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Voormalig stadhuis, toekomstig huis van de stad?
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Wie vorig jaar niet bij de uitreiking van het Jaarboek was, heeft wat gemist. Het themakatern 
was immers: familiebedrijven in Oud-Rijswijk en vier van de vijf ondernemers hadden 
lekkernijen meegebracht om dit te vieren. Kaas, nootjes, worst en truffels gaven allure aan 
wat we al jaren in Rijswijk kunnen. Alleen de firma Krul kon ons geen trappen aanbieden. 
En zie: het thema ijlt na: dit jaar kunnen we nog artikelen over de groente- en fruitzaak van 
Boone en over het loodgietersbedrijf Bode aanbieden. Beide begrippen in Rijswijk die in 
het vorige Jaarboek niet misstaan zouden hebben. Hadden we bij de traktaties  misschien 
nog een appel erbij gekregen.
Dit jaar staat een geheel ander onderwerp centraal: de viering dat er 750 jaar kerk in Rijswijk 
is. Over de kerken is al veel geschreven, maar toch vonden we nog onderwerpen die tot nu 
toe onderbelicht waren. Een middeleeuwse pastoor, de beeldenstorm (niet dus), het bestaan 
van twéé roomse kerken in de achttiende eeuw, het gezellenleven in de Bonifatiuskerk en 
ten slotte de bouw en sloop van naoorlogse kerkgebouwen. Wie nog meer over de kerken 
wil lezen, kan daarvoor de uitgebreide literatuurlijst raadplegen. En ook nu weten we, dat er 
ons voor volgend jaar nog een vervolgartikel is beloofd. Ik zeg het vaker: de geschiedenis 
van Rijswijk lijkt onuitputtelijk.
Graag noem ik de naam van de vaste auteur van de laatste jaren: Jaap Nieuwmans. 
Inmiddels ruim 95 jaar oud besluit hij zijn memoires over zijn jonge jaren en over zijn 
oorlogservaringen. Wat goed dat hij zoveel heeft bewaard, wat goed dat hij het heeft 
vastgelegd voor het nageslacht en met ons deelt. Hij beschrijft een wereld die voorbij is en 
waaraan steeds minder mensen herinneringen hebben. Een vorm van geschreven ‘verteld 
verleden’ waarvan we in Rijswijk de laatste jaren zo onder de indruk zijn. En nog steeds 
schuift Jaap aan in het Historisch Centrum om zijn kennis door te geven. 
Er staat weer een keur aan onderwerpen in het jaarboek. Samen met alle andere bijdragen 
vormen ze een ongebroken lijn van de Rijswijkse historie. Eens, ééns zal in een veeldelig 
meesterwerk de Hele Geschiedenis van Rijswijk kunnen worden beschreven… 
Dit jaarboek biedt daarvoor weer verschillende bouwstenen. En de eerste stenen voor 
de volgende uitgave liggen al klaar, want we hebben opnieuw enkele bijdragen moeten 
doorschuiven om geen ruzie met onze penningmeester te krijgen.
Ik wens u veel leesplezier en ik wens onze adverteerders toe dat zij uw plezier in een zich 
uitbreidende klantenkring mogen ervaren.

Ruud Poortier
eindredacteur
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Rien en Mirjam Lancée die gedurende 10 jaar het postagentschap hebben gerund, nu in 
hun huidige zaak die na de sluiting van het Postagentschap geheel werd gemoderniseerd

l8l
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Postdienstverlening 
‘ten huize van een vertrouwd winkelier’

De geschiedenis van het (stads-)postagentschap ’t Hoen in de 
Herenstraat te Rijswijk 

Nico de Weijer

             
1. Inleiding 

Met dit artikel wil ik u kennis laten maken met het eerste postagent-
schap dat in Rijswijk op 2 augustus 1971 werd geopend in het 
sigarenmagazijn van de familie ’t Hoen. Zoals de PTT het bij de in-

troductie van het bij allereerste postagentschap in Nederland (1926) zo mooi 
noemde: het geven van postdienstverlening ‘ten huize van een vertrouwd 
winkelier´. En vertrouwde winkeliers zijn de families ’t Hoen en Lancée-‘t 
Hoen zeer zeker. Al drie generaties zijn zij actieve en prettige winkeliers aan 
het einde van de Herenstraat. Een winkel waar mensen graag komen. Dat 
was toen ook voor de PTT de reden om daar een postagentschap te stichten.

