmiddels niet meer.

Tenslotte:
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Winkelleegstand Oud-Rijswijk steekt gunstig af
Door de teloorgang van ‘V&D’ en andere ketens is de winkelleegstand in 
2016 landelijk boven de tien procent uitgekomen, zo kan worden berekend 
aan de hand van vastgoedcijfers van ‘ING’ en ‘ABN Amro’ op basis van 
vloeroppervlak. Tussen 2007 en 2015 steeg die al van 5,4 tot 9,2 procent.
Rijswijk met onder meer winkelcentrum ‘In de Bogaard’ heeft daar ook 
last van. ‘Maar in het rustieke Oud-Rijswijk is het beeld positief’, stelt 
Jacques Monster, penningmeester van ‘Winkeliersvereniging Oud-Rijs-
wijk’. ‘Er is een lichte teruggang, maar per juli 2016 staan maar zes tot 
zeven winkels van de 148 leeg, dus ruim vier procent’, zegt hij. Monster 
wijst op de Willemstraat: ‘Die is weer vol en de Schoolstraat trekt aardig 
aan’. Hij schrijft de meevallende cijfers toe aan het grote aantal ‘papa-en-
mammawinkels’, kleine zaken dus, die zich hebben gespecialiseerd. ‘We 
hebben het redelijk onder controle, al zijn er wensen. We willen graag nog 
een goede schoenenzaak, een parfumerie, een sportzaak en zoiets als ‘Leo-
nidas’.  Als in grootte tweede winkelcentrum van Rijswijk zitten we in het 
wat luxere segment en dat willen we met hoogwaardige zaken zo houden. 
Dus niet te veel goedkope ketens of outlet-zaken en opletten wat er komt’, 
zegt Monster. 
Behalve met economische stagnatie hebben ook ondernemingen in Oud-
Rijswijk de laatste jaren te maken met het veranderde koopgedrag van de 
consument (minder duurzame goederen en meer voedsel en diensten) en 
de groei van online-aankopen. Naar verwachting zal in 2025, 20 tot 25 
procent van de totale detailhandelomzet via internet gaan. Zeven van de 
tien Nederlanders kopen al via ‘Zalando’, ‘Bol.com’ en ‘Thuisbezorgd.nl’. 
Vertrouwde namen die tien jaar geleden volstrekt onbekend waren. Ver-
der zijn er factoren als de concurrentie van grote ketens en de komst van 
discounters als ‘Action’ en ‘Primark’. En er worden nogal eens extreem 
hoge huren gevraagd, waardoor vastgoed blijft leegstaan. De Herenstraat 
kent in juli 2016 nog één grote leegstaande winkel, waarvoor bijna € 4000 
per maand aan huur wordt gevraagd. Tot slot speelt bij familiebedrijven 
de opvolgingsproblematiek. ‘Oud-Rijswijk kent echter geen verpaupering, 
zoals in andere dorpen en binnensteden’, aldus Monster. Met name buiten 
de Randstad en in krimpregio’s neemt de structurele leegstand (langer dan 
drie jaar ongebruikt) toe. Soms tot een kwart als er ook shopping malls zijn 
aan de rand van de stad. Monster: ‘Als ondernemers hier stoppen, zien we 
gelukkig vaak dat anderen het stokje overnemen, zoals bij de handwerk-
zaak in de Willemstraat en bij Mulder Mode’.
Volgens hem moet er wel meer horeca komen die tijdens lunchtijd actief 
is. ‘Dat aanbod is mager.’ Sterk punt van ‘het dorp’ is de wekelijkse zater-
dagmarkt. Initiatieven als de antiek- en biomarkt tonen groeiende aantrek-
kingskracht. Grote wens van de winkeliers is een eenduidiger parkeerbe-
leid, want dat is in Oud-Rijswijk ‘gefragmenteerd en ongewis’. ‘Voor het 
aantrekken van klanten is het goed om digitaal te gaan betalen. Dat is echt 
een heet hangijzer’, aldus Monster
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HET RIJSWIJKSE CARTULARIUM, 
een unieke laatmiddeleeuwse bron in de Oude Kerk

Ruud Poortier

Cartularium: “Term uit de archivistiek voor een register waarin in de 
Middeleeuwen akten, meestal oorkonden, werden afgeschreven (ge-
kopieerd) die de afschrijver als belangrijk beschouwde vanwege hun 

bewijskracht voor bepaalde rechten of inzake het beheer van bepaalde goederen.” 

Rijswijk is zo’n cartularium rijk en dat is een bijzonder bezit: niet alleen is 
het een laatmiddeleeuws document uit en over Rijswijk, het is ook het oudste 
Rijswijkse document in particulier, Rijswijks eigendom. Veel Rijswijk dus. In ja-
nuari 2016 is de boekuitgave ervan gepresenteerd, bezorgd door schrijver dezes 
en uitgegeven door de genealogische vereniging ‘Ons Voorgeslacht’ als deel 10 
in haar serie Hollandse Bronnen. De eerste exemplaren zijn op 23 januari 2016 
uitgereikt aan de schrijver en de sponsors1 In de Oude Kerk uiteraard.
Ons cartularium bestaat uit twee delen, die beide berusten in het kerkarchief, dat 
eigendom is van het ‘College van Kerkvoogden van de Protestantse Gemeente’. 
Het eerste bevat veertig afzonderlijke akten, al dan niet met zegel(s), het twee-
de is het Boeck van die Kercke, waarin originele oorkonden en kopieën van nog 
oudere akten staan. Eén kopie verwijst naar 1369, de vroegste datum. De losse 
akten dateren uit de periode 1419-1572 en sommige zijn aan elkaar gehecht (zo-
genaamde transfixie) als het afspraken over dezelfde goederen betreft. Het boek 
is in eerste instantie rond 1500 aangelegd door vicecureit (waarnemend pas-
toor) Zybrant Willemsz en na zijn dood aangevuld, totdat de reformatie een eind 
maakte aan de roomse eredienst in het kerkgebouw.

Volgens de bovenstaande definitie hadden de oorkonden ‘bewijskracht’. De 
meeste akten in het cartularium betreffen inderdaad afspraken tussen de kerk – in 
de personen van de kerkmeesters – en leden van de parochie die hun zielenheil 
wilden versterken door jaarlijks memoriemissen bij hun graf te laten houden. Zo 
bleven hun namen op aarde genoemd worden, wat naar zij hoopten het verblijf in 
het vagevuur zou bekorten. Daartoe schonken zij geld of goederen aan de kerk, 
of beloofden een jaarlijks op te brengen bedrag als ‘eeuwige rente’. Als tegen-
prestatie beloofden de kerkmeesters dat de geestelijken zulke missen zouden 
houden. Ook werd vaak vermeld wat de priesters voor dit werk moesten ontvan-
gen. Sommige afspraken gingen heel ver: allerlei detailbepalingen regelen hoe 
te handelen als men de belofte niet nakomt, hoeveel kaarsen er gebrand moe-
ten worden, wat te doen als de organist toevallig ook priester is, enzovoort. Dat 
leverde dan lange teksten op. Om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse bijdrage in-
derdaad betaald kon worden, werd de rente verzekerd op een hofstede en/of een 
perceel land. Van dat land werd – meestal globaal – de locatie aangegeven. Het 
zijn dan ook niet alleen de namen van testateurs, hun familieleden en de ambts-
dragers die het cartularium tot een rijke bron maken, er komen ook topografische 
namen en aanduidingen in de teksten voor die samen een beeld geven van onze 
dorpsgenoten en hun omstandigheden in de vijftiende en zestiende eeuw.
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De losse akten zijn van de handen van verschillende schrijvers. Datzelfde geldt 
ook voor het Boeck, met dien verstande dat Zybrant ruim honderd akten heeft 
(over)geschreven. Zijn testament uit 1524 vertoont namelijk een ander hand-
schrift, zodat aannemelijk is dat hij de auteur van de bladzijden vóór die datum 
is. Daarna nemen anderen de notities over. Soms staat er een bijschrift naast 
in weer een ander lettertype. Het Boeck is dus duidelijk een werk in ontwikke-
ling geweest. Zybrant trad omstreeks 1494 aan als pastoor en zal weldra met het 
werk zijn begonnen. De laatste akte dateert van 25 juni 1572, op een datum dat 
de kerk blijkbaar nog rooms was. In de protestantse tijd kan er natuurlijk geen 
sprake meer zijn van memoriemissen en van gewijde altaren. De protestanten na-
men het bezit van de meeste grafsteden over, maar wat eigendom was, werd niet 
onteigend. Als enige begraafplek in Rijswijk bood de Oude Kerk nog lang een 
rustplaats aan gelovigen van andere gezindten. De kelders van de roomse fami-
lies van Te Werve (in hun eigen kapel) en Suys (in het huidige laagkoor) zijn 
daarvan de bewijzen.

Kort iets over Rijswijk zelf in die tijd, want daarover is elders geschreven. Het 
grondgebied van ambacht en parochie strekte zich uit van de Hoefkade tot de 
Brasserskade en van de Trekvliet tot de Strijp. 2200 hectaren met voornamelijk 
agrarisch gebied, verkaveld in lange stroken land, doorsneden door vele sloten 

Oorkonde 13 is samengesteld uit vijf afzonderlijke akten over dezelfde rente waarvan 
het eigendom wordt vastgelegd tussen 1419 en 1494. De zeven zegels zijn nog intact.
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die vooral noord-zuid liepen. De bewoning was geconcentreerd rond de kerk: de 
Herenstraat, een stukje Kerklaan en een enkel achterafslop. In 1479 waren er 720 
inwoners, een aantal dat in de zestiende eeuw opliep tot ongeveer 1000, maar 
door oorlogshandelingen en plagen terugliep tot 252 in 1573. Het aantal haard-
steden schommelde tussen de 100 en 120. We zien in die eeuwen een duidelijke 
tegenstelling tussen de rijkere bewoners van de buitenplaatsen en de wat beter 
gesitueerden enerzijds, en de ‘gewone man/vrouw’ die met honger en armoede 
te maken kreeg. Het is duidelijk dat vooral de eerste groep verantwoordelijk was 
voor de schenkingen aan de kerk. 

Wat levert het cartularium ons aan kennis op?
In de eerste plaats telt het ongeveer 750 namen van Rijswijkers en lieden die in 
Rijswijk belangen hadden. Dit maakt het cartularium bijzonder, omdat in die tijd 
immers nog geen kerkregisters werden bijgehouden, zoals de latere doop-, trouw- 
en begraafboeken. Een aantal namen vinden we terug in leenregisters en andere 
archieven, maar we moeten ons voorstellen dat bij de overeenkomsten tussen 
gelovigen en kerkbestuur ook personen betrokken waren wier namen wellicht 
alleen hier staan opgetekend. In alle gevallen zullen de testateurs echter bezittin-
gen hebben gehad, anders was een schenking aan de kerk immers niet mogelijk. 
Ik heb in de uitgave gepoogd familieverbanden tussen de personen aan te wij-
zen. Bij de vele Jan Klazen en Katrijnen was dat meestal niet mogelijk, maar 
in sommige gevallen is er een aardige gezinsreconstructie te maken. Dit komt 
bijvoorbeeld doordat bezittingen vererfden en doordat in oorkonden soms wordt 
verwezen naar familieleden.

Personen
Onder de Rijswijkse parochianen treffen we leden van bekende families aan: De 
Blote, Van den Burch, Van Hodenpijl, Ruychrock, Van Steenvoorden, Suys en 
Van de Werff. Zij kunnen direct of indirect worden verbonden met landgoederen 
als Te Blotinghe, Den Burch, Steenvoorde en Te Werve en sommige zijn al dan 
niet via bastaardtakken gelieerd aan de adel. Toch vormen zij een minderheid. 
De volgende vijf voorbeelden reconstrueren gezinnen, leggen netwerken bloot en 
verwijzen naar actieve dorpsbewoners.

Van Ilpendam
Een interessante familie is Van Ilpendam (Ylpendam, IJlpendam), vader Pieter 
Jansz, moeder Diewer Jan Kiekensdr2 en minstens vier kinderen in Rijswijk: 
meester Jan, Gerrit, Pieter junior en dochter Heilzoete. De grafsteen van de ou-
ders en van Jan is nog aanwezig in de Oude Kerk. De moeder is een kleindochter 
van Jan Ruychrock, via diens dochter Maria, die in Antwerpen woonde.3 Diewer 
is waarschijnlijk daar gedoopt en later met haar man naar Rijswijk gekomen. 
Mogelijk is haar echtgenoot dezelfde Pieter Jansz die in 1470 in Haarlem voor-
komt en in 1501 en 1502 procedeert tegen de schout van Charlois. In elk geval 
bezit hij leengoederen van de hofstede Velsen in Rijswijk, ‘in de Voorde’. Wie 
de oorkonden 19, 20, 23, 92, 93, 102, 119, 122, 127, 129, 140, 170 en 171 com-
bineert, krijgt een overzicht van de activiteiten van met name de vader en zijn 
zoons Jan en Gerrit. Pieter senior is omstreeks 1500 executeur van het testament 
van heer Joris van Hodenpijl. Het cartularium meldt in 1518 dat Jan de hofstede 
van zijn ouders bezit. Beiden zijn dan overleden, volgens het opschrift van de 
zerk stierf Pieter op 8 december 1505 en Diewer op 11 april 1517. Hun zoon 
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Jan zal een man van aanzien zijn ge-
weest. Waarschijnlijk is hij dezelfde 
als de gelijknamige raadsheer bij het 
Hof van Holland. Hij handelt onder 
andere als executeur bij de testamen-
ten van zijn broer Gerrit (1516), zijn 
moeder Diewer (1517) en de pas-
toors Zybrant Willemsz (1524) en 
Jan Dirckxz (1542). In 1554 heeft 
Jan (ook) een huis in Den Haag. Zijn 
sterfdatum is in Rijswijk niet be-
kend. Aan zijn weduwe Clementia 
Pietersdr Hanneman, door wie hij 
ook leengoed in Heemskerk bezat, is 
bij het Rijswijkse weekgeld in 1573 
een bezit van 8000 pond toegedacht, 
waardoor zij dan de op één na rijkste 
inwoner van het ambacht is. Volgens 
een genealogische site overleed zij 
op 19 mei 1579, 82 jaar oud. Haar 
vader Pieter en haar broer Nicasius 
waren eveneens raadsheer bij het 
Hof. Bij haar testament (niet in het 
cartularium) vermaakt zij voor de armen een jaarrente van 41 pond op de ‘tien-
den van de Made’ in Delft.
Jans broer Gerrit is op een andere wijze actief: hij is in 1514 mede-aanbesteder 
van het ‘steenwerk’ van het nieuwe sacramentshuis (de ruimte waar onder andere 
de heilige hosties werden bewaard) en laat daarvoor ook geld na als hij op 22 de-
cember 1516 zijn testament maakt. Niet dat hij stervende is, maar hij doet afstand 
van zijn bezittingen, omdat hij zal intreden in een klooster. Hij overlijdt daar al 
vóór 18 januari 1519, wanneer zijn broer Jan leengoed van de Abdij van Egmond 
krijgt overgedragen ‘bij dode van Gerard, zijn broer’.
Waren zij van adel? Over de familie is niet veel bekend. Een zekere Jacob van 
Ilpendam ondertekent als lid van de lagere adel in 1566 het Smeekschrift, maar 
of hij directe familie is van de Rijswijkers, is mij niet duidelijk. Op de graf-
steen in de Oude Kerk wordt Diewer ‘jonkvrouw’ genoemd. Ook haar dochter 
Heilzoete krijgt in het cartularium dit predikaat. De familie heeft duidelijk meer 
banden met Noord-Holland (Haarlem, Heemstede, Assendelft, goederen van de 
hoven Velzen en Egmond, leengoed in Oude Niedorp en Katwoude) dan met 
onze omgeving. Er is geopperd dat de familie een bastaardtak van de heren van 
Egmond zou zijn, maar hun bezit in Ilpendam dateert van later tijd.4 Geen der 
mannelijke Van Ilpendams wordt in het cartularium ‘heer’ genoemd. Niettemin 
nodigen al deze gegevens ons uit tot een nadere plaatsbepaling van deze familie 
in Rijswijk. 

Twee schoonzusters
Het is ook mogelijk familierelaties te reconstrueren zonder dat er adeldom 
of groot bezit aan te pas komt. Uit de combinatie van de oorkonden 9, 50, 87, 
95, 159, 165, 168 en 169 komt een gezin naar voren dat in de vijftiende eeuw 
in Rijswijk woont en/of optreedt. Stamvader is Harper Gijsbrechtsz en de fi-

Omslag van het ‘Boeck van die kercke’
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nale handeling wordt verricht in 1477 als zijn dochter Russent, weduwe van 
Rembrandt Dirksz, samen met haar zoon Dirk Willem Rembrandtsz, haar deel 
van 13 hond en 2 roeden land verkoopt dat zij had geërfd van haar broer Jan. 
Mede-eigenaren zijn onder anderen haar schoonzuster Eems Pietersdr, de 
weduwe van Jan en een ‘neef’, Jan IJsbrandsz. In hoeverre ‘neef’ een nauwe ver-
wantschap aangeeft, is niet duidelijk, het is in die tijd ook een synoniem voor 
‘familielid’. Bij volgende handelingen wordt nog een (echte) nicht als erfgename 
genoemd, Alverade, de vrouw van Jan Colijnsz. Wie haar vader – en dus de broer 
van Russent – is, weten we niet. Wel is er nog een broer Gijsbrecht geweest, die 
vóór 1461 schout van Rijswijk was. En er zijn meer dorpsnotabelen in dit gezin: 
Dirck Willem is heiligegeestmeester (belast met de zorg voor de armen) in 1460 
en kerkmeester in 1468 en 1477; Jan Harpersz, de man van Eems, wordt tussen 
1439 en 1461 als kerkmeester genoemd en is schout in 1466. De verwantschap 
met Harper IJsbrandsz en IJsbrand Simonsz, die ook in de stukken worden ge-
noemd, is echter onduidelijk.