Bekendmaking door de  
PTT van de opening

Het dagtekeningsstempel van het postagentschap, voor onder andere het stempelen van documenten, 
formulieren en aangetekende brieven

De uitnodiging van de winkelier in zijn 
geheel gemoderniseerde sigarenzaak én 

postagentschap 
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In de tijd van het ontstaan van het postagentschap ‘t Hoen en later van Lancée-‘t 
Hoen, wilde de PTT zoveel mogelijk dienstverleningspunten creëren om zo dicht 
mogelijk bij de klant te zijn. Veel dienstverleningspunten maar wel zo goedkoop 
mogelijk. Om dat PTT-beleid te verklaren, is het goed te kijken naar de ont-
staansgeschiedenis van postagentschappen.

2. Het ontstaan van Postagentschappen
In de hele geschiedenis van de posterijen is te zien dat men steeds op zoek was 
naar een zo goedkoop mogelijk dienstverlening. De grootste kostenposten voor 
de PTT waren immers de eigen vestiging, het postkantoor en uiteraard de hoge 
kosten van het vaste personeel.
Tot 1870 vond er een grote uitbreiding van het dienstverleningspakket plaats 
door de bouw van een heel netwerk van kantoren (dicht bij de klant) en de ont-
wikkeling van verbindingen om de post snel en efficiënt te vervoeren. 
Op dat moment kende men onder andere hoofd-, hulp- en bijpostkantoren. Het 
verschil tussen de kantoren was dat per kantoor meer of minder soorten dien-
sten mochten worden verleend. Op het hoofdpostkantoor werden uiteraard alle 
diensten verleend. Alle kantoren hadden duur eigen PTT-personeel. In 1873 
was al eerder een heel eenvoudig nieuw kantoor geïntroduceerd dat de naam 
‘Rijksdepot´ kreeg. De verleende diensten waren heel eenvoudig en beston-
den uit onder andere de verkoop van frankeerzegels, briefkaarten enzovoort. 
Geheel nieuw bij dit kantoor was dat de beheerder een particulier was, dus geen 
postambtenaar. In een aantal opzichten, begint dit depot te lijken op het latere 
postagentschap. 

In het tweede deel van de jaren 
twintig van de vorige eeuw (de cri-
sisjaren) werden veel postkantoren 
op basis van een meting van de 
drukte op het postkantoor opnieuw 
ingedeeld. De gemeten kantoor-
drukte (aantal handelingen) was 
maatgevend voor de status van het 
kantoor. Ook werd aan de genoem-
de soorten postinrichtingen een 
nieuw soort kantoor toegevoegd. 
Dat was het ‘postagentschap’. Het 
eerste werd in 1926 in Tilburg 
gevestigd. 
Van dit postagentschap was de be-
heerder niet in dienst van de PTT. 
Hij kreeg voor het verrichten van 
zijn diensten aan het publiek geen 
salaris maar stukloon voor elke 
verrichte handeling. Per handeling 
was dat toen 2 cent. Het postagent-
schap was niet gevestigd in een 
PTT-kantoor maar ‘ten huize van 
een vertrouwd winkelier’. 

Het eerste postagentschap 1926 te Tilburg
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Het publiek was bijzonder tevreden, omdat deze postagentschappen op plaatsen 
waren gevestigd waar voordien helemaal geen postkantoor aanwezig was. Het 
succes werd compleet toen het aantal aan te bieden diensten werden uitgebreid.

3. Het eerste Rijswijkse postagentschap 
(van 2 augustus 1971 tot 12 januari 1998)
Hieronder is de officiële PTT-aankondiging afgebeeld van het nieuwe postagent-
schap in het sigarenmagazijn van de firma A.W.J. ’t Hoen aan de Herenstraat 
84 te Rijswijk (ZH). Ook wordt in deze aankondiging een opsomming gege-
ven van welke diensten wel of niet in het agentschap worden aangeboden. Tot 
1 november 1986 ressorteerde het postagentschap onder het districtspostkantoor 
’s-Gravenhage. Daarna werd het agentschap ondergebracht in het ressort van het 
hoofdpostkantoor Rijswijk aan de Prinses Irenelaan.

De aankondiging van de PTT dat op 2 augustus 1971 te postagentschap ’t Hoen open gaat 
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De stichting van het postagentschap kon niet zomaar gebeuren, dus moesten er 
een aantal zaken in de winkel worden aangepast, zoals het maken van een loket. 
Ook moest de klant aan de buitenkant kunnen zien dat er nu ook een postagent-
schap in het sigarenmagazijn was gevestigd. De aanpassingen vonden in 1971 
plaats.
Het uithangbord boven de deur van het sigarenmerk ‘Hofnar’ moest wijken voor 
dat van de Postspaarbank. De toen bij sigarenzaken zo gebruikelijke sigaretten-
automaten bleven uiteraard gehandhaafd, want zo kon de verkoop doorgaan als 
de zaak was gesloten. 

4. De histories van de ´vertrouwde winkeliers´ en hun familie 

De oprichter van sigarenmagazijn ‘Het Uiltje’ van 1920 - 1958, 
F.J. ‘t Hoen 
 
Frans en Cato ‘t Hoen startten op 10 mei 1920 aan de Herenstraat de sigarenzaak 
Het Uiltje. De zaak werd vernoemd naar het bekende sigarenmerk ‘UILTJE’, 
een klein uiltje dat je vanaf de doos strak aankeek. Bij de oprichting was de si-
garenzaak op huisnummer 101 gevestigd, aan de overkant van de straat waarin 
na de verhuizing de sigarenzaak nog steeds is gevestigd. Op 26 januari 1928 
werd verhuisd naar nummer 84 waar Ton ’t Hoen, de eerste postagentschaphou-
der van Rijswijk, op 18 februari in dat jaar werd geboren. Het pand op nummer 
101 werd uiteindelijk afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Bij die 
‘nieuwbouw’ werd de gevellijn een aantal meters naar achteren verplaatst zodat 
de Herenstaat daar een stuk breder werd. Op 10 mei 1945 bestond het sigarenma-
gazijn Het Uiltje 25 jaar en werden Frans en Cato ’t Hoen in de bloemetjes gezet.

De maat wordt genomen voor het uithangbordje Postspaarbank boven de deur. In de Herenstraat 
werd toen nog gewoon met auto´s gereden. Langs de stoep staat een DAF 44
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De zaak had een prachtig interieur waarbij het assortiment sigaren in houten kist-
jes goed werd geëtaleerd. Zie bijvoorbeeld het vertrouwde sigarenmerk ‘Willem 
II’ en de presentatie van een hele serie van houten pijpen. Uit andere, niet afge-
beelde foto’s, blijkt dat ook sportprijzen of bekers voor wedstrijdwinnaars in de 
zaak werden verkocht. 

De eerste postagentschaphouder in Rijswijk van 1958 - 1987, 
A.W.J. ‘t Hoen 

In 1956 ging Ton ‘t Hoen, die van beroep reproductiefotograaf was, zijn vader in 
zijn zaak helpen. Twee jaar later namen hij en zijn vrouw Rina de zaak over. Hij 
heeft uiteindelijk de beslissing genomen om in zijn sigaren- en bladenzaak een 
postagentschap op te nemen, zoals gezegd, de eerste in zijn soort in Rijswijk. De 
zaak was inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk trefpunt van Oud-Rijswijkers 

Oprichter F.J. ’t Hoen van de sigarenzaak Het Uiltje op 101 Herenstraat te Rijswijk. 
Zie ook zijn naam boven de deur. 

Frans ’t Hoen trots achter de toonbank De verhuizing van de sigaren naar nummer 84 
van de Herenstaat is een feit
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die rookten en kranten of bladen kochten. Voor de PTT was het daarom aantrek-
kelijk om daar haar dienstverlening uit te breiden. Als zakenman zag Ton ook de 
voordelen van het aanbieden van meerdere soorten diensten aan de klanten. Want 
zo werkt het, even naar ’t Hoen lopen om het pakje shag te kopen en gelijk post-
zegels kopen, giro-enveloppen halen of een kascheque te innen. Een ‘flappentap’ 
aan de gevel bestond toen nog niet. De gevel had nog wel de in die tijd gebruike-
lijke sigarettenautomaat.
Je ging met je roze gekleurde kascheque op pad om maximaal 500 gulden bij het 
postagentschap te innen. Als je voldoende saldo had dan viel enkele dagen later 
een nieuwe kascheque in de brievenbus. Later verscheen een slappe kascheque 
met watermerk. Ook kon je een betaalkaart (in principe bedoeld om mee te 
betalen) gebruiken om maximaal 200 gulden op te nemen. 
Wat ik mij ook nog zo goed kan herinneren, was de manier waarop Ton ’t Hoen 
het wisselgeld teruggaf. De muntstukken daalden van enige hoogte in je hand. 
Het ging altijd goed; nooit heb meegemaakt dat iets op de toonbank viel. 