De familie Van der Speck
In het cartularium komen elf leden van de familie Van der Speck (Verspeck) voor. 
Dit geslacht komt oorspronkelijk uit de buurt van Lisse. Willem Dirksz woont 
als gebruiker – dus niet als eigenaar - op Sculenburch, de hofstede die later be-
kendheid zou krijgen als de schuilkerk van de katholieken. Ook zijn zoon Dirk 
Willemsz woont er. Willems broer Dirk Dirksz de Oude wordt al genoemd in een 
inventaris van kerkelijke goederen uit 1461 en zijn gelijknamige zoon, meestal 
‘de Jonge’ genoemd treedt tussen 1487 en 1515 minstens 28 maal op als kerk-
meester. Uit het register van het weekgeld van 1573 blijkt dat er dan nog steeds 
leden van deze familie in Rijswijk wonen.

Het testament van Catharina Jansdr
Opvallend is ook oorkonde 151, een lange tekst, een copia instrumenti van het 
testament van Catharina Jansdr, weduwe van Dammas Harpersz, gedagtekend 7 
april 1543. Catharina is kinderloos en wil geen geduvel over de erfenis. Daarom 
legt ze alles vast ‘mijt ghueden rijpen raede, machtijch haeren vijff sinnen, ver-
standt ende reeden hebbende, present ende jegenwoordych’. In de eerste plaats 
vestigt ze een memorie voor zichzelf, haar man, diens eerste vrouw en hun kin-
deren en hun aller voorouders, te houden op de zondag vóór Maria Lichtmis. (3 
karolusguldens). De rente verzekert zij op een perceel land in de Noordpolder 
dat grenst aan de Hoefkade en zij bedingt een jaarlijkse memoriemis met negen 
kaarsen en een zak tarwe voor de armen. Dan volgen de erfgenamen: eerst een 
andere Catharina Jansdr, ‘joncwijff Van Naeltwijck’, die ‘dienstmaagd’ is bij de 
eerste Catharina. Zij krijgt 2 ponden Vlaams ‘overmydts sonderlinghen grooten 
arbeit ende ghetrouwen diensten (…) in langhen voerleeden jaeren (…) ende 
noch daghelixe doende, bewijsende en toenende (…)’. Bovendien krijgt ze nog 
een christusbeeldje. De tweede ontvanger is Andries Dirksz, een zoon van haar 
zuster, die ook 2 pond krijgt. Machteld, Jan en Adriaan, kinderen van haar broer 
Gerrit, erven bij huwelijk elk ook zo’n bedrag, met een kruisbeeld. Dan volgt 
Cornelis Jorisz. Hij is geen familie, maar de akte schrijft over een ‘sonderlynghe 
vryenschap’ en ‘menyghen ghetrouwen dyensten’. Wellicht was hij de bedrijfs-
beheerder? Hij krijgt de beste koe. Dan zijn er enkele kleinere voorwerpen in de 
erfenis. Jan Dammasz (een stiefzoon?) krijgt een schilderij met een staande ma-
donna, een derde Catharina Jansdr erft een zijden lint en twee zilveren naalden. 



l172l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
16

  l 
 H

E
T

 R
IJ

SW
IJ

K
SE

 C
A

R
T

U
L

A
R

IU
M

Tot zover een kijkje in haar naaste omgeving. Nu de gevolgen voor de kerkelijke 
gang van zaken. De vier bedelorden (franciscanen, dominicanen, karmelieten en 
augustijnen) ontvangen elk twaalf stuivers. Als zij in Rijswijk komen, moeten ze 
daarvoor als een eeuwige memorie voor Dammas en zijn beide echtgenotes de 
mis lezen. De pastoor moet met zijn priesters gedurende twee jaar elke maand 
hun graf bezoeken en er bovendien dagelijks (!) een gebed uitspreken. Zij krij-
gen hiervoor 4 pond. Met name worden verder genoemd: meester Adam (Klaasz) 
voor het testament (15 stuivers), meester Cornelis (wellicht Van Steenvoorden, 
priester) en heer Dirk Jansz, de pastoor (beiden 15 groten) en ten slotte koster 
IJsbrand (Pietersz, 15 stuivers). Het stuk wordt ondertekend door de pastoor, 
door Catharina’s voogd Klaas Arendsz en door Adam Klaasz, die getuigt dat het 
een correct afschrift van de oorspronkelijke akte van een maand eerder is.

Actieve dorpsgenoten
Uit het cartularium zijn lijsten van kerkelijke en wereldlijke functionarissen op 
te stellen. De meeste akten passeren de kerkmeesters, die met name worden ge-
noemd, en er zijn getuigen nodig met juridisch overwicht, bijvoorbeeld om een 
akte te zegelen of te ondertekenen. Naast pastoor Zybrant Willemsz is meester 
Adam Klaasz als priester actief. Hij beheerst het Latijn (‘Adam filius Nicolai’) 
en treedt tussen 1503 en zijn dood op 2 mei 1546 in zestien oorkonden op als 
kerkelijk en wereldlijk notaris. Een andere Adam, Janszoon, komt als kerkmees-
ter tussen 1502 en 1519 maar liefst in 33 teksten voor. Andere notabelen zijn de 
schouten, gezworenen, heiligegeestmeesters en sacramentsmeesters. In het boek 
zijn van hen die in het cartularium voorkomen overzichten opgenomen. 

Kerkgebouwen
Uit het cartularium kunnen we ook informatie over het gebouw zelf verkrijgen. 
Soms wordt de ligging van graven aangeduid: zo memoreert Jan Ruychrock 
van die Werve omstreeks 1470 zijn ouders Willem die Buyser en Diewer, die 
begraven liggen in het hoogkoor, tegen de zuidzijde. Die plaats is niet meer 
te reconstrueren omdat de kerk later vergroot is. Bovendien is de vloer daar-
na opgehoogd om méér graven te kunnen vullen. Er worden verschillende 

Fragment van oorkonde 140, het testament van Zybrant Willemsz, gedagtekend 17 februari 1524, met 
de handtekeningen van de priesters Cornelis Gerritsz van Steenvoorde en Adam Klaasz, die in het 
Latijn uitlegt dat hij ook wereldlijk notaris is.
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altaren genoemd: Sint-Petrus, Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën, de Drie 
Koningen en uiteraard Sint-Bonifatius. 

De kerkvergroting omstreeks 1500
De werkzaamheden van Zybrant Willemsz strekten zich niet alleen uit tot pas-
toraat en het aanleggen van het Boeck: hij was tevens de bouwpastoor van de 
kerkvergroting rond 1500, het ‘niewe werck’. Oorkonde 87 beschrijft in 1491 de 
verkoop van een aantal goederen ten behoeve van de ‘tymmeraedge’ (het ‘tim-
merwerk’, de bouw dus), samen ruim 125 pond waard. Zybrant zal enkele jaren 
later zijn aangetreden. In 1504 reisde hij met kerkmeester Pieter Jansz van der 
Does naar Dordrecht en Antwerpen om ornamenten en liturgisch vaatwerk te ko-
pen. Blijkbaar is de kerk dan zover, dat deze opnieuw kan worden ingericht. Toen 
werden opnieuw voor 124 pond renten verkocht. Het nieuwe koor werd meteen 
weer opengebroken voor een sacramentshuis (1514) en een sacristie (1524), te-
genwoordig de ‘kleine kapel’ respectievelijk de ‘consistorie’. Zybrant heeft de 
voltooiing van het werk niet meer mogen meemaken: hij overleed op 17 februari 
1524 en vermaakte in zijn uitgebreide testament (oorkonde 140) onder andere 
zijn boekenbezit aan zijn kerk ’om des wille dat alle priesteren, religiosen ende 
ock geleerden mannen souden hebben verscheyden materie om te preken ende te 
studeren, ende de ondersaten te onderwijsen’. 

De Kapel van het Heilige Kruis
Zybrant is ook de bouwpastoor van het tweede godshuis in Rijswijk: de Kapel 
van het Heilige Kruis die aan de overzijde van de Hoornbrug heeft gelegen. Dit 
naar aanleiding van een pelgrim, Gerrit van Leiden, die via Rome uit het Heilige 

Op de eerste bladzijde van het ‘Boeck’ beschrijft pastoor Zybrant Willemsz de totstandkoming van de 
Kapel van het Heilige Kruis, 1502-1509.
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Land in 1502 langs de Delftweg naar zijn woonplaats terugkeerde. Het cartula-
rium beschrijft de wijdingen: in 1503 van het gebouw en het beeld en in 1509 
van het altaar. Jacob Smit, die over deze kapel in 1928 een artikel schreef, zette 
de toon voor een langdurige historische dwaling: hij koppelde de naam van bis-
schop Adriaen van Sebaste, die het beeld inwijdde, aan de latere paus Adrianus 
VI. De echte naam van de wijbisschop was echter Adriaen van Appeltern en hij 
was door de bisschop van Utrecht speciaal aangesteld om dergelijke wijdingen te 
verrichten. De latere paus moet dan ook resoluut uit de Rijswijkse geschiedenis 
worden geschrapt!

Zybrant is, zoals gezegd, ‘maar’ vicecureit, wat betekent dat hij het pastoorschap 
waarnam voor iemand anders. In zijn tijd was de kerk van Rijswijk namelijk on-
der het patronaat van het Haagse hofkapittel gesteld. Dat college van kanunniken 
was als het ware de eigenlijke zielenherder en Zybrant, die een huis in de Haagse 
Papestraat bezat, was hun ‘waarnemer’. In de praktijk zal het niet veel hebben 
uitgemaakt. Eén van de kanunniken was meester Jan Hugensz van Noortwyck, 
die bezittingen in Rijswijk had. Oorkonde 106 vermeldt dat hij in 1508 een rente 
koopt van de kerkmeesters, die daarmee het nieuwe orgel kunnen betalen. 

Andersoortige oorkonden
Ik noemde al oorkonde 37, de inventarisering van kerkelijke bezittingen uit 1461 
en de oorkonden 88-91, de ornamenten voor de vergrote kerk. Er staan meer lijs-
ten van bezittingen en verkopen in het cartularium. Het gaat hier als het ware 
om de letterlijke boekhouding van de kerkmeesters. We zouden wel eens wil-
len weten wat dit allemaal gekost en opgebracht heeft, maar er was indertijd een 
veelheid aan muntsoorten in omloop (zoals de Rijnse gulden, karolusgulden, het 
pond, Vlaamse groten) die nu een uitdaging vormen voor rekenkundigen.
Het cartularium eindigt in feite in 1572, al zijn er enkele losse akten van later 
datum toegevoegd. Deze betreffen echter de protestantse tijd en zijn daardoor an-
ders van aard. De bevolking zal zijn veranderd. In het Kohier van het Weekgeld 
van 1 juni 1573 treffen we maar weinigen aan die ook in het cartularium worden 
genoemd. Opvallend is de groei van de familie Van der Speck (Verspeck), van 
wie maar liefst twintig leden in het Kohier worden genoemd. Zij zijn allen af-
stammelingen van de broers Dirk en Willem Dirkz, van wie de eerstgenoemde al 
in de inventaris uit 1461 in het cartularium voorkomt. We missen uiteraard een 
pastoor, maar blijkbaar was er ook nog geen dominee woonachtig. Cornelis Suys, 
die katholiek bleef, was gevlucht en keerde pas later naar zijn woning Den Burch 
terug. Ook hij komt niet in het Kohier voor.

De Rijswijkse infrastructuur
De schenkers verzekeren hun bijdragen of percelen land en/of hofsteden. Vaak 
worden in het cartularium de ‘belenders’, de buren met namen aangeduid. Vaak 
ook fungeren wegen en vaarten als grens. Daardoor komen we ook iets over de 
verkeerswegen te weten. Nu is Rijswijk in die tijd niet rijk aan wegen en wát er 
is, bestaat nog steeds: de Haagweg, de Delftweg. De Brede weg (Geestbrugweg-
Herenstraat-van Vredenburchweg), de Kerklaan, het Buurpad (Julialaantje), de 
Vlietweg (Jan Thijssenweg-Sir Winston Churchilllaan). Soms is er sprake van 
een Heerweg, maar dat is een algemene term voor een doorgaande weg. 



l175l

H
V

R
 Jaarboek 2016  l  H

E
T

 R
IJSW

IJK
SE

 C
A

R
T

U
L

A
R

IU
M

Ook de waterwegen zijn veelal nog aanwezig: de Haagse Vaart (Trekvliet), de 
Vliet, de Kastanjewetering, de Zweth/de Dullaert (Dulder). De Waterloos (een 
sloot halverwege de Van Vredenburchweg en de Sir W.Churchilllaan) is ech-
ter bij de groei van de stad verdwenen. Dat de Hoornburg oud is, wisten we al, 
maar ook de Sammersbrug komt in 1490 al in het cartularium voor. Naast de nog 
steeds bestaande poldernamen noemen de oorkonden intrigerende veldnamen 
als de Poelbroek (Noordpolder), het Oude Godsland (Broekpolder) en de Hoop 
zonder Maat (Plaspoelpolder). Nog specifieker zijn huisnamen zoals Emaus 
(aan de westzijde van Kerklaan), de Willem Houtmanswoning (Noordpolder) 
en de Ludolfswoning aan de Vliet. Precieze lokaliseringen zijn niet mogelijk, op 
Sculenburch na (bij De Hofstede aan het Julialaantje).

Niets menselijks was de middeleeuwer vreemd…
Het cartularium bevat vooral zakelijke teksten, soms schemert er iets menselijks 
door in de kerkjuridische verzameling oorkonden. Zoals de onbekende pastoor, 
die in het boek consequent onderstreept wat zijn eigen verdiensten zijn bij de 
handelingen die hij moet verrichten. Niet onlogisch overigens, want standaardta-
rieven bestonden nog niet en er hij moest vaak memoriemissen lezen. En op zijn 
eigen portemonnee letten dus.

Ook de notitie over een ‘kwade fundatie’ doorbreekt de dorre aktetaal. Philips 
Outgiersz de Blote en zijn zuster Katrijn komen hun belofte niet na een stuk land 
aan de kerk te laten vererven. De kerkmeesters stappen naar de rechtbank, van-
gen bot en draaien voor de kosten op. Zo kost de fundatie hun geld in plaats van 
dat deze hun bezit op levert. Je proeft het chagrijn in hun ironische kanttekening 
bij de gewraakte overeenkomst: ‘dese persoenen [hebben] eer voer de werelt, 
mer gheen verdienste voor God. (…) tproces heeft de kerck van Rijswijck gecost 
ontrent vijf ponden groten Vlaems. Dit is tpofijt ende weldaet die de kerck van 
Rijswijck van [de erflaters] en heer Phillips Oudtziersz de Bloet, priester ende 
coster van Rijswijck gehadt heeft. Die dit leest, macht voert seggen’.

Gebruik van het boek
De gedrukte uitgave van het cartularium is geen ontspanningslectuur. Na de in-
leiding volgen alle akten in de oorspronkelijke, laatmiddeleeuwse taal. De vele 
afkortingen heb ik tussen vierkante haken uitgewerkt. Ook heb ik enkele cor-
recties op eerdere, uitgetypte versies kunnen aanbrengen. Voor de genealogische 
liefhebber is het namenoverzicht van belang. Het dient ook als index door de ver-

Een pastoor heeft onderstreept wat hij voor zijn werk ontvangt, in dit geval drie schellingen. In het 
Cartularium staan veel voorbeelden van een dergelijke ‘boekhouding’.
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wijzingen naar de oorkonden. Maar het zijn vroege gegevens en het onderzoek 
naar voorouders vóór 1600 vereist de nodige vaardigheden. De boekuitgave wil 
dan ook een aanzet zijn tot verder onderzoek. De eerste aanvullingen zijn al ge-
geven en worden binnenkort gepubliceerd in Ons Voorgeslacht. Interessant zou 
zijn de personen en de percelen te vergelijken met gegevens uit andere bronnen, 
zoals de leenregisters of andere archiefstukken. Nogmaals: het is de tot nu toe 
enig bekende middeleeuwse bron waar zoveel Rijswijkers en Rijswijkgenoten bij 
elkaar staan en het is goed dat deze nu voor iedereen beschikbaar is.

Foto’s: Paul de Boer
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Noten
1 Het boek kwam mede tot stand door donaties van de Protestantse Gemeente Rijswijk, de Vrienden 

van de Oude Kerk, de stichting Vrijzinnige Hervormden en de (burgerlijke) Gemeente Rijswijk. 
2  Haar achternaam staat op de grafzerk in de kerk, maar niet in de boekuitgave. Hierop werd ik 

opmerkzaam gemaakt door Mirjam Neuteboom-Dieleman, die een publicatie over de familie 
Ruychrock voorbereidt. 

3  Matheus Smallegange, Nieuw Cronyk van Zeeland, 1696, aangehaald door Mirjam Neuteboom-
Dieleman in Wij van Zeeland, tijdschrift van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling 
Zeeland, april 2015.

4  https://ilibrariana.wordpress.com/2012/02/03/de-heemsteedse-en-haarlemse-familie-van-ilpendam/
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Archeologische kroniek van Rijswijk 
over 2015

Hans Koot

Al vele jaren verschijnt jaarlijks in het Jaarboek van de Historische Vereniging 
Rijswijk een archeologische kroniek waarin korte verslagen zijn opgenomen 
van de belangrijkste veldwerkzaamheden van het afgelopen jaar. De 

uitwerking van de grote opgravingen is immers op dit moment nog in bewerking.

Net als in 2014 vond ook dit jaar weer belangrijk onderzoek plaats. Hoogtepunt was het 
proefsleuvenonderzoek op een terrein in ‘RijswijkBuiten’ waar ooit het klooster en later de 
gelijknamige buitenplaats ‘Sion’ stond.
Tenzij anders vermeld, werd het veldwerk uitgevoerd door de archeologen van het Bureau 
Monumentenzorg en Archeologie bij de sectie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 
van de afdeling Stad en Samenleving van de Gemeente Rijswijk (BMA). 
Ook vrijwilligers deden mee aan het veldwerk. Zij zijn afkomstig van de  ‘Archeologische 
Werkgroep Rijswijk’ en de afdelingen ‘Helinium’ en de afdeling Den Haag en omstreken 
van de ‘Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie’.

Dillenburglaan
Voor de afvoer van huishoudelijk afval wordt inmiddels geleidelijk overgeschakeld op een 
ander systeem van afvalinzameling. In de nieuwe opzet wordt het afval in ondergrondse 
vuilcontainers opgeslagen. Per categorie, zoals glas, papier en restafval, zijn er aparte 
containers. Elke container heeft de afmetingen van ongeveer 2,8 bij 2.8 meter en is drie 
meter diep.
In het voorjaar vond de ingraving plaats van enkele containers aan de Dillenburglaan. De 
locatie is op enkele meters van de Geestbrugkade en  midden in het oude buurtschap aan 
de Trekvliet. Nog steeds staan er aan de Geestbrugkade enkele huizen uit de 17e en de 
18e eeuw.  De Dillenburglaan is omstreeks 1988 ontstaan door de sloop van bebouwing. 
Mogelijk zouden bij het ingraven van de nieuwe containers resten van oude bebouwing 
worden gevonden. Het was aanleiding voor de archeologen om er onderzoek te doen. Temeer 
daar de plek gelegen is op de strandwal. Deze zandrug bevindt zich in het noordelijk deel 
van de Rijswijk. De Van Vredenburchweg en de Geestbrugweg markeren min of meer de 
lengteas van de strandwal. In deze zandrug zijn archeologische vondsten te verwachten 
vanaf de Nieuwe Steentijd. De oudste vondsten tot op heden zijn van ongeveer 2800 voor 
Christus.
De containers kwamen op een plek waar ooit de achtererven lagen van oude bebouwing 
langs de Geestbrugkade. Van de oude bebouwing werd weinig meer teruggevonden dan 
een brok fundering uit waarschijnlijk de negentiende eeuw, puin en wat afval. Onder dit 
pakket grond lag een paar centimeter dikke veenlaag en daaronder werd het zand van de 
strandwal bereikt.
In het veen werden dunne, naast elkaar liggende stukken hout gevonden. Die moeten zo door 
mensen neergelegd zijn, mogelijk in de tijd dat de bodem steeds natter werd door de stijging 
van het grondwaterpeil. We weten nog niet wanneer dit is gebeurd. Naar schatting was het 
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in de bronstijd (circa 2000-800 voor Chr.). Misschien dat C14-analyses een specifiekere 
ouderdomsbepaling oplevert. In het zand van de strandwal werden geen archeologische 
vondsten gedaan.

Het archeologisch onderzoek vond plaats in nauwe samenwerking met Gemeente Rijswijk/
Stadsbeheer, het reinigingsbedrijf ‘Avalex’ en de aannemer, de firma ‘J.J. van der Hoeven 
& Zn bv’. 

Broekmolenweg fase 2
In de zuidoosthoek van Rijswijk bevindt zich tegen de grens met Delft de wijk ‘Vrijenban’. 
Deze wijk heeft een gevarieerde bebouwing met woningen, bedrijven en kantoren. Lange tijd 
was de wijk een landelijk gebied met warmoestuinen, weilanden en wat verspreid gelegen 
bebouwing. Pas na circa 1950 kwam er steeds meer bebouwing. Aan de Broekmolenweg 
werden enkele kantoorgebouwen geplaatst, die in de tijd geleidelijk aan plaatsmaken voor 
woningbouw.
In 2015 startte een volgende bouwfase. Aan de Broekmolenweg staat een kantoorflat met 
daaronder een grote, diepe kelder. Op de plek van deze flat worden geen archeologische 
resten meer verwacht, maar misschien wel op het bijbehorende parkeerterrein. In opdracht 
van ‘KuiperCompagnons’ voerde de firma ‘BAAC’ een bureauonderzoek en een verkennend 
archeologisch onderzoek uit, met behulp van grondboringen. De onderzoeken wezen uit dat 
de bouw geen archeologische resten zou verstoren, zodat een uitgebreider onderzoek niet 
meer nodig was (Trump en Bergman, 2015).

Van Vredenburchweg 79
Het Rijswijkse Bos is een restant van een grote tuin die behoorde tot het zeventiende-eeuwse 
paleis Huys ter Nieuburch. Dit paleis werd gebouwd in opdracht van prins Frederik Hendrik 
in de periode 1630-1635. Het paleis kreeg grote bekendheid, omdat er in 1697 de Vrede 
van Rijswijk werd gesloten. Dit verdrag maakte een einde aan een jarenlange oorlog tussen 
enerzijds Frankrijk en anderzijds een coalitie van de Republiek, Spanje, Engeland en enkele 
Duitse staten. Aan het einde van de achttiende eeuw werd het paleis gesloopt. Het noordelijk 

Onderzoek Dillenburglaan actie of detail houtwerk
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deel van de tuin werd als bos ingericht en werd voorzien van wandelpaden. Een gedenkteken 
(De Naald) kreeg er een prominente plek. Het bos was alleen vanaf de Van Vredenburchweg 
toegankelijk via een gemetselde boogbrug. Aan het begin van de toegang tot het bos werd 
een beheerderswoning gebouwd. Deze werd omstreeks 1920 vervangen door een nieuwe 
woning, Van Vredenburchweg 79.
Vanwege een bescheiden uitbreidingsplan vond een verkennend archeologisch onderzoek 
plaats.
De woning staat namelijk op de strandwal, waardoor bewoningssporen vanaf de nieuwe 
steentijd te verwachten zijn. Daarom heeft de firma ‘Archol’ in opdracht van de eigenaar een 
bureauonderzoek en een verkennend onderzoek (grondboringen) uitgevoerd. Het onderzoek 
werd afgesloten met een rapport, dat het advies bevatte vervolgonderzoek te doen (Van de 
Geer, 2015).

De Voorde
In de Landgoederenzone staan verschillende landhuizen waaronder ‘De Voorde’. Dit pand 
is in 1800 gebouwd. Het wordt door de gemeente Rijswijk verkocht en zal een nieuwe 
bestemming krijgen. Mogelijk wordt het pand uitgebreid. Daarom werd door ‘RAAP’ 
een booronderzoek uitgevoerd naar de archeologische waarde van de locatie (Sprangers 
en Verschoof-Van der Vaart 2015). Op basis van het vooronderzoek concludeerden de 
onderzoekers, dat deze waarde hoog is. Bij grondwerkzaamheden zal dan ook archeologisch 
onderzoek nodig zijn.

Laantje van Braskamp
In maart 2015 voerde ‘Archeomedia’ een kleinschalig booronderzoek uit aan het Laantje van 
Braskamp. Op deze locatie stond ooit de zogeheten ‘dropfabriek’. Na de sloop is op een deel 
van het terrein een appartementencomplex gebouwd. Inmiddels is een volgend bouwplan in 
voorbereiding voor het resterende deel van het terrein (Engelse 2015). 

Spieringsweteringweg 10
In Sion staat aan de Spieringsweteringweg een pand waarvan de geschiedenis waarschijnlijk 
terugvoert tot in de achttiende eeuw. In opdracht van het BMA is eind 2015 een onderzoek 
gestart door de bouwhistoricus Jan Dröge uit Leiden. De eerste onderzoeksresultaten 
bevestigden al spoedig de verwachte ouderdom. Na de eerste sloopwerkzaamheden hielpen 
leden van het archeologisch veldteam de bouwhistorici met het inmeten en documenteren 
van de funderingen van het pand Spieringsweteringweg 10. In januari 2016 zal het 
onderzoek worden voortgezet.

Pand Spieringsweteringweg 10
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Wilhelminapark
Voor het vergroten van de waterbergingscapaciteit werden enkele waterpartijen in het 
westelijk deel van het Wilhelminapark vergroot. Bij archeologisch onderzoek in de 
omgeving werden in de afgelopen jaren nederzettingssporen uit de Romeinse tijd ontdekt. 
In het gebied tussen de nederzettingen werden toen tal van greppels gevonden die het bewijs 
vormen dat het landschap op systematische wijze was verkaveld. 
Bij de grondwerkzaamheden van 2015 werden waarnemingen verricht, waarbij een greppel 
uit de Romeinse tijd werd gevonden. Het terrein was enkele decennia eerder in gebruik als 
vuilstortplaats. Desondanks bleek de ondergrond nauwelijks verstoord te zijn. Mocht ooit het 
naastgelegen deel van het park heringericht worden, dan moet ook daar met archeologische 
resten rekening worden gehouden.
Door de vondst van de greppel kon het overzicht van de gekarteerde greppels verder worden 
aangevuld.

RijswijkBuiten, ’t Haantje
In het zuiden van Rijswijk wordt sinds 2009 de nieuwe woonwijk RijswijkBuiten in fasen 
ontwikkeld. In opdracht van het Programmabureau RijswijkBuiten verrichten de Rijswijkse 
archeologen er onderzoek. In voorgaande Archeologische Kronieken is hier al verschillende 
keren verslag van gedaan.

In 2015 begon het archeologisch onderzoek met een aantal percelen in het oostelijk deel 
van ’t Haantje. De verwachting was hier wat minder hoog gespannen dan bij andere delen 
van RijswijkBuiten, omdat een groot deel van het gebied tot voor kort in gebruik was bij 
een grondverwerkingsbedrijf. Dat had onder meer bekkens gegraven voor de opslag van 
grond. Andere percelen waren gebruikt voor de tuinbouw of als weiland. De archeologen 
troffen toch op verschillende plaatsen greppels uit de Romeinse tijd aan. Deze vondsten 
zijn waardevol, omdat ze inzicht geven in de inrichting van het landschap in de eerste 
eeuwen van onze jaartelling. Dit is één van de onderzoeksthema’s waarop het archeologisch 
onderzoek in Rijswijk zich richt.

In het westelijk deel van ’t Haantje aan de Oyevaerswey vond in het voorjaar van 2015 
een verkennend archeologisch onderzoek plaats door middel van proefsleuven. Er kwamen 
verschillende greppels en kuilen tevoorschijn met daarin aardewerk uit de twaalfde eeuw. 

RijswijkBuiten. Opgraving Oyevaerswey: veel regen en modder
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De vondsten maakten aannemelijk, dat op deze plaats of in de directe omgeving een 
middeleeuwse woonplaats lag. Die gegevens zijn van belang, omdat ze meer inzicht geven in 
de periode waarin het Rijswijkse klei- en veengebied werd ontgonnen en geschikt gemaakt 
voor de landbouw.
In het najaar werd duidelijk dat het behoud van de vindplaats niet mogelijk was. Precies 
op deze plek komt namelijk een hoofdweg van de nieuwe woonwijk te liggen. Omdat die 
niet op een andere plaats kan worden aangelegd, is besloten de archeologische resten op 
te graven. De opgraving startte in november 2015 en was tijdens de jaarwisseling nog in 
volle gang.
Inmiddels weten we dat de vindplaats een woonplaats (boerderij) bevatte. De boerderij lag 
niet geïsoleerd in het landschap: in 2010 en 2012 is op een naastgelegen perceel – nu ligt er 
de Prinses Beatrixlaan – ook een woonplaats  blootgelegd en ook aan de andere zijde van de 
vindplaats zijn in de afgelopen jaren aanwijzingen gevonden dat daar een woonplaats lag. 
De opgraving zou nog tot eind januari duren.

RijswijkBuiten, klooster- en buitenplaatsterrein Sion
Een bijzonder terrein in RijswijkBuiten ligt in de uiterste zuidwesthoek van de nieuwe 
woonwijk. Op dit terrein stond van circa 1435 tot 1572 het hoofdklooster Sancta Maria in 
Monte Sion van het generaal kapittel Sion. Bij de Spaanse belegeringen werd het verlaten 
en verwoest. De in beslag genomen gronden werden door de Staten van Holland vanaf circa 
1575 geleidelijk verkocht om geld voor de oorlogvoering te verkrijgen. Omstreeks 1600 
bouwde een nieuwe eigenaar van het kloosterterrein er een boerderij, die al snel uitgroeide 
tot de buitenplaats Sion. In de achttiende eeuw behoorde deze buitenplaats – toen in het bezit 
van de familie Van Hogendorp – zelfs tot de grootste van Delfland. 
Na 1800 werd Sion in enkele jaren ontmanteld. Het hoofdgebouw werd gesloopt en de 
overige gebouwen met alle landbouwgrond verkocht. De ooit zo fraaie siertuinen werden 
in kleine kavels verdeeld en als tuinbouwgrond in gebruik genomen. 
Deze roerige geschiedenis is in 2015 voorlopig afgesloten doordat de kassen werden 
gesloopt en een verkennend archeologisch onderzoek kon worden gestart. Het doel was meer 
inzicht te krijgen of er nog archeologische resten in de bodem aanwezig waren en zo ja, waar 
deze zich bevonden en hoe diep. Deze informatie is nodig voor het opstellen van een nieuw 
inrichtingsplan. Het verkennend archeologisch onderzoek werd gedaan door de Rijswijkse 
archeologen in opdracht van het ‘Programmabureau RijswijkBuiten’ in de zomer van 2015.
Over dit gebied en zijn rijke geschiedenis leze men het boekje van Jacques Moerman.1

In de winter van 1979-1980 werden een klein deel van het klooster en resten van 
het hoofdgebouw zichtbaar. Door de bouw van een nieuw tuinbouwbedrijf vonden 
grondwerkzaamheden plaats, waarbij oude muren tevoorschijn kwamen. Die werden 
voor een deel verwijderd, zodat onder barre winterse omstandigheden een archeologisch 
noodonderzoek uitgevoerd moest worden. Veel essentiële informatie kon toen niet worden 
gedocumenteerd en is verloren gegaan (Sarfatij 1981).
In augustus en september 2015 vond dus een verkennend onderzoek plaats, waarbij men met 
een graafmachine verschillende proefsleuven groef en met de hand grondboringen verrichtte. 
Al snel werden sporen gevonden van het grondwerk van 1979-1980. Op enkele plaatsen was 
de bodem tot meer dan een meter diep verstoord en werd weinig muurwerk gevonden. Op 
andere delen van het terrein bleken resten echter nog intact te zijn.

De meeste vondsten zijn toe te schrijven aan twee perioden. De oudste (middeleeuwse) 
resten behoorden tot het klooster: een waterput, funderingen en de zogenaamde 
‘uitbraaksleuven’. Dit zijn plekken waar bij de sloop van het klooster de muren volledig 
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werden verwijderd en het niet meer bruikbare slooppuin gebruikt werd om het gat te 
vullen. Tussen het puin kwamen allerlei bouwfragmenten tevoorschijn, zoals zandstenen 
waterlijsten en kozijnstijlen. Een ‘waterlijst’ is een uitstekende bakstenen of natuurstenen 
lijst, die voorkomt dat regenwater langs de gevel stroomt.
De vondst van maar liefst vier menselijke skeletten toont aan, dat de begraafplaats van het 
klooster nog aanwezig is. Het zijn de resten van twee volwassenen, een baby en een kind. 
Andere middeleeuwse vondsten zijn metalen gebruiks- en siervoorwerpen zoals boekbeslag, 
spijkers en loden gewichtjes.

De jongste vondsten behoren tot de buitenplaats en dateren uit de periode circa 1600 tot 
1800. Ze bestaan onder meer uit verschillende funderingen, waterputten en een bakstenen 
riool. Sommige muren maakten deel uit van het hoofdgebouw, andere behoren tot 
bijgebouwen waarvan het bestaan nog niet bekend was. Twee witmarmeren plavuizen 
benadrukken nog eens hoe fraai het hoofdgebouw er van binnen uit moet hebben gezien. 

Voorlopig is het veldwerk gereed en worden de verzamelde gegevens uitgewerkt en 
geanalyseerd. Daarna leggen de archeologen de resultaten vast in een rapport.

RijswijkBuiten; buitenplaats Sion. Fundering van een bijgebouw (?)
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Foto’s: 
Gemeente Rijswijk/Archeologie
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RijswijkBuiten; klooster Sion. Skelet van een volwassen individu
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Noten
1 Jacques Moerman, Sion, klooster, buitenplaats en tuinbouwgebied, deel 21 in de reeks 

van de Stichting Rijswijkse Historische Projecten, Rijswijk 2010.
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JAARVERSLAG 2015
Historische Vereniging Rijswijk

Wim Dammers, secretaris

De vereniging
Ledenbestand: de HVR telde eind 2015, 373 betalende leden alsmede 48 relaties: ten 
opzichte van 2014 is het ledenbestand met 10 personen teruggelopen (verhuizing, 
overlijden). 
Financiën: door een behoudend beleid heeft de HVR in 2015 het jaar met een positief 
saldo kunnen afsluiten. Hoger dan begroot waren de inkomsten uit ledenbijdragen en ver-
koop van advertenties en publicaties. De uitgaven waren lager dan begroot. Dit kwam 
nagenoeg geheel voor rekening van het niet volledig benutten van de post ‘Inrichting wer-
kruimte’.Het jaar kon  worden afgesloten met een positief saldo van € 1.834, dat wordt 
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 voorziening van € 14.000 voor het Jaarboek 2015 en de voorziening van € 
3000 voor het lustrum 2019 is het totale eigen vermogen van de vereniging per 31 de-
cember 2015 gegroeid tot € 32.058. Hierin is niet opgenomen de nog niet aangewende 
reserveringen voor de digitalisering van de SOR-banden.  
De groei van de reserves werd mede veroorzaakt door een succesvolle advertentiewerving, 
hogere contributie-inkomsten dan verwacht, en een goede verkoop van onze publicaties. 
De voornaamste reguliere inkomstenbronnen waren de contributies en donaties van de le-
den ten bedrage van respectievelijk € 7.790 resp. € 548, de advertentieopbrengsten en 
verkopen van het Jaarboek en andere publicaties met Є 4.832, alsmede de jaarlijkse sub-
sidie van de gemeente Rijswijk welke in 2015 € 5.198 bedroeg. In 2016 zal de HVR naar 
verwachting eenzelfde (geïndexeerd) subsidiebedrag ontvangen. Daarnaast werd door 
de ‘Hagedoorn Stichting’ € 1.500 gedoneerd, aan te wenden voor het jaarboek. Met een 
groei van het eigen vermogen wordt op een mogelijke beperking van de gemeentelijke 
subsidie geanticipeerd. De uitgaven voor de Open Monumentendag zijn volledig gedekt 
door subsidie van de gemeente Rijswijk.
De twee reguliere Algemene Ledenvergaderingen (ALV) werden gehouden op 19 mei en 
op 24 november. Op 19 mei tekenden 42 leden de presentielijst en op 24 november 69 
leden. 
De belangrijkste punten tijdens deze vergaderingen waren:
- De voorzitter van de HVR, de heer Hans van Rossum heeft deelgenomen aan de 

Klankbordgroep, die onderzoekt of het oude raadhuis aan de Generaal Spoorlaan 
opnieuw in gebruik genomen kan worden. Hij heeft daar enige suggesties voor voorzie-
ningen gedaan op cultureel gebied

- Tijdens de ALV van 19 mei 2015 werden de Winst- en Verliesrekening en de 
Balans 2014 gepresenteerd, die waren gecontroleerd en akkoord bevonden door de 
Kascontrolecommissie, bestaande uit de heren A. Buijs en P. Roldaan. Het bestuur 
dankt de heren Buijs en Roldaan voor hun inzet. De vergadering heeft het bestuur gede-
chargeerd, onder dankzegging aan de penningmeester voor zijn werkzaamheden.

- Sinds 2004 is het gemeentearchief van Rijswijk ondergebracht bij het Gemeentearchief 
Delft. De afgelopen negen jaar hebben de HVR-leden Annie Zeeman, Annelies 
Stumpel, Peter Roldaan en Harry Sas een keur aan gegevens uit de Burgerlijke Stand, 
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de registers van de Doop- Trouw- en Begrafenisboeken van de kerken in Rijswijk en uit 
het Notarieel Register ingevoerd in de computer, zodat deze digitaal bereikbaar worden.

 De secretaris dankte hen aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van 19 mei na-
mens het bestuur voor hun jarenlange inzet en overhandigde ieder van hen een boeket 
en een cadeaubon. 

- Aansluitend op de ALV van 24 november ontvingen de leden het Jaarboek 2015 en te-
vens de nieuwste uitgave van het boekje ‘Verteld Verleden’ dat is samengesteld door 
de gelijknamige Werkgroep. De Jaarboeken van afwezige Rijswijkse leden werden be-
zorgd door vrijwilligers (waarvoor dank) en door het bestuur.

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

- Werkgroep ‘Verteld Verleden’
 In 2015 is in de werkgroep stevig gediscussieerd over vragen als ‘Welke vorm geven 

we aan de interviews?’ en ‘Hoe maken we ze meer ten nutte?’ Ook de werkwijze is 
veranderd: Rijswijkers worden niet langer door één per-
soon geïnterviewd maar door twee. Dit komt de kwaliteit 
van het interview ten goede. In 2015 is tevens de volgen-
de trend zichtbaar geworden: interviews zijn steeds vaker 
het uitgangspunt voor een artikel in het Jaarboek. De sa-
menstelling van de werkgroep is sterk veranderd: Frans 
Holtkamp heeft de groep verlaten. Harry Niemeijer, Jaap 
MacLean en Robert Heidemann hebben de gelederen 
versterkt.

- Werkgroep ‘Rijswijk Verbeeld’
 De werkgroep richt zich op het speuren naar en vastleggen van, vooral bewegende, 

unieke beelden van Rijswijk, oud of recent.
 De werkgroep Rijswijk Verbeeld heeft in 2015 de nieuwe werkomgeving op de zolder 

van het museum verder ingericht en van technische apparatuur voorzien. Dit was mo-
gelijk door een reserve vanuit  een financiële bijdrage van het ‘Nut’. Gestart is met de 
eerste banden van de archieven van ‘Omroep Rijswijk’ te digitaliseren en de inhoud te 
inventariseren. Het Rijswijks journaal uit de jaren tachtig geeft prima sfeerbeelden van 
toen, zoals de bouw van de schouwburg, brand bij de Bogaard en de opening van de 
golfbaan.

 Tips van HVR-leden leidden tot vondsten in het film- en TV-museum in Hilversum 
zoals de reportage over het oorlogsmonument aan ’t Haantje en op You Tube over 
Rijswijk in 1920.

 Filmopnamen werden in de loop van het jaar gemaakt 
door HVR-lid Henk van Drimmelen van verhalen over 
de Tweede Wereldoorlog uit Rijswijk voor een nieuwe 
dvd in één van de komende Jaarboeken.

 De werkgroep wordt gevormd door Fred Kuipers, Marco 
Henrikse, Theo Spierenburg en Hans van Rossum 

- Werkgroep ‘Jaarboek’
 De redactie van het Jaarboek 2015 bestond uit Ruud 

Poortier (eindredacteur), Joke van Wijk van Brievingh-
Hesselink, Rob de Mooy, Frans Holtkamp en als 
debutant Marty Thieleman. Belangrijke bijdragen kwa-
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men weer van Joop van Munster (advertenties) en Paul de Boer (vormgever). Het was 
lang onduidelijk of bepaalde toegezegde artikelen inderdaad werden ingeleverd; als ge-
volg hiervan zal de redactie de uiterste datum van 1 juli voortaan strakker handhaven. 
Uiteindelijk bleek toch een extra katern wenselijk, die gerealiseerd kon worden door 
een gift van de Hagedoorn Stichting.

 In de naaste toekomst wil de redactie werken met dergelijke thematische katernen. In 
2015 is in dit kader ruim aandacht besteed aan de wereldoorlogen.

 In het najaar hebben de leden een enquêteformulier over de ontvangst van het Jaarboek 
uitgereikt gekregen. De datum van inlevering en de vaststelling van de resultaten vallen 
niet meer in het boekjaar 2015. 

• Werkgroep ‘Open Monumentendag (OMD)’    
De Open Monumentendag 2015 werd in Rijswijk gehouden op zaterdag 12 september, 
met als thema ‘Kunst & Ambacht’. 

Onder de paraplu van dit thema werden twaalf Rijswijkse 
ambachtskunstenaars bereid gevonden om mee te werken 
aan een ‘Kunst & Ambachtsroute door Oud Rijswijk’.   
De deelnemende ambachtslieden waren: 
•   eerde haar werk in de achttiende-eeuwse theekoepel in 
Park Hofrust;
•   In ‘Bakkerij Bosman’ aan de Kerkstraat kreeg men uit-
leg over de wijze van brood bakken en gebak maken en 
waar kinderen een deegmuis konden maken
•  Bij ‘Drukkerij Hes’, Stadhoudersstraat 30 werden de 
diverse drukprocedés uitgelegd en werd de handpers 

gedemonstreerd;
• De houtsnijder Aad Holtkamp demonstreerde een aantal van zijn werken, waaronder 
een hoge totempaal in en bij de Botenloods op Landgoed Te Werve;
• Bij ‘Het Vrolijk Atteljee’ en lijstenmakerij ‘In de Lijst’, Van Vredenburchweg 20 werd 
uitleg gegeven over schilder- en tekenlessen en over de wijze, waarop inlijstwerk wordt 
verzorgd;
• ‘Piet Design’, het bedrijf van HVR-lid mevrouw Elisabeth Rijkels ontwerpt vouw- en 
bouwplaten, zoals de bekende tulpenvaas: bezoekers konden haar producten bekijken in 
haar atelier in de Oranjerie van Villa Elise, Julialaantje 6;
• De ‘Kleine Poppenkast’, Kerklaan 55 verzorgde korte workshops, waarbij materialen 
voor poppenhuizen konden worden gemaakt;

•  Vioolbouwer Alexander Oosten, Kerklaan 128, demn-
streerde de bouw van violen, aan de hand van vele 
modellen en gereedschappen;
•  Slager Vrijenhoek’, Herenstraat 59 demonstreerde het 
ambacht van worstmaken;
•  Bij het ‘Atelier Maurits’, Stadhoudersstraat 60 was 
werk te bewonderen van schilder en beeldhouwer Ton 
van Wijk, die daarvoor zijn atelier openstelde;
•   Zink op Maat’, Blekerslaan 57 – 61 demonstreerde 
ambachtelijk zinkwerk: lood gieten en lassen ende pro-
ductie van zinken goten en daklijsten;
•   En tenslotte demonstreerden leerlingen van de ‘ROC 
Mondriaan’ in de St. Bonifatiuskerk timmer-, metsel- en 
schilderwerk: de school levert vaklieden af, die voor de 
erfgoedsector van levensbelang zijn.
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De Open Monumentendag 2015 werd feestelijk geopend in de Oude Kerk door wethouder 
‘Cultureel Erfgoed’ Marloes Borsboom.
Zij reikte de ‘Monumentenprijs 2015’ uit aan het echtpaar Rijkels, de eigenaren en bewo-
ners van Villa Elise, voor de voorbeeldige restauratie van dit negentiende- eeuwse pand. 
Mevrouw Rijkels memoreerde in haar dankwoord, dat de prijs eigenlijk vooral was be-
doeld voor de ambachtslieden, die de restauratie tot stand hadden gebracht.
>>> FOTO 5. Wethouder Marloes Borsboom met ontvangers Monumentenprijs 2015 
(Foto: Tino van Dam) 
Wethouder Borsboom reikte ook dit jaar weer een aantal geëmailleerde Monumen-
tenbordjes uit aan de eigenaren van de historische panden Julialaantje 28 (voormalige 
tuinderwoning), Van Vredenburchweg 122-126 (voormalige boerderij en herberg ‘Van 
Ouds ’t Nest’), Delftweg 50 (woonhuis ’s Gravenmade) en Laan Hofrust 2-4 (Oude Raad-
huis in Park Hofrust).
Een groot aantal monumenten was op deze dag te bezoeken: de Schaapweimolen, de 
Hofrustkapel, de Oranjerie van de Villa Elise, de Oude Kerk (waar tevens de tentoonstel-
ling over het OMD- thema “Kunst & Ambacht” was te bezichtigen), het Gemaal van de 
Plaspoel- en Schaapweipolder, de Botenloods op het Landgoed Te Werve (met een ten-
toonstelling van natuurfoto’s, gemaakt op het landgoed door fotograaf en HVR-lid Rob 
Mostert en een demonstratie houtsnijden door Aad Holtkamp), het Oude Raadhuis met de 
achttiende-eeuwse theekoepel, de St. Bonifatiuskerk en het Museum BB Bunkers (waar 
een antieke Magirus Deutz BB-brandweerwagen stond opgesteld) 

Botenloods Te Werve (Foto: Wim Dammers)

Wethouder Marloes Borsboom met ontvangers Monumentenprijs 2015 (Foto: Tino van Dam)
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De HVR naam deel aan het jaarlijkse ‘Strandwalfestival’ met een kraam aan de Van 
Vredenburchweg, voor boekenverkoop en ledenwerving.
Op zondag13 september organiseerde de ‘Winkeliersvereniging Oud-Rijswijk’ een oldti-
mershow rond de Oude Kerk, waar oude auto’s en motoren stonden opgesteld.
De werkgroep OMD bestond tot 2 november 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 gemeente Rijswijk). 
Op die datum heeft oud-wethouder Cultureel Erfgoed Jos Bolte het voorzitterschap over-
genomen van Wim Dammers, die deze rol vijf jaar heeft vervuld.

Struikelstenen
Op 22 februari 2015 werden onder grote belangstelling bij de adressen Vondellaan 5 en 
Prins Hendriklaan 9 zogenaamde Stolpersteine (struikelstenen) aangebracht in het plavei-
sel. Deze stenen herdenken de joodse Rijswijkers David Josef Akker, zijn vrouw Frida 
Meijer en hun dochter Dineke van anderhalf jaar, alsmede Salomon Koekoek en Helena 
Akker: zij werden alle tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s weggevoerd en 
vermoord. 

Stolpersteine zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig (1947). Hij 
brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi’s 
verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. De kunstenaar noemt 
ze Stolpersteine, omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart en omdat je moet buigen 
om de tekst te kunnen lezen.
De stenen werden gelegd door Gunther Demnig, op initiatief van nabestaande Jeroen 
Degenaar. Hij en loco-burgemeester Ronald van der Meij hielden zeer persoonlijke toe-
spraken en leerlingen van de Beetsschool droegen eigen geschreven gedichten voor. 
Aansluitend op de plechtigheid reikte voorzitter Hans van Rossum in ‘Sociëteit Amicitia’ 
aan Gunther Demnig de Duitse vertaling van het boek Dansen op de brug van Avignon 
van de Rijswijkse kinderboekenschrijfster Ida Vos uit. Ida Vos heeft de oorlog als joods 
kind overleefd.
Op 22 oktober werden bij het adres Mauritslaan 15 twee struikelstenen geplaatst voor de 
weggevoerde en vermoorde joodse Rijswijkers Gabriel en Lientje Waisvisz-van Engers. 
Deze plechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden.

Struikelstenen voor David, Frida en Dineke Akker (Foto: Hans Jense) 
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Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van 24 november presenteerde HVR-lid 
Henk van Drimmelen de filmopnamen, die hij heeft gemaakt op 22 februari 2015 tijdens 
het leggen van de struikelstenen aan de Vondellaan en de Prins Hendriklaan.
Voor een uitvoerig verslag van het leggen van de struikelstenen in de Vondellaan en de 
Prins Hendriklaan, zie Jaarboek HVR 2015, p. 112-121.

Stadswandelingen
De HVR verzorgde ook in 2015 weer een aantal stadswandelingen voor groepen: er kan 
worden gekozen uit de ‘Monumentenwandeling Oud-Rijswijk’ en de ‘Architectuurwande-
ling Leeuwendaal’. 
Tijdens de Monumentenwandeling worden de belangrijkste van de ruim honderd rijks- en 
gemeentelijke monumenten gelegen in het oude hart van Rijswijk onder de loep genomen. 
De wandeling duurt circa twee uur en kost € 50.
De Architectuurwandeling voert langs een aantal prachtige panden, gebouwd tussen 
1900 en 1940 in de wijk Leeuwendaal, waarbij de stijlen ‘Art Nouveau’, ‘De Stijl’ en de 
‘Amsterdamse School’ de boventoon voeren. Ook deze wandeling duurt circa twee uur en 
kost € 50.

In samenwerking met café-restaurant ‘De Wits’ in de Herenstraat is een arrangement 
beschikbaar, waarbij de deelnemers aan de groepswandelingen korting krijgen bij con-
sumpties, lunch of diner. Ook kan er voor een lunchpakket worden gezorgd.

Strandwalfestival
De HVR heeft ook dit jaar 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 de ‘Stichting 
Rijswijkse Historische Projecten’ en oude Jaarboeken van de HVR in de aanbieding. Deze 
vonden gretig aftrek, evenals andere uitgaven op het terrein van de Rijswijkse geschiede-
nis. Belangstellenden werden geïnformeerd over de activiteiten van de HVR.

Erfgoed Rijswijk
‘Erfgoed Rijswijk’ is een samenwerkingsverband tussen de HVR, Museum Rijswijk, RHI 
en de ‘Bibliotheek aan de Vliet’. De gemeente, ‘afdeling Archeologie’, is ook deelnemer.
In 2015 werd dit uitgebreid met de ‘Stichting Historische Buitenplaats Ypenburg’ en ‘BB 
Museum Overvoorde’ (bunkercomplex).

Monumentenwandeling Oud-Rijswijk
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Dit jaar werd, vanwege 70 jaar bevrijding gekozen voor een oorlogsthema en wel De slag 
om Ypenburg  van 10 mei 1940.
Dit thema werd in een tweetal lezingen behandeld door Bert Huijgen, de tweede een her-
haling vanwege de grote opkomst. Veel ooggetuigen waren aanwezig.
In oktober, maand van de geschiedenis werd in het ‘Archeologieweekend’ gezamenlijk 
voor het museum een aantal stands bemand.
Besloten werd de aparte website te stoppen, vanwege de overlap met de eigen sites en 
wordt voortaan aangehaakt aan de site Uit Rijswijk met een eigen rubriek Historie.

Bestuur: bestuurssamenstelling en activiteiten
• De bestuurssamenstelling per eind 2015 is 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 2015 zes keer vergaderd;
• Het bestuur heeft besloten om van de Jaarboeken, die tot nu toe zijn verschenen een 

index samen te stellen. Daarbij worden per artikel persoons- en zakennamen genoteerd. 
Bestuurslid Fred de Koning gaat zich wijden aan deze omvangrijke taak;

• Op 24 maart heeft de secretaris de lezing Virtuele Monumentenwandeling Oud-Rijswijk 
in de Nieuwe Kerk verzorgd voor dertig belangstellenden;

• Het in maart ingevoerde ‘belanghebbenden parkeren’ in Oud-Rijswijk heeft gevolgen 
voor leden, die niet in Oud-Rijswijk wonen, de lezingen bezoeken en met de auto ko-
men. De secretaris zorgt voor dagdeelvergunningen tegen kostprijs;

• Op 28 augustus heeft de secretaris twee Monumentenwandelingen Oud- Rijswijk ver-
zorgd voor medewerkers van het Archief Delft;

• Op 31 mei heeft de secretaris een Architectuurwandeling Leeuwendaal verzorgd voor 
15 leden van de wijkvereniging;

• Bestuurslid Joke van Wijk van Brievingh heeft op 27 juni de bijeenkomst ‘Rijswijk 
2030’ in de Broodfabriek bezocht, waarbij de Rijswijkse bevolking werd geraadpleegd 
over ideeën voor de toekomst van de stad;

• De voorzitter heeft op 24 september de visiebijeenkomst ‘Kunst & Cultuur 2016’ bijge-
woond. Belangrijkste aspect was een betere samenwerking tussen de diverse culturele 
clubs. Speciale aandacht werd besteed aan de constatering, dat jongeren zich niet aange-
trokken voelen tot het huidige aanbod;

• Op 27 september heeft bestuurslid Heilina van Putten de opening bijgewoond van de 
Rijswijkse aansluiting op het ‘Wandelroutenetwerk Hof van Delfland’;

• De voorzitter heeft op 7 oktober de HVR vertegenwoordigd bij de dodenherdenking bij 
’t Haantje;

• Op 9 oktober bezochten de wethouders Nicole Dierdorp en Ronald van der Mey 
Museum Rijswijk, als onderdeel van het veertigjarig jubileum van de ‘Stichting 
Buurtschap Oud Rijswijk’. De secretaris heeft hen een korte schets gegeven van de acti-
viteiten van de HVR;

• Op 11 oktober heeft HVR-lid Ruud Poortier zijn boek Emmastraat , Rijswijk – onge-
veer honderd jaar straatgeschiedenis gepresenteerd in Museum Rijswijk. Hij beschrijft 
daarin de geschiedenis van deze straat en vooral van de  bewoners;

• De afdeling ‘Monumentenzorg & Archeologie’ van de gemeente organiseerde op 17 
oktober de ‘Nationale Archeologiedag’, waarbij het accent kwam te liggen op de his-
torische put voor de Oude Kerk. De HVR heeft aan deze dag een bijdrage geleverd 
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in de vorm van een kraam, waar HVR-materiaal werd verkocht en van waaruit korte 
Monumentenwandelingen door Oud Rijswijk werden aangeboden;

• Op 24 oktober verzorgde de voorzitter een stadswandeling in het kader van de jaarlijkse 
‘Nacht van de nacht’;

• De secretaris heeft op 19 november een Monumentenwandeling Oud Rijswijk verzorgd;
• Op 18 december heeft de HVR deelgenomen aan de zogenaamde ‘Lichtjesavond’ in de 

Oude Kerk, welke ieder jaar wordt georganiseerd in de aanloop naar Kerstmis. De HVR 
vertoonde daar oude films over Rijswijk, waarbij belangstellenden werden geïnfor-
meerd over de verenigingsactiviteiten en er boeken en brochures over de geschiedenis 
van Rijswijk werden verkocht.

Bijeenkomsten

De redactie heeft in overleg met het bestuur van de HVR besloten voortaan niet meer de 
inhoud van de lezingen in het Jaarboek op te nemen. Wij verwijzen u hiervoor naar de 
website.

Afwisselend op dinsdag, woensdag en donderdag verzorgde de HVR acht bijeenkom-
sten voor haar leden: zes maal in Gebouw Hofrust en in oktober en december in Museum 
Rijswijk.  
• Op 24 februari hield dr.ir. F.J.M. Nieuwenhuis de lezing Kinderuitzendingen in de 
Tweede Wereldoorlog. 
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• Op 25 maart verzorgde de heer Martin Driessen de lezing: Joods Den Haag: in vroeger 
eeuwen en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
• Op 28 april werden twee korte lezingen gegeven: 
Upstairs, downstairs: Landhuis Berbice in de steigers door drs. Marjoleine Kooper-Huigen 
Duivenvoorde: Bouwen, bewonen en besturen door Wim van den Eijkel.                                            
• In aansluiting op de 62e Algemene Ledenvergadering van 19 mei hield  George Buzing, 
coördinator indicering bij het Gemeentearchief Delft een korte lezing over Het gemeen-
tearchief Rijswijk. Het is ondergebracht bij het Gemeentearchief Delft. 
• In het kader van de Open Monumentendag met als thema ‘Kunst & Ambacht’ verzorgde 
op 1 september Bart Verbruggen de lezing Kunstambacht: kunstnijverheid toegepast aan 
woningen en gebouwen in Rijswijk, 1880 – 1940

Landhuis Berbice in april 2016 (Foto: Inge Janssen)
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• Op 22 oktober werd de lezing Sporen van Smaragd over het Indisch erfgoed in den 
Haag verzorgd door drs. Audrey Wagtberg Hansen. Mevrouw Audrey Wagtberg 
Hansen is kunsthistorica bij bureau ‘Kroon & Wagtberg Hansen’, dat van de afdeling 
Monumentenzorg van de Gemeente Den Haag de opdracht kreeg het Haags-Indisch erf-
goed uit de periode 1853-1945 te inventariseren.
• In aansluiting op de 63e Algemene Ledenvergadering op 24 november presenteerde het 
HVR-lid en amateurcineast Henk van Drimmelen de filmopnamen die hij heeft gemaakt 
op 22 februari 2015 tijdens het leggen van struikelstenen aan de Vondellaan en de Prins 
Hendriklaan, ter nagedachtenis aan tijdens WO II weggevoerde en vermoorde joodse 
Rijswijkers. Aansluitend werd het Jaarboek 2015 aan de leden uitgereikt.
• Op 17 december presenteerde HVR-lid Ruud Poortier en ook kerkarchivaris de lezing 
Het Rijswijks Cartularium, een rijke bron uit de vijftiende en de zestiende eeuw, dat in 
januari 2016 als bronnenuitgave gepubliceerd gaat worden.  Na de pauze werd de laatste 
uitgave van de Stichting Rijswijkse Historische Projecten (SRHP) getiteld: De Rijswijkse 
Wielerbaan (1921-1940) …misschien wel de beste van Europa gepresenteerd door HVR-
lid en bestuurslid van de SRHP Willem van der Ende
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Het nieuwe scholencomplex aan de Esdoornstraat
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Honderd jaar geleden
Kroniek van 1916

Willem van der Ende

De ‘Grote Oorlog’ duurt voort. Het westelijk front dat van de IJzer 
(Ieper, Diksmuide) tot ver in Noord-Frankrijk loopt, is in 1915 muur-
vast komen te zitten: Im Westen nichts Neues.1 Toch zou 1916 een 

jaar met onnoemelijk veel doden worden. De slagen bij Verdun (februari) 
en aan de Somme (juli) kosten bijna twee miljoen soldaten het leven zon-
der dat er veel terreinwinst wordt geboekt, noch door de aan het oostelijk 
en zuidelijk front Geallieerden, noch door de Centralen.2 Er is geen uitzicht 
op vrede. Integendeel, de oorlog breidt zich steeds verder uit. Nederland 
weet neutraal te blijven en volgt angstvallig de ontwikkelingen, maar het al-
gemeen gevoel in Nederland is toch wel dat de Centralen aan de winnende 
hand zijn.

De abonnees van de Rijswijksche Courant worden wekelijks op de hoogte gehou-
den van de actuele ontwikkelingen. Voor ons, anno 2016, volkomen onbekende 
personen en plaatsen zijn klaarblijkelijk voor de gewone Rijswijker-van-toen be-
kende kost.

De inwoners ervaren de oorlog vooral door het steeds schaarser worden van le-
vensmiddelen. Brood, aardappelen en vlees waren al op rantsoen, maar in de 
loop van 1916 komen er ook maximumprijzen voor een groot aantal groenten. 
Bovendien verloopt de verkoop van de ‘regeringsvis’ niet goed. ‘Alles en ieder-
een lijdt, maar we zijn het gewoon geraakt.’
Verder geeft de inkwartiering van gemobiliseerde soldaten in het leeg staande 
gebouw van het ‘Instituut De Regt’ Haagweg 17 enige beroering. Dienstmeisjes 
– het zijn er veel, maar blijkens advertenties is er nog steeds een groot tekort – 
lijken liever te gaan flaneren dan op hun kamertje verstelwerk te doen. Dit tot 
verdriet van veel Rijswijkers die zich zorgen maken over deze meisjes en jonge 
vrouwen.

Januari
Op 1 januari 1916 heeft Rijswijk 7306 inwoners, 3371 mannen en 3935 vrouwen.
Zo rond de jaarwisseling haalt Rijswijk de landelijke dagbladen. Gniffelend be-
richten zij over hoe twee kolenmannen met een zak kolen op hun rug door de 
keuken van een villa in Leeuwendaal liepen, daar door de vloer zakten en tot hun 
middel in het water stonden. In het ‘villadorp bij ’s-Gravenhage’ had men uit zui-
nigheid bespaard op de vloerbalken. De Rijswijksche Courant gaat op onderzoek 
uit: niets van waar!
Op 8 januari opent de nieuwe openbare U.L.O.-school aan de Kerklaan haar 
deuren. Het gebouw, ontworpen door architect F. Zwanenburg, telt tien lokalen. 
Als de nieuwe straat (de Esdoornstraat) is aangelegd, zal daar de hoofdingang 
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komen. In zijn openingsrede geeft burgemeester Zubli de leerkrachten en de leer-
lingen een ‘drieledige leus’ mee: 

- trouw aan het Vaderland,
- diepe verering voor het Stamhuis Oranje,
- en geen kind kan de wereld ingaan, indien het niet geleerd heeft God in al zijne 

wegen te kennen.

De strijd tussen de orthodoxen en vrijzinnigen binnen de Nederlandse Hervormde 
kerk duurt voort. De orthodoxe gemeente Delft heeft (weer) geweigerd een 
Rijswijks lidmaat in te schrijven.
De nieuwe zaal in ‘Hotel Leeuwendaal’ is klaar. Door een brand vorig jaar was 
de oude zaal vernield. Of er toen sprake is geweest van brandstichting blijft 
onduidelijk.
De ‘Vereniging voor Vrouwenkiesrecht’ bijt fel van zich af als ‘Een man’ in de 
Rijswijksche Courant beweert ‘dat vrouwenkiesrecht de wereld een dusdanige 
verandering zal doen ondergaan, dat de meest onaangename verhoudingen zullen 
worden geschapen’.
In de raadsvergadering van 22 januari wordt een gemeentelijke vroedvrouw be-
noemd: mevrouw M.W. van Pol uit Kaatsheuvel. Zij treedt in dienst per 1 mei. 
Tot die tijd zullen de doktoren gratis haar praktijk waarnemen.
De straten met de nieuwe woningen van ‘Volksbelang’ krijgen de naam 
Voorstraat (nu Abeelstraat) en Dwarsstraat (nu Plataanstraat).
De gemeente Den Haag aanvaardt het schilderij van Carel Nakken, dat door de 
gemeente Rijswijk is aangekocht bij diens tachtigste verjaardag in april 1915. 
Door leden van de Rijswijkse gemeenteraad wordt betreurd dat niet ook in 
Rijswijk een museum wordt gesticht. (Het Museum Rijswijk dateert van 1940). 
Henri ter Hall wil een collecte organiseren voor de slachtoffers van de grote 
watersnood in Noord-Holland. Zijn verzoek wordt afgewezen, omdat er al een 
landelijke collecte is gepland.
 
Februari
Per 1 februari draagt de bekende kapitein W. Bagchus (geboren 1855) het com-
mando van zijn schip ‘Insulinde’ over aan kapitein T. Bakker. In ‘De Telegraaf’ 
van 22 januari 1916 staat een interview met Bagchus.3
Het ‘Instituut De Regt’, een internaat voor jongens, staat nu officieel te koop

Advertentie in de ‘Rijswijksche Courant’ van 10 februari 1916
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De werkliedenvereniging ‘Eerbied voor ’t Gezag’ schenkt f 50 aan de 
‘Algemeene Vereenigde Commissie ter Leniging van Rampen door Watersnood 
in Nederland’. De totale opbrengst van de collecte voor de slachtoffers van de 
watersnood is f 1.178,57.
Een opgeschoten jongen die door de veldwachter op heterdaad werd betrapt bij 
het stelen van lood van het dak van ‘Huize Cromvliet’ riep: ’Schiet me maar 
dood.’ De veldwachter heeft hem bedaard het nutteloze en overbodige van deze 
wens onder ogen gebracht.
Gerrit Marks, onderwijzer op de openbare school, is gemobiliseerd. Tot nu toe 
kreeg hij zijn volledige salaris. Hij heeft echter maar recht op een gedeeltelijk 
traktement. Wat hij te veel heeft ontvangen, zal hij moeten terugbetalen.
Er is alom ontevredenheid over de smeerboel die de varkens bij de varkenswaag 
bij de stalhouderij in de Kerklaan maken. Het is een zwijnenstal!

Ontschepen van varkens, Rijswijksche Vaart bij de Herenstraat (uit: …Zoals het was)

Varkens in de Kerklaan (uit: ‘Rijswijk in oude ansichten’)
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Köpenick in Rijswijk! De politie heeft een oplichter, ‘Hans Staal’, aangehou-
den die zich voordeed als de kleinzoon van de oud-Minister van Oorlog Staal. In 
het uniform van een 2e luitenant had hij vergunning gevraagd om met een inte-
kenlijst de gemeente rond te gaan. Hij kon zijn rekening bij ‘Kuys-Witsenburg’ 
niet betalen, waarop er aangifte is gedaan. Bij nader onderzoek blijkt hij èn geen 
familie van Staal te zijn èn geen 2e luitenant, maar een kantoorbediende uit 
Rotterdam. Hij is naar het Huis van Bewaring in Den Haag gebracht.

Maart
Op maandag 6 maart passeren – zonder overdrijving – niet minder dan negen 
vliegeniers Rijswijk.
Als G.C. Wubben op dinsdagmorgen 14 maart zijn winkel in de Heerenstraat 
wil openen, blijkt daar een ander slot op te zitten en kan hij niet naar binnen. 
De politie wordt gewaarschuwd en de drogist wordt zelfs meegenomen naar het 
politiebureau. Een dorpsrelletje is geboren. Uiteindelijk blijkt dat er ruzie is tus-
sen Wubben en zijn compagnon. Deze laatste verliest een kort geding en de zaak 
loopt met een sisser af. Wel bestrijden de ex-compagnons elkaar via advertenties 
in de pers.
Dr. K. Dijk, gereformeerd predikant, heeft het beroep naar Den Haag aangeno-
men. Helaas zal hij dus Rijswijk gaan verlaten.
De uitvoer van paarden naar Duitsland is weer toegestaan. De Duitse regering 
heeft de Rijswijkse paardenhandelaar J.P. Leeuwenburg de opdracht gegeven om 
ongeveer 3500 paarden voor haar rekening te kopen. De maximumprijs voor een 
paard is f 700.

April
Met nadruk wordt er op gewezen dat vrouwen met hoedenspelden vanaf nu niet 
meer met de Haagse tram mee mogen. Veel te gevaarlijk.
Het gaat niet zo goed met de sport in Rijswijk. Naar aanleiding van het verlies 
met 5-0 van voetbalclub R.O.D.A. (Rolt overhoop door anderen?) schrijft de 
Rijswijksche Courant: ‘Rijswijk staat op geen hoogen sport van den ladder der 
sport. Ga maar eens na:

Padvinders? .....verdwenen
Gymnastiek?......al weer henen
Kegelen?.............nooit verschenen
Voetballers?........van de beenen

En het rijwielrennen wordt bijna uitsluitend 
beoefend door ‘loopjongens’!’
Per 12 april is het kantoor van de Gemeente-
Ontvanger en van de Controleur der Gemeen-
te-Belasting gevestigd in de Emmastraat 28.
De Rijswijkse slagers S. de K. en G.J. de K. 
zijn aangehouden, omdat zij een partij spek 
van regeringsvarkens aan een groepje Hage-
naars hebben verkocht.4
Op 25 april is het ‘hoefjesdag’. Ter Hall heeft 
een collecte georganiseerd. Iedereen wordt 
verzocht een hoefjesspeld te kopen. Het 

Zegel ten bate het Hoefijzerverbond
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Hoefijzerverbond richt zich op het 
arme kind. Deze collecte is vooral 
gericht op de bestrijding van tbc.

Mei
De revue van Henri ter Hall staat 
vanaf maandag 1 mei in ‘Scala’ 
in Den Haag. Ze heeft in den 
lande goede recensies gekregen. 
‘Speciaal ook wordt geroemd de 
dictie door mevr. Rosa Köhler-van 
Gelderen van een gedicht.’
Uit het verslag van de ‘R.K. 
Vereeniging tot Bescherming 
van Meisjes’ blijkt dat er 66 r.k.-
meisjes een betrekking in Rijswijk 
hebben.

Op zondag 7 mei wordt er in de Haagse Trekvaart (de Vliet) een lijk aangetrof-
fen van een ongeveer vijfentwintigjarige man. Het stoffelijk overschot is naar 
Rijswijk gebracht.

F.E.L.A. Abel, pas benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de ‘Militieraad 
Zuid-Holland’, overlijdt plotseling. ‘Van de heer Abel zijn verschillende werkjes 
verschenen op militair wetgevend gebied.
Drukker Hes, uitgever van de Rijswijksche Courant meldt dat de prijs van papier 
in twee jaar tijd is verdubbeld. Daarom moet hij helaas de prijs van de krant ver-
hogen met 5 cent per abonnee per drie maanden.

Tegel ten bate het Hoefijzerverbond

Het overlijden van F.E.L.A. Abel
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Juni
Op de lijst van hoogst aangeslagenen in de Directe Belastingen en dus verkies-
baar voor de Eerste Kamer staan acht Rijswijkers:
J. Heijkoop (veehouder, Delftweg 39d, later 39f);
A. Labouchere (fabrikant, Te Werve, Van Vredenburchweg 59);
F. van Leeuwen (bouwkundige, Julianastraat 2 ?);
J.P. Leeuwenburg (paardenhandelaar, Pasgeld, Jaagpad 41);
H.C. v.d. Lely (Koninginnelaan 2)5;
Jhr. J.W. van Vredenburch (‘Overvoorde’, van Vredenburchweg 174);
A.M. van de Willigen (gepensioneerd arts, ‘Vredenoord’, Vlietweg 13);
Mr. B.J.D. Zubli (burgemeester, Haagweg 62).
Op 14 juni wordt op het adres Regentesselaan 48 de ‘Emmaschool’ geopend, 
‘een Fröbelinrichting’.
Bij atletiekwedstrijden, georganiseerd door de ‘H.V.B’ op het Houtrust terrein wint de 
estafetteploeg van ‘V.U.C.’ de derde prijs op de 4x 100 m met een tijd van 53,5 sec.
Het verbod op het bakken van witbrood wordt op 24 juni opgeheven.

Juli
Een afdeling van ongeveer 250 militaire wielrijders is gekazerneerd in het leeg-
staande ‘Instituut De Regt’, Haagweg 176. Een dame schrijft een ironisch 
gedichtje.

Rijswijks garnizoen
Soldaten zijn beminde wezens,

Vooral bij ’t vrouwelijk geslacht.
“Had Rijswijk toch een garni – zoentje”

Werd in stilte er vaak gedacht.

Wel kwam er soms een inkwartiering
Dat was een pleister op de wond

Maar ’t jubelen kon toch eerst beginnen
Toen ’t Vrijdags klonk uit aller mond:

Zeg heb je ’t groote nieuws vernomen
Nu komt in Rijswijk wat te doen,

’t Is heerlijk, zalig, dol, verrukk’lijk
We krijgen hier een garnizoen.

Dienstmeisjes hebben drukke dagen
Vooral bij ’t strijken van haar goed.

Het schort moet zonder kreukjes wezen,
’t Japonnetje zitten, zoals ’t moet.

Ik heb gehoord, dat in de Laantjes
Men elk pad verbreeden zal

Daar botsingen er anders komen
En ongelukken, zonder tal.

Ja, Rijswijk is nu groot geworden
’t Hoeft voor niets meer onder te doen
Want ’t toch al reeds beroemde dorpje

Heeft nu .... een garnizoen.
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Op woensdag 19 juli vliegt er een vliegmachine op goed waarneembare hoogte 
over Rijswijk. Het toestel koerst richting Scheveningen.
Henri ter Hall, directeur van het ‘Eerste Nederlandsche Revue-Gezelschap’, heeft 
voor zijn personeel een ziekenfonds gesticht.
Er zijn veel problemen met verse groenten. De groentehandelaren houden zich 
niet goed aan de maximumprijzen. Wel in de winkel, maar niet aan de wagen.
Gewetensgeld. De Minister van Financiën maakt in de Staatscourant bekend 
dat er van een anonieme inwoner van Rijswijk f 500 is ontvangen. Het is een 
tegemoetkoming voor te weinig betaalde vermogensbelasting over de jaren 
1906-1915.

Augustus
Er zijn weer kamers met pension beschikbaar in Hotel Kuys Witsenburg.
Op 16 augustus wordt de buitenplaats ‘Oversteen, gelegen aan den Straatweg van 
’s-Gravenhage naar Delft’, geveild voor f 9.800 (omgerekend € 80.000 in 1916). 
Bij de afslag wordt niet gemijnd.

September
In Huis te Hoorn is een mitrailleursafdeling ingekwartierd. De honden zijn in de 
oude kurkfabriek aan het Tierelaarslaantje ondergebracht.7

Oktober
Per 1 oktober heeft Kuys-Witsenburg een nieuwe pachter: A. Adriaanse.
De kunstschilder Frits Mondriaan heeft een mooie tentoonstelling in ‘Pulchri 
Studio’.
In Rijswijk is een geval van nekkramp geconstateerd.
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De musicus en componist A. (Adrianus) Giesen overlijdt op 73-jarige leeftijd. 
Vooral in rooms-katholieke kringen is hij zeer bekend. Met name zijn ‘Domine 
Salvam fac’ is befaamd. Hij schreef enige missen, maar ook wereldlijke liederen.

‘Weet je wat er jofel is, Rijswijk heeft regeeringsvis’. De verkoop van rege-
ringsvis blijft de gemoederen bezig houden. Dan is er te weinig en dan weer de 
verkeerde vis. Maar de meeste ergernis gaat uit naar de gemeentebode en naar 
vishandelaar N. den Dulk uit de Willemstraat. De gemeentebode blijkt opdrach-
ten aan te nemen, zodat voor de mensen die in de rij staan te wachten soms geen 
vis meer over is. En de vishandelaar wordt verweten dat hij aan de verkoop 
verdient. In een ingezonden brief vertelt de boze Den Dulk hoeveel hij aan de 
visverkoop verdient: ‘niets meer of minder dan een gulden vijftig, zegge f 1,50 
en dan moet ik nog tevens zorgen voor de leege manden’.
In november wordt er zelfs een ‘commissie voor distributie-aangelegenheden’ 
gevormd door de ‘R.K. Volksbond’, ‘Patrimonium’, ‘Eerbied voor ’t Gezag’ en 
de ‘Christelijke Nationale Werkmansbond’. Deze commissie verzoekt de ge-
meente om de visverkoop niet meer op het Kerkplein te houden, maar die in een 
winkel te laten plaatsvinden.
Rijswijk heeft een principiële dienstweigeraar, Henk de Weert, die gevangen zit 
in Leiden. De secretaris van het ‘Steunfonds ten behoeve van dienstweigeraars’, 
mevrouw Chr. Koomans-Timmer, Julianastraat 18, doet een oproep voor financi-
ele steun.
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Bij de Geestbrug is een 16-jarige jongen van een schip gevallen en verdronken.
Het terras van hotel ‘Klein Hasebroek’ aan de Haagweg is voor de winter omge-
bouwd tot een biljartzaaltje.
Fotozaak ‘Joh. Van Doorne & Zn’ is verhuisd naar Oranjeplantage 19A in Delft, 
maar het ligt in de bedoeling om ook in Rijswijk weer een zaak te vestigen. Voor 
klanten die naar Delft komen, worden de reiskosten vergoed.
Op 30 oktober biedt het personeel Henri ter Hall een groot feest aan. Aanleiding 
is niet alleen de viering van de driehonderdste voorstelling van de revue ‘Halt! 
Hier blijven’, maar ook het feit dat Ter Hall het personeel een ziekenfonds heeft 
aangeboden. Vooral Siem Nieuwenhuizen sr. en jr. zijn erg actief.

November
In de gemeenteraad wordt de begroting voor 1917 behandeld. Veel aandacht 
vraagt het onderwerp salarissen en wedden. Burgemeester Zubli deelt mee dat hij 
afziet van de wettelijke verhoging van zijn wedde.
In het bestuur van de ‘Vereeniging van Christelijk-Historische burgemeesters en 
gemeenteraadsleden’ vervult burgemeester Zubli de functie van penningmeester.
Een krediet van f 800 wordt beschikbaar gesteld om de (stink)sloot bij ‘Villa 
Alexandrine’ aan de Haagweg te dempen en er een riool aan te leggen.
Op een veiling bij het veilinghuis ‘Frederik Muller & Co’ brengt een schilderij 
van J. Croos ‘Het Paleis te Rijswijk’ f 380 op (omgerekend ongeveer € 3.100,-).8

December
Dr. C. van der Sluys vestigt zich als huisarts in Rijswijk op het adres Koninginnelaan 3.
De Haagsche Courant meldt dat Henri ter Hall zijn nieuwe revue af heeft, zijn 
tiende. De titel is ‘Afkloppen’ en de rode draad is het bijgeloof. Ook heeft hij een 
mooie maandkalender laten maken met op iedere plaat een scène of tafereel uit 
een revue van de laatste jaren.
J.P. Leeuwenburg is zijn monopolie voor het leveren van paarden aan Duitsland 
kwijt. Nu heeft de ‘Paardenvereeniging’, gevestigd aan het Buitenhof, de op-
dracht gekregen 12.000 paarden te leveren. Tussenhandelaren vinden echter de 
prijzen te laag.

Noten
1 Van Erich M. Remarque, eerste druk 1929.
2 Geallieerden: Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland; Centrale: Duitsland, Oostenrijk en 

Turkije.
3 Ruud Poortier, Emmastraat, Rijswijk 2015, p. 27.
4 De Rijswijksche Courant gebruikt initialen. Eigenlijk wel flauwe kul, want iedereen in 

Rijswijk weet dat het gaat om de gebroeders De Kroes.
5  H.C. v.d. Lely is actief als commissaris in meerdere bedrijven, vooral in de visserij.
6  Naast de wielrijders in het Instituut De Regt is het Mitrailleur-Peloton Regiment Jagers 

gelegerd in het ‘Huis te Hoorn’ e  n een Telegraafafdeling in het pand Delftweg 16.
7  In de jaren tachtig van de negentiende eeuw is Huis te Hoorn in drie percelen verkocht. 

W. v.d. Hilst Karrewij kocht het huis. Hij bouwde er de kurkfabriek, maar verkocht 
deze in 1895 aan Van Hattem. Deze maakte er een kennel van en hield er pluimvee. Het 
Tierelierslaantje lag waar nu (ongeveer) de Thierenskade ligt.

8  Waarschijnlijk is dit één van de twee schilderijen nu aanwezig in het Museum Rijswijk.
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Jaaroverzicht Gemeente Rijswijk 2015
Wilberd Gijzel

Januari

Bouwkundig onderzoek voormalig stadhuis van start 
Via een aanbestedingsprocedure zijn in december 2014 vier bedrijven uitgenodigd een 
aanbieding te doen voor een gedetailleerd bouwkundig onderzoek naar het voormalig 
stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Deze procedure werd in januari 2015 afgerond. Het 
college van B en W besloot tot definitieve gunning aan BBN-adviseurs uit Houten.

Verbetering haltes tramlijn 17
Van januari tot en met mei zijn alle haltes op tramlijn 17 in Rijswijk vernieuwd. De ge-
meente investeerde hiermee in de kwaliteit van het openbaar vervoer. De nieuwe haltes 
en trams zijn nu ruimer, breder en comfortabeler. De in- en uitstap zijn nu gelijkvloers, 
waardoor het mogelijk is sneller en makkelijker in en uit te stappen, ook voor mindervali-
den. Verder is de toegankelijkheid verbeterd door bredere rolstoelgebieden, bredere haltes 
en blindengeleidenlijnen. Reisinformatie is digitaal, zodat het altijd actueel is. Ook zijn er 
op bepaalde drukke locaties extra fietsparkeervoorzieningen, waardoor het overstappen op 
het OV en andersom makkelijker is.
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Februari

Rijswijkse Sportprijs 2014 voor Tony Jas, Ginny Severien en ‘Inter Rijswijk’
(Thai)bokser Tony Jas en volleybalclub Inter Rijswijk hebben de Rijswijkse Sportprijs 
2014 gewonnen. De publieksprijzen werden een prooi voor badmintonster Ginny Severien 
en Inter Rijswijk. De aanmoedigingsprijzen gingen naar wielrenster Steffie van der Peet 
en atleet Mike Teekens. De uitreiking van de sportprijs vond plaats in het clubgebouw van 
voetbalvereniging Vredenburch en trok ruim driehonderd belangstellenden.

Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. H.A. Verbrugh
Locoburgemeester Nicole Dierdorp, reikte op vrijdag 27 februari een koninklijke 
onderscheiding uit aan prof. Dr. H.A. Verbrugh. De heer Verbrugh werd onder meer van-
wege zijn vele medisch wetenschappelijke activiteiten benoemd tot officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens het afscheidssymposium in de Kunsthal 
in Rotterdam.

Nieuwe exploitant ‘De Schilp’
De gemeente onderzocht al enige tijd hoe zij het beheer en de exploitatie van sportcen-
trum De Schilp kon toevertrouwen aan een externe marktpartij. In september 2014 heeft 
het College van burgemeester en wethouders vier partijen gevraagd een aanbieding te 
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doen om deze taken over te nemen. Na een uitgebreide selectieprocedure kwam begin 
2015 ‘Optisport Exploitaties BV’ uit Gorinchem als winnaar uit de bus. Eind september 
brachten de wethouders René van Hemert en Nicole Dierdorp een bezoek aan ‘Sport- en 
Welzijnscentrum De Schilp’ aan de Schaapweg ter gelegenheid van de officiële herope-
ning. De gemeenteraad ging in juni akkoord met de keuze van het College van B&W om 
het beheer en de exploitatie van De Schilp toe te vertrouwen aan Optisport Exploitaties 
uit Gorinchem. Marcel van der Heijde (links op de foto) van Optisport ontving de 
wethouders.

Maart

Provinciale en Waterschapverkiezingen
Op 18 maart waren er gelijktijdig verkiezingen in Rijswijk voor de Provinciale Staten en 
het ‘Hoogheemraadschap van Delfland’. Bij de provinciale verkiezingen gingen de meeste 
stemmen in Rijswijk naar de VVD, gevolgd door de PVV en D66. Voor het hoogheem-
raadschap gingen de meeste stemmen naar de ‘Algemene Waterschapspartij Delfland’. 
Tweede werd de VVD en derde de PvdA. 

Laatste bouwfase terrein voormalig energiebedrijf
Van maart tot en met mei voltrokken zich de afrondende werkzaamheden van het nieuw-
bouwproject op het terrein van het voormalige Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam 
(ERL). Het terrein gelegen tussen de Schoolstraat, Frederik Hendrikstraat en Blekerslaan 
werd eerst woonrijp gemaakt. Vanwege de bouw verhuisden de marktkramen in de 
Schoolstraat tijdens de zaterdagmarkt tijdelijk naar een andere locatie.

Gemeente en partners: handen ineen op armoedeconferentie
‘Armoede is een veelkoppig monster’, was één van de conclusies op de ‘Stadsconferentie 
Armoede’ in maart. Het komt overal voor en kan iedereen overkomen. De conferentie was 
door wethouder Björn Lugthart (Sociale Zaken) georganiseerd in aanloop naar de armoe-
deaanpak van Rijswijk. Hiervoor waren alle organisaties in Rijswijk uitgenodigd die met 
armoedebestrijding te maken hebben, zoals woningcorporaties, welzijnsorganisaties, hulp-
verleners, scholen, liefdadigheidsinstellingen en belangenorganisaties.

Brug Eikelenburgh in gebruik
Rijswijk heeft in maart de nieuwe brug naar ‘Villapark Eikelenburgh’ officieel in gebruik 
genomen. In de leuning van de brug is een kunstwerk opgenomen van kunstenaar Reinier 
Lagendijk. ‘De brug is een robuuste hoofdtoegang tot de nieuwe wijk die past bij het lan-
delijke en parkachtige karakter daarvan. Daarnaast slaat de brug letterlijk de verbinding 
tussen het villapark en de wijk Steenvoorde-Zuid’, aldus de wethouders Van der Meij en 
Lugthart bij de ingebruikneming.

Uitreiking koninklijke onderscheiding L.J.M. Bosman
Burgemeester Michel Bezuijen heeft op zaterdag 21 maart 2015 een Koninklijke on-
derscheiding uitgereikt aan de heer L.J.M. Bosman. Loek Bosman werd vanwege zijn 
cultureel maatschappelijke activiteiten, onder meer in het onderwijs, benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de Oude Kerk aan de Herenstraat.

Bijeenkomst bewoners na ontruiming Steenvoordelaan
De gemeente heeft in maart een bijeenkomst gehouden voor bewoners uit de directe om-
geving van zestien woningen aan de Steenvoordelaan. De woningen werden op 12 maart 
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door de politie uit voorzorg ontruimd. In één van de woningen was door personeel van 
de ‘Explosieven Opruimingsdienst’ een zelfgemaakt explosief aangetroffen. Dit materiaal 
werd uit de woning gehaald en elders onschadelijk gemaakt.

Eerste oplevering ‘Harbour Village’
De eerste fase van Harbour Village, een bedrijvenlocatie aan de Rijswijkse haven, werd 
in maart opgeleverd. De eerste oplevering werd verzorgd door de Rijswijkse wethouder 
René van Hemert (economie), tevens voorzitter van het Industrieschap de Plaspoelpolder 
(IPP). In aanwezigheid van de directie van het IPP overhandigde hij de sleutel van de eer-
ste unit aan Ronald Verroen, van ‘Verroen Aannemers’ uit Rijswijk.

‘IkPas’: een maand lang geen alcohol
Wethouder Björn Lugthart (volksgezondheid) deed mee aan de landelijke IkPas campagne 

die op 2 maart van start ging. IkPas daagt mensen uit om tijdelijk geen alcohol te drinken. 
Om hier aandacht aan te geven werden onder meer flesjes water uitgedeeld op het station 
van de NS.

April

Geslaagde Koningsdag 
‘Het was een prachtige Koningsdag in Rijswijk met veel activiteiten en enthousiaste 
vrijwilligers. ‘Dank aan iedereen!’ aldus burgemeester Michel Bezuijen. Samen met de 
wethouders maakte hij 27 april een ronde langs de zeventien door Rijswijkers georgani-
seerde Koningsdagactiviteiten. De gemeente was blij en trots dat er zo veel vrijwilligers 
zijn die tijd en energie steken in de organisatie van deze dag. Wethouder Lugthart: ‘De 
inwoners doen mee, voor en met elkaar. Iedereen had plezier’.



l210l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
16

  l 
 J

A
A

R
O

V
E

R
Z

IC
H

T
 G

E
M

E
E

N
T

E
 R

IJ
SW

IJ
K

 2
01

5

Vijf inwoners krijgen lintje
Vijf inwoners van Rijswijk kregen op vrijdag 24 april in de Rijswijkse Schouwburg van-
wege hun maatschappelijke verdiensten een koninklijke onderscheiding uit handen van 
burgemeester Michel Bezuijen. Het ging om mevrouw T.M. van Cleef-Van Adrichem, 
mevrouw W.J. van Elk-Bieckmann, mevrouw M.E.M. van der Helm, mevrouw M.J. van 
Uffelen en de heer C.P. Wu.

Aanleg extra waterberging in Wilhelminapark
Aan de westkant van het Wilhelminapark, bij de entree van het park aan de Prinses 
Beatrixlaan, is een extra waterberging aangelegd voor de opvang van regenwater. 
Wethouder Ronald van der Meij stelde deze waterberging in gebruik. ‘Een extra berging 
is hard nodig, omdat het klimaat steeds meer en ook vaker heftige regenval laat zien. 
Hiermee proberen we te voorkomen dat straten en kelders in bebouwd gebied onderlo-
pen’, aldus Van der Meij.

Koopovereenkomst locatie Volkstuinvereniging Ons Genoegen
In april is de koopovereenkomst ten behoeve van de nieuwe locatie voor ‘Volkstuinver-
eniging Ons Genoegen’ tussen het bestuur van de volkstuinvereniging en de gemeente 
ondertekend.
De Volkstuinvereniging zette hiermee een belangrijke stap naar de nieuwe locatie. Het 
nieuwe tuinenpark op de hoek van de Monseigneur Bekkerslaan en Eikelenburglaan, 
naast volkstuinvereniging ‘Ons Ideaal’ werd vanaf juni 2015 door de vereniging ingericht, 
waarna de leden in het najaar hun nieuwe tuin in gebruik konden nemen.

Recordaantal deelnemers ‘Rijswijkse week Nederland Schoon’
Hoewel het voorjaar op sommige dagen in maart ver te zoeken was, heeft dit vele 
Rijswijkse kinderen en buurtbewoners niet weerhouden om zwerfafval te lijf te gaan. 
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Sterker nog, een recordaantal deelnemers heeft zich aangemeld voor de Rijswijkse Week 
van Nederland Schoon. Ruim 1000 deelnemers maakten Rijswijk weer een stukje schoner. 

Schoon winkelgebied
Winkelcentrum ‘In de Bogaard’ scoorde een 7,2 in een onderzoek van Nederland Schoon 
naar de schoonste winkelgebieden in Nederland. In de Bogaard eindigde hiermee op de 
honderdzesendertigste plaats in de ranglijst van de 476 onderzochte winkelgebieden. 
Rijswijk eindigde op de zesde plaats als gemeente met de schoonste winkelgebieden.

Rijswijk gaat werk maken van werk
De gemeente wil de mogelijkheden voor werkzoekenden om een baan te vinden ver-
groten. Dat is de ambitie van wethouder Björn Lugthart (sociale zaken), die in april de 
startnotitie Re-integratie presenteerde aan de gemeenteraad. Inzet is om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt beter in staat te stellen zelf werk te vinden. Hierbij zoekt de 
gemeente samenwerking met betrokken partijen zoals werkgevers en werkzoekenden.

Onderzoek ‘Huis van de Stad’ afgerond
Het College ziet concrete mogelijkheden voor een Huis van de Stad waarbij het voor-
malige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan behouden blijft. Een Huis van de Stad is 
bouwtechnisch haalbaar blijkt uit het onderzoek van BBN-adviseurs uit Houten, waarvan 
de resultaten in april werden gepresenteerd.

Jubileumeditie ‘ReTour Rijswijk’ voor ALS
Op 17 april ging de jubileumeditie van de ReTour Rijswijk van start op het Bogaardplein. 
Een unieke jaarlijkse fietstocht waarbij medewerkers van de gemeente in één dag langs 
de drie ‘Rijswijken’ van Nederland fietsen. Een echt ReTour-tje Rijswijk dus. Ook be-
stuurders fietsten mee, onder wie burgemeester Michel Bezuijen (ZH), wethouder Paula 
Jorritsma (NB) en onze raadsleden Lammert van Dijk en Marieke Alberts.

Wethouders de wijk in
Elke wijk in Rijswijk kreeg in april een eigen wijkwethouder. De wijkwethouders zijn na-
mens het College van B&W het aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk en daarmee 
‘de oren en de ogen’ in de wijk. De wethouders gaan op deze manier direct contact leggen 
met bewoners voor wie zij beter zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar willen zijn.
Eerste paal brede school ‘Stationskwartier’
Na bijna twee jaar voorbereiding is 1 april de eerste paal de grond in gegaan voor de nieu-
we brede school Stationskwartier. Onder leiding van bouwvakker Bert telden de leerlingen 
van de ‘Piramideschool’ en de peuters van kindercentrum ‘De Wereldplek’ af. Mevrouw 
Van Lieshout, medewerker van de Piramide en Ruben Hartong, peuter van De Wereldplek, 
stelden met een druk op de knop de heistelling in werking.

Mei

Gemeente in de ban van wielrennen
Zondag 17 mei stond Rijswijk in het teken van wielrennen. Vroeg in de ochtend begon 
de opbouw van het parcours. Vier uur later loste wethouder René van Hemert het start-
schot en daar gingen ze. De wielrenners van de ‘Olympia’s 3M Tour’. De zon scheen, 
de lucht was blauw en de wielrenners en volgauto’s ‘vlogen’ voorbij. Het was de laatste 
etappe van de zesdaagse Olympia’s 3M Tour. In de wedstrijd namen de beste renners uit 
de Nederlandse en buitenlandse ploegen het tegen elkaar op.



l212l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
16

  l 
 J

A
A

R
O

V
E

R
Z

IC
H

T
 G

E
M

E
E

N
T

E
 R

IJ
SW

IJ
K

 2
01

5

Afschaffing OZB voor huurders kantoor- en winkelruimten
Het college van B en W stelde de gemeenteraad voor het tarief voor de onroerend zaak 
belasting (OZB) voor huurders van kantoorpanden, winkelruimten of horeca- gelegenhe-
den op nul te zetten. In de nieuwe situatie wordt de belasting alleen nog door de eigenaren 
van deze panden betaald. De gemeenteraad stemde in juli in met dit voorstel, dat een forse 
lastenverlichting betekent voor veel hurende ondernemers. Rijswijk is de eerste gemeente 
in het land met deze maatregel.

Juni

Rijswijk denkt na over de toekomst
De kop is eraf! Het proces naar een ‘stadsvisie Rijswijk 2030’ is gestart. In juni hebben 
ruim 270 deelnemers in de ‘Broodfabriek’ met elkaar nagedacht over de toekomst van 
Rijswijk. De deelnemers blikten met enthousiasme terug op een inspirerende ochtend. 
Tijdens creatieve sessies hebben inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties en bedrijven ingebracht wat zij belangrijk vinden. In alle openheid zijn infor-
matie, kennis, meningen en beelden gedeeld. Hierbij zijn verrassende suggesties gedaan 
en creatieve oplossingen aangedragen. De ‘Stadsbijeenkomst’ was een eerste stap om te 
komen tot de nieuwe visie voor Rijswijk. 

Oplevering klassieke stadswoningen Schoolstraat
In juni heeft wethouder Ronald van der Meij (wonen en volkshuisvesting) symbolisch 
de laatste sleutel overhandigd aan de familie Van der Vorst, nieuwe bewoners in project 
‘Schoolstraat in Oud-Rijswijk’. De feestelijke handeling stond in het teken van de ople-
veringen en afrondende bouwactiviteiten van de klassieke herenhuizen en stadswoningen. 
De ontwikkeling was in handen van ‘BPD Zuid-West’ uit Delft. ‘Aannemingsbedrijf 
Waaijer’ uit Leidschendam deed de bouw.
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Juli en augustus

Brand in drie basisscholen
Op 24 juli werd Rijswijk opgeschrikt door een brand in de basisscholen ‘’t Prisma’, de 
‘J.H. Snijdersschool’ en de ‘Godfried Bomansschool’. Er vielen geen slachtoffers. Wel 
gingen de gebouwen voorgoed verloren. Omdat er asbest was vrijgekomen, moesten 
bewoners van de Wijnand van Elststraat een nachtje slapen in een hotel. Forensisch on-

derzoek wees uit dat er sprake was van brandstichting. Na de brand meldden getuigen 
zich bij de politie. Op basis van hun verklaringen werd begin augustus een negenender-
tigjarige verstandelijk beperkte man uit Den Haag als verdachte aangehouden. Voor de 
drie scholen bleek direct na de zomervakantie geen goede alternatieve locatie voor een 
periode van twee jaar beschikbaar. De gemeente trof daarom begin augustus in overleg 
met de schoolbesturen overbruggingsmaatregelen, zodat alle leerlingen na de zomerva-
kantie toch een geschikte locatie kon worden geboden. De Snijdersschool bleef gehuisvest 
aan de Daniel Catterwijckstraat 6. Om alle leerlingen te kunnen plaatsen, werden nood-
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lokalen in de directe omgeving van de school bijgeplaatst. De Godfried Bomansschool 
ging tijdelijk naar de ‘Mgr. Bekkersschool’ aan de Isaäc Da Costalaan in Delft. ’t Prisma 
ging naar het schoolgebouw Generaal Vetterstraat 40 (Te Werve), waar tot voor kort het 
‘Stanislascollege’ actief was.
In september was wethouder Nicole Dierdorp (onderwijs) verheugd de kinderen, ouders 
en leerkrachten van de door brand getroffen Godfried Bomansschool en ‘t Prisma een 
locatie te kunnen melden voor de tijdelijke huisvesting tot nieuwbouw gereed is. De kin-
deren van ’t Prisma kunnen blijven op de locatie van de Generaal Vetterstraat en die van 
de Godfried Bomans zullen na de kerstvakantie hun intrek nemen in een semipermanent 
gebouw op de locatie van het skatepark aan de Sir Winston Churchilllaan.

Tijdelijk internationale studenten in voormalig ‘HBG’-pand
De komende drie jaar wonen er 168 internationale studenten van de TU Delft in het ge-
bouw aan de Prinses Irenelaan 206, oftewel het oude HBG-pand. De TU Delft heeft het 
komend studiejaar te maken met een behoorlijke toename van internationale studenten die 
zij niet allemaal in Delft kan huisvesten. Ook andere nabijgelegen gemeenten is gevraagd 
tijdelijke huisvesting te bieden.

September

Asielzoekerscentrum aan Lange Kleiweg
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zoekt overal in het land naar opvanglo-
caties voor het snel groeiende aantal asielzoekers. Ook de gemeente Rijswijk werd in 
september benaderd. De gemeente voelt hiervoor een maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en is vanuit een positieve grondhouding in gesprek gegaan met het COA over de 
mogelijkheden voor een tijdelijke opvang.
De gemeenteraad besloot uiteindelijk in oktober om het terrein van de voormalige TH-
locatie aan de Lange Kleiweg 80 beschikbaar te stellen voor een periode van drie tot vijf 
jaar. Het gaat om maximaal vijfhonderd mensen.

Nieuw afvalbeleid: omgekeerd inzamelen
Het college stelt de raad voor nieuw afvalbeleid ‘Omgekeerd Inzamelen’ in te voeren. Met 
dit beleid staat de gemeente voor de uitdaging 75% afvalscheiding te realiseren en maxi-
maal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 op te halen. Bij omgekeerd inzamelen 
worden grondstoffen, zoals plastic en blik, opgehaald aan huis, en het beetje overig huis-
vuil dat overblijft, brengen inwoners zelf weg naar een wijkcontainer.

Monumentenprijs 2015 naar ‘Villa Elise’
Elk jaar wordt op Open Monumentendag de ‘Rijswijkse Monumentenprijs’ uitgereikt. Dit 
jaar kreeg de familie Rijkels van Villa Elise aan het Julialaantje de prijs. Zij ontvingen 
hem voor de manier waarop zij met groot enthousiasme en een bovengemiddeld aandacht 
voor detail de schitterende villa hebben gerestaureerd. Zo werden op basis van historische 
foto’s verdwenen ornamenten gereconstrueerd en op de originele plek teruggezet.

Rijswijk in wandelnetwerk ‘Hof van Delfland’
Wethouder Marloes Borsboom (groenbeleid, cultuur) verzorgde zondag 27 september de 
feestelijke opening van het Rijswijkse deel van het nieuwe wandelroutenetwerk Hof van 
Delfland. Zij deed dit door met andere Rijswijkse wandelaars van het Piramideplein naar 
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kinderboerderij ‘’t Akkertje’ te wandelen en daar met hen in gesprek te gaan. Rijswijk ligt 
centraal in dit netwerk dat het gebied tussen Hoek van Holland, Den Haag en Rotterdam 
omvat. Hof van Delfland biedt ruim negenhonderd kilometer wandelplezier.

Opening verbreding Prinses Beatrixlaan
De Prinses Beatrixlaan is een belangrijke verbindingsweg tussen Rijswijk en Delft. De 
doorstroming van het autoverkeer op het gedeelte tussen snelweg A4 en de Ruys de 
Beerenbrouckstraat in Delft was niet optimaal en zou door de toename van het verkeer 
extra onder druk komen te staan. De Prinses Beatrixlaan is daarom verdubbeld van twee 
naar vier rijstroken met aan beide zijden een vrij liggend tweezijdig brommer- en fietspad.

Oktober

Hoe ziet de Plaspoelpolder er in de toekomst uit?
Met alle belanghebbenden samen de toekomst(visie) voor de Plaspoelpolder maken. 
Dat was het doel van een aantal bijeenkomsten die de gemeente in samenwerking met 
het ‘Industrieschap Plaspoelpolder’, de ‘Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk’ en de 
‘Urbanisator Plaspoelpolder’ organiseerde. De werksessies waren bedoeld voor onderne-
mers, vastgoedeigenaren, werknemers, ontwikkelaars en bewoners in of grenzend aan het 
gebied. 

Onderscheiding mevrouw A.M.C.C. de Knegt-Kulker
Burgemeester Michel Bezuijen, reikte op maandag 26 oktober een koninklijke onderschei-
ding uit aan mevrouw A.M.C.C. de Knegt-Kulker voor haar maatschappelijke verdiensten. 
Mevrouw De Knegt is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Samenwerking met inwoners op ‘Stadsbijeenkomst Zorg en Welzijn’
Op dinsdag 6 oktober was het ‘Rijswijks Lyceum’ het decor voor de Stadsbijeenkomst 
over Zorg en Welzijn in Rijswijk. Veel Inwoners en professionele partners van de ge-
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meente hadden gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken over deze onderwerpen. 
Om preciezer te zijn, waren er zo rond de 120 deelnemers. Tijdens de stadsbijeenkomst 
werden aan de aanwezigen een aantal stellingen voorgelegd over zorg, sociale samenhang 
en onderling contact, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Door een groene of 
rode sticker te plakken op de stellingen konden de deelnemers aangeven of ze het met 
de stelling eens waren of niet. De uitkomsten van de bijeenkomst gaven een beeld van 
hoe Rijswijkers denken over hun buurt, zorg en hulp en ook waar ondersteuning van de 
gemeente wenselijk is. De gemeente betrekt de uitkomsten bij de uitwerking van haar 
plannen. De verantwoordelijke wethouders Marloes Borsboom en Björn Lugthart waren 
zeer te spreken over de opkomst en ieders positieve betrokkenheid en over de vele ideeën 
die de deelnemers ingebracht hadden.

Raadsleden ontvangen dreigbrieven
Dinsdag 13 oktober liet een aantal raadsleden burgemeester Michel Bezuijen weten dat 
zij een intimiderende brief hadden ontvangen. Daarin werd gerefereerd aan het besluit 
van de gemeenteraad om in te stemmen met het voorstel voor het Asielzoekerscentrum in 
Rijswijk. De burgemeester liet weten dit zeer hoog op te nemen. 

Expertbijeenkomst stadsvisie voor komende 15 jaar
De gemeente ontwikkelt een nieuwe stadsvisie voor de komende 15 jaar. In oktober gin-
gen zes experts hierover in gesprek tijdens een openbare bijeenkomst in het Rijswijks 
Lyceum. De expertavond was een vervolg op de stadsbijeenkomst in juni waar inwoners, 
organisaties, bedrijven en gemeente eerder met elkaar gesproken hebben over de toekomst 
van Rijswijk. De experts hielpen bij het vinden van de rode draad uit alle informatie die is 
opgehaald en gaven op basis daarvan adviezen.

November

Regionaal platform helpt kwetsbare jongeren
Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg schieten jongeren te hulp die hun uitzicht 
op werk of scholing dreigen te verliezen. Daarvoor tekenden de wethouders Ingrid van 
Engelshoven (Den Haag), Nicole Dierdorp (Rijswijk) en Saskia Bruines (Leidschendam-
Voorburg) en directeuren van tien betrokken organisaties voor een Boven Stedelijk 
Jongeren Platform (BSJP).

Veel ideeën voor ‘cultuurvisie’
In 2015 zijn er veel ideeën binnengehaald voor de nieuwe cultuurvisie. Er zijn diverse 
bijeenkomsten georganiseerd met inwoners, kunst- en cultuurinstellingen en experts. De 
uitkomsten zijn opgenomen in een tussenrapportage. Die geeft een overzicht van wat er 
tot nu toe gedaan is en bundelt het grote aantal indrukken, ideeën en denkrichtingen dat is 
ingebracht.

Opening ‘Energieloket Haaglanden’
Goed nieuws voor inwoners van Rijswijk die hun woning mooier, comfortabeler en 
energiezuiniger willen maken. Voortaan vinden zij op één centrale plek - de website 
‘Woonwijzerwinkel’ - alle informatie die zij nodig hebben om aan de slag te gaan. In deze 
nieuwe virtuele winkel vinden bewoners adviezen en producten om hun woning te verbe-
teren én gespecialiseerde lokale bedrijven die kunnen worden ingeschakeld.
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Veiligheidscheck In de Bogaard
Burgemeester Bezuijen heeft de eerste Veiligheidscheck uitgevoerd in winkelcentrum In 
de Bogaard. Studenten ‘Handhaving & Toezicht’ van het ‘ROC Mondriaan’ namen het 
vervolgens van hem over en gingen de winkels langs om de veiligheid te checken. De 
check moet er voor zorgen dat winkeliers zich meer bewust worden van de situatie in hun 
zaak. Hierdoor kunnen diefstal en andere onveilige situaties in en om een winkelcentrum 
worden voorkomen.

Sloop schoolgebouw ‘Stanislas’
In opdracht van de gemeente begon in november de sloop van het voormalige schoolge-
bouw van het Stanislascollege aan de Burgemeester Elsenlaan 154. De werkzaamheden 
duurden tot juli 2016. Aannemer ‘RGS’ uit Rijssen voerde de sloopwerkzaamheden uit.

Exploitatievergunning ‘Haaglandia’ niet verleend
De gemeente heeft de nieuwe aanvraag voor de exploitatievergunning voor de voetbal-
vereniging Haaglandia niet verleend. In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is 
opgenomen dat horecabedrijven een exploitatievergunning nodig hebben. Dat geldt ook 
voor een clubhuis of kantine. De voetbalvereniging had een exploitatievergunning, maar 
die is verlopen. Daarna moest opnieuw de vergunning worden aangevraagd, dit is gebeurd. 
Daarnaast is ook een drank- en horecawetvergunning aangevraagd. Op deze vergunningen 
is de ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur’ (wet Bibob) 
van toepassing. Dat betekent dat er onderzoek gedaan wordt naar de betrouwbaarheid en 
integriteit van de partij of persoon, waarmee de gemeente zaken doet. Op basis van de 
door Haaglandia ingediende stukken heeft de gemeente advies gevraagd bij het ‘Landelijk 
Bureau Bibob’. Dit advies, in combinatie met eigen onderzoek van de gemeente, heeft er-
toe geleid dat de vergunningen zijn geweigerd.

Rijswijk doet mee aan ‘Retaildeal’
In november tekende minister Henk Kamp (economische zaken) met 31 gemeenten in 
Nederland, waaronder Rijswijk, een Retaildeal. Hierin staan afspraken voor een visie op 
de binnenstad, gericht op onder meer detailhandel. Ook het ontwikkelen van een actieplan 
is onderdeel van de deal.
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Waardering voor mantelzorgers
Mantelzorgers zijn onmisbaar, maar mantelzorg kan erg zwaar zijn. Daarom verdienen zij 
extra aandacht en ondersteuning. In november werden zij daarom in het zonnetje gezet. 
Wethouder Björn Lugthart (onder meer zorg) reikte de eerste mantelzorgwaardering uit. 
De uitreiking was onderdeel van een feestelijke bijeenkomst die door Welzijn Rijswijk 
was georganiseerd vanwege de ‘Dag van de Mantelzorg’. 

December

Nieuwe bedrijfskleding bij gemeente
Met de jaarwisseling in aantocht was het een uitgelezen moment om de oude bedrijfs-
kleding van de gemeente in te wisselen voor een stijlvolle nieuwe outfit. Het Rijswijkse 
‘nieuwe jasje’ werd in december gepresenteerd. Na acht jaar maken de logokleuren blauw 
en groen plaats voor paarstinten.

College steunt actie voor Voedselbank
Wegens het grote succes vorig jaar is de actie ‘Samen voor de Voedselbank’ weer van start 
gegaan. De actie kon net als een jaar eerder op de steun van het College van Rijswijk re-
kenen. Met Samen voor de Voedselbank zamelt ‘Omroep West’ binnen een week zo veel 
mogelijk levensmiddelen in voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.
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Gratis fiets stallen bij In de Bogaard
Bij winkelcentrum De Bogaard kunnen inwoners vanaf december gratis hun fiets stallen in 
één van de bewaakte fietsenstallingen van ‘Biesieklette’. De stallingen liggen aan de Prins 
Johan Friso Promenade en Prinses Beatrixlaan. In beide Biesieklettes is plek voor in totaal 
650 fietsen, scooters en/of brommers. Mensen met een E-bike kunnen deze gratis opladen. 
Ook is er mogelijkheid om een voor kinderen een buggy te huren. Beide stallingen be-
schikken over een openbaar (invaliden-) toilet.

Sociale Wijkteams en Jeugdteam leggen samenwerking met partners vast
De sociale wijkteams en het jeugdteam in Rijswijk hebben de samenwerking met hun part-
ners formeel vastgelegd in een overeenkomst. De wijkteams en het jeugdteam begonnen 
in januari 2015. In deze teams werkt de gemeente nauw samen met tal van maatschap-
pelijke partners. Zij bieden inwoners ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn met 
als doel hun zelfredzaamheid te versterken.

Samenwerking met ‘Dura Vermeer’ en ‘VolkerWessels’
Op 17 december tekende wethouder Ronald van der Meij namens de gemeente de samen-
werkingsovereenkomst met de ontwikkelcombinatie ‘Beatrixzone RijswijkBuiten’. Deze 
overeenkomst leidde er toe, dat het consortium de komende jaren 250 woningen kan reali-
seren op de percelen direct gelegen aan de Prinses Beatrixlaan.

‘Woonwagencentrum Molenhof’ vernieuwd
In 2012 besloten de gemeente en woningcorporatie ‘Vidomes’ samen tot de vernieu-
wing van woonwagencentrum Molenhof aan de Vrijenbanselaan/Broekmolenweg. Met 
een financiële bijdrage van de gemeente en collega-corporatie ‘Rijswijk Wonen’ voerde 
Vidomes de vernieuwing uit. Hiermee is een langgekoesterde wens van de bewoners 
in vervulling gegaan: een centrum dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Dat vierde 
Vidomes dan ook samen met bewoners, gemeente en andere betrokken partijen op 3 de-
cember. De oudste bewoner kreeg als symbolisch gebaar het oude straatnaambord van de 
Broekmolenweg. De jongste bewoner kreeg een blikken woonwagen. Van de gemeente 
ontvingen de bewoners een cheque van 350 euro voor de aankoop van speeltoestellen.

(Foto’s o.a. Erwin Dijkgraaf, Ronald Mooiman en gemeente Rijswijk)
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Aarden, Maurits van
Abel, F.E.L.A.
Adam Jansz
Adam Klaasz, mr., priester
Adriaan Gerritsz
Adriaanse, A.
Adrianus VI, paus
Akker, David J.
Akker, Dineke
Akker, Helena
Alberts, Marieke
Albrechts
Alverade
Andries Dirksz
Andriessen, Hendrik
Anquetin, [Louis]
Antoine, André
Antoine, Jules
Appeltern, Adriaen van, wijbisschop
Augustijn, Pieter F.
Bagchus W. [Willem]
Balbiaen, Adriaan Jzn.
Balkenende, [Jan Peter], premier
Balthasar, Floris
Baurscheit, Jan Pieter van, ‘de Oude’
Belt, Ria van den
Berg, Gerard van den
Bernard, Emile
Bernhard, prins
Bethlehem?
Bezuijen, Michel, burgemeester
Bije, Josijna de
Bing, Siegfried
Bleijswijck, Adriaan Mzn.
Blote, familie De
Blote, Katrijn Odr. de
Blote, Pieter Ozn. de
Boer, Dirk
Boer, Paul de
Boer, Tjabel de
Bogaardt, Archibald Th., burgemeester
Bolman, hr. en mw.
Bolte, Jos
Bomans, J.M.
Boneske, H.E.F.
Bood, Henk
Bordewijk-Roepman, Johanna
Borgmeijer, Bep
Borgmeijer, Ria
Borsboom, Gerrit
Borsboom, Klaas
Borsboom, Lena
Borsboom, Marloes, wethouder
Borsboom, Sjaan
Bosch, Fien Vrijenhoek-van den

Boshuizen, Lodewijk van
Bosman, L.J.M. (Loek)
Botterop, Pieternella Krul- 
Bourifer, mr.
Boutesteyn, Claes Mzn.
Bouwmeester, Louis
Brandsen, Jan
Bruin, gezusters De
Bruines, Saskia
Buijs, A. [Bram]
Burch, familie Van den
Burg, Albert van
Buyser, Willem die
Buziau, Emile
Buziau, Johan (Johannes F.)
Buziau-Hartemink, mw. W.J.G.
Buzing, George
Catharina Jansdr. (1)
Catharina Jansdr. (2) [van Naaldwijk]
Catharina Jansdr. (3)
Cleef-van Adrichem, mw. T.M.
Clerck, Abraham de
Cocheret, Ch. A.
Corbusier, [Charles-E. J.-G.] le
Cornelis Jorisz
Cramer, Rie
Croos, J.
Dam, Gert van
Dammas Harpersz
Dammers, Wim
Degas, [Edgar]
Demnig, Gunter
Denecke, André
Denecke, Petra
Dierdorp, Nicole, wethouder
Diewer [van Sabbinghe]
Dijk, K. [dr. Klaas]
Dijk, Lammert van
Dijkgeest, arts
Dirk Jansz, pastoor
Dirk Willem Rembrantsz
Dorp, Kees van
Driessen, Martin
Drimmelen, Henk van
Dröge, Jan
Dulk, N. den
Dussen, Ewoudt van der
E., van, pensionhoudster
Eames, Charles & Ray
Eems Pietersdr.
Eijkel, Wim van der
Eijken, Jan
Elk-Bieckmann, mw. W.J.
Ende, Willem van der
Engelshoven, Ingrid van

Personenregister
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Evers, J.C.
Gandhi, [Mahatma]
Gauguin, Paul
Geuns, mr. Van, officier van Justitie
Gevaerts van Simonshaven, jhr. P.O.H.
Gevaerts, jhr. Ocker
Giambologna [Jean de Boulogne]
Giesen, A.
Gijsbrecht Harpersz
Gijzel, Wilberd
Gilsen, Arie van
Gogh, Theo van
Gogh, Vincent van
Gou, J.B. de
Gram. Johan
Greuter, Han
Greuter, Herman
Greuter, Jan
Greuter, Leny
Groen, Geertruida A.J. (Truus) Krul-
Haas, Jan de
Hall, Henri ter
Hall-Köhler, Henriëtte ter
Hanneman, Clementia Pdr.
Hardenbroek van Lockhorst, E.L. baron van
Harper Gijsbrechtsz
Harper IJsbrandsz
Hartong, Ruben
Heeley, Maria C. Koning-
Heidemann, Robert
Heijde, Marcel van der
Heijkoop, J. 
Helm, mw. M.E.M. van der
Hemert, René van, wethouder
Henrikse, Marco
Hertoghe, Johan de
Heul, Abraham van der
Heul, Salomon van der
Heyde, banketbakker Van der
Hodenpijl, familie
Hoekstra, Gré
Holtkamp, Aad
Holtkamp, Frans
Hoogenraad, Kees
Hoogh, Cornelis van der
Hoonhout, Ferry
Hopster, Diedrieka J. Koning-
Howard, Ebenezer
Huijbers, Angela
Huijbers, Frank
Huijbers, Johannes H.
Huijbers, Mathilda J.M. (Tieleke)
Huijbers, Wout
Huijbers-Etman, Maria J.A.
Huijgen, Bert

Huijter, Jacqueline de
IJsbrand Simonsz
Ilpendam jr., Pieter van
Ilpendam, Gerrit van
Ilpendam, Heilzoete van
Ilpendam, Jacob van
Ilpendam, Jan van
Ilpendam, Pieter Jansz van
Jan Colijnsz
Jan Dammasz
Jan Dirksz, 
Jan Gerritsz
Jan Harpersz
Jan IJsbrandsz
Jansen, Toon
Jas, Tony
Jobbé-Duval, Félix A.
Jonge van Baertwijck, jhr. Jacob de
Jong-van Krevelen, Sonja de
Jorritsma, Paula
Kamp, Henk, minister
Kapel, Helena van
Kapel, Hendrik van
Kiekens(dr.) Diewer Jan
Kjærholm, Poul
Klaas Arendsz
Knegt-Kulker, mw. A.M.C.C.
Knoester, Gerda Vrijenhoek-
Koechlin, J.E.
Koekoek, Salomon
Köhler-van Gelderen, Rosa
Koning jr., Arnold H.
Koning sr., Arnold H.
Koning, Edzard
Koning, Fred de
Koning, Sarah M. (Sally)
Kool, Dennis de
Koomans-Timmer, mw. Chr.
Kooper-Huigen, Marjoleine
Koot, Hans
Kort, ‘moeder’
Kort, Antoon
Koster, Anthonie
Krimpen, Leen van
Kroes, S. en G.J. de
Kruikius, [Nicolaas]
Krul I, Arie J. 
Krul II, Arie J. (Koos sr.)
Krul III, Arie J. (Arjan)
Krul, Annie
Krul, Arie J.G. (Koos jr.)
Krul, Joke Verstraate-
Kuypers, Cornelis
Kwakernaak, Arjan
Laan, jhr. Heijndrick van der
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Laatsman, Alexandrine
Labouchere, A. [Abel] 
Leeuwen, F. van 
Leeuwenberg, Hannie van
Leeuwenburg, J.P.
Leiden, Gerrit van
Lely, H.C. van der
Lensvelt, Gerrit
Lentz, Derk
Lentz, Rudi
Lieshout, mw. Van
Linschoten jr., Willem Wzn. van
Linschoten sr., Willem Wzn. van
Linschoten, Lambrecht Wzn. van
Linschoten, Maritje Wdr. van
Linschoten, Mattheus Wzn. van
Loogman, Rie Visser-
Lugthart, Björn, wethouder
Machteld Gerritsdr.
MacLean, Jaap
Maes, François
Marken, J.C. van
Marks, Gerrit
Matena, Wim
Meij, Ronald van der, wethouder
Meijer, Frida Akker-
Michelangelo [Buonarotti]
Molenbroek, W.
Mondriaan, Frits
Monet, [Claude]
Monster, Jacques
Mooy, Rob de
Mostert, Rob
Mulder, Jan
Mulder, Theo
Munster, Joop van
Mutters, Jan
Nakken, W. Carel
Nederveen, Moses van
Niemeijer, Harry
Nieuwenhuis, F.J.M.
Nieuwenhuizen sr. en jr., [Siem]
Nieuwmans, ‘moeder’
Nieuwmans, ‘vader’
Nieuwmans, Jaap
Nieuwmans, Janny
Nieuwmans, Riet
Nieuwmans, Sien
Nijbakker, Piet
Noortwyck, mr. Jan Hzn. van
Novandre, Fabio
Oosten, Alexander
Oosterzee, Hermannus A. van
Ooststroom F.W. [Frits]

Oud, J.J.P.
Overweel, Winnes
Ovidius [Publius O. Naso]
Peet, Steffie van der
Peet, Willem
Pentlandt, Willem
Philipse, Johan A.
Ploeg, J. van der
Poel, Jan Czn. van der
Pol, mw. M.W. van
Poortier, Ruud
Pouwel Cornelisz
Putten, Heilina van
Remarque, Erich M.
Rembrandt Dirksz
Ridder, Hendrick Lzn. de
Ridder, Jan Hzn. de
Ridder, Laurens Jzn. de
Rietveld, Gerrit
Rijkels, Elisabeth
Rijkels, familie
Rinia, Erik
Roldaan, P. [Peter]
Roscam Abbing, P., burgemeester
Rosenstein, zenuwarts
Rossum, Hans van
Rossum, Maarten van
Rossum, Marianne van
Ruijven, Cornelis van
Ruijven, Corstiaen van
Russent Harpersdr.
Ruychrock (van de Werve), Jan
Ruychrock, familie
Sas, Harry
Schilperoord, Cas
Scholtema, arts
Scholtus, Adam
Schott, Paul
Schouman, jr. Robert
Segers, Abraham Pzn.
Segers, Isaack Pzn.
Segers, Pieter
Segers, Sara Pdr.
Severien, Ginny
Slot, banketbakker
Smeele [-van Antwerpen], Hetty
Smeele, André
Smeele, Ben
Smeele, Jan
Smeele, Jan P.
Smeele, Jeanne
Smit, Jacob
Smulders, Huub 
Snijdenberg, Antoon
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Soen, Herman
Sophie, koningin
Speck, Dirk Dzn. van der ‘de Jonge’
Speck, Dirk Dzn. van der ‘de Oude’
Speck, Willem Dzn. van der
Speelman, J.C.
Spierenburg, Theo
Staal, Hans
Steenvoorden, familie Van
Steenvoorden[?], Cornelis van
Stokman, Theo
Straatman, Henk
Strik, Joop
Struijk, Aart
Stumpel, Annelies
Suys, Cornelis
Suys, familie
Suys, Maria
Teding van Berkhout, Pieter
Teekens, Mike
Tent, Bart
Tettero
Thieleman, Marty
Tielemans, Chris
Tilanus, Christiaan
Tilanus, Hendrik
Tol, Frits van
Tol, Leny van
Toulouse-Lautrec, [Henri de]
Uffelen, mw. M.J. van
Uijtgeest, Cornelis Czn. van
Veldhoven, Els Krul- 
Verbruggen, Bart
Verbrugh, H.A.
Vergilius [Publius V. Maro]
Vermeer, K.
Vermeer, M.
Verroen, Ronald
Versteegh, Jenny G. Krul-
Vinci, Pierino da
Visser, Ger
Visser, Ivon
Visser, Jo
Visser, Ronald
Vorst, familie Van der
Vos, Ida
Vredenburch, Jhr. J.W. van 
Vrijenhoek, Adriaan
Vrijenhoek, Dick
Vrijenhoek, Gerrit
Vrijenhoek, Hannie
Vrijenhoek, Job
Vrijenhoek, Joop
Vrijenhoek, Riet [Kansen-]
Wagtberg Hansen, Audrey
Waisvisz, Gabriel
Waisvisz-van Engers, Lientje

Walincx(z?), Joris
Waller geb. Billyeald, Dora A.
Waller jr., Albert C. 
Waller sr. Albert C.
Wattjes, J.G.
Weert, Henk de
Werff, familie Van de
Wijk van Brievingh-Hesselink, Joke van
Willem III, koning
Willem van Oranje, prins
Willigen, M. van de
Willigen, Wim van
Wils, Jan
Wit, Willem
Wout, Karel van ‘t 
Wu, C.P.
Wubben, Annie Smeele-
Wubben, G.C.
Yates, Elizabeth
Zeeman, Annie
Zubli, B.J.D., burgemeester
Zwanenburg, F. [Frans]
Zwart, Jan
Zybrant Willemsz, pastoor
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Emmastraat omstreeks 1920. Ingekleurde prentbriefkaart uit de collectie van wijlen Theo 
van der Kooij