Postagent en winkelier Ton ’t Hoen zoals de meeste klanten hem nog zullen kennen, keurig in het pak

Zoon Herbert poseert bij 
het snoepaanbod

Echtgenote Rina lachend 
achter de kassa

Dochter Mirjam helpt een 
klant
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De opvolgende Postagentschaphouders van 1987 tot januari 1998, 
Rien Lancée en Mirjam ’t Hoen

Het loket van het tot januari 1998 bestaande Postagentschap bevond zich in de 
linker achterhoek van de winkel. De hoek waar de camera op de foto op pagina 8 
is gericht. 

5. Hoe zag de omgeving van de Herenstraat er toen uit? 
In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw werd de verbinding voor het 
zwaardere verkeer tussen Rijswijk 
en Den Haag sterk verbeterd. De 
Steenlaan kreeg naast de Haagweg 
nu ook de functie van verbindings-
weg voor het zwaardere verkeer vanaf 
de Oudemanstraat. De werkzaam-
heden vonden in 1953/1954 plaats. 
Tegelijkertijd werden aan de Steenlaan 
ook 120 woningen gebouwd die in mei 
van 1954 gereed kwamen. 

Voor het doortrekken van de brede Steenlaan moesten de laatste twee panden van 
de Herenstraat, vanaf de Torenstraat, in 1954 worden afgebroken. Op de foto is 
duidelijk te zien dat deze panden op de sloop staan te wachten. Op de hoek zat 
een schoenmakerij en daarnaast de opslag van de slijterij-wijnhandel genaamd 

De sigarenzaak met de toen gebruikelijke sigarettenautomaat aan de gevel. Was de zaak dicht dan 
was er toch een goede ‘hulp in nood’ beschikbaar

Het einde van de Herenstraat, voordat deze 
twee verveloze panden voor het doortrekken 
van de verbrede Steenlaan werden gesloopt
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‘Wijnhandel Van der Peet’. In die opslag werd, zoals op het gevelbord is te zien, 
het niet meer bestaande Zuid-Holland Bier (ZHB) opgeslagen. Dat toen bekende 
biermerk werd in Den Haag gebrouwen. In het pand met de witte ondergevel was 
de wijnhandel Van der Peet gevestigd die tot en met 1989 heeft bestaan. In dat 
pand was daarvoor het Hotel ‘De Gouden Bal’ gevestigd. 

Op de linker foto is het gevolg van deze sloop goed te zien.

Op de andere foto is goed te zien dat de sigarenzaak aan de Torenstraat grenst. 
Beide foto’s zijn genomen, voordat er sprake was van een postagentschap. 

6. De reclame voor het bedrijf
Om een goede naamsbekendheid bij de Rijswijkse bevolking te krijgen, moet je 
reclame maken en daaraan is in de loop van de tijd door de drie generatie onder-
nemers de nodige aandacht besteed. Een greep uit de reclame-uitingen geeft een 
leuk tijdsbeeld en daarom zijn ze per generatie geordend. 

De blinde muur als gevolg van de af-
braak. Tussen de uitgeklapte markiezen 
is de zaak van ’t Hoen te zien

Een reclame in de krant toen Frans ’t Hoen al op nummer 84 zijn sigarenzaak had; dus na 1926

Een groot reclameobject van het 
sigarettenmerk ‘Golden Fiction’ staat 
in de etalage en het uithangbord van 
‘Hofnar’ hoog aan de gevel
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7. Overvallen op het postagentschap 
Als het voorspoedig met het postagentschap gaat en er worden veel kascheques 
uitbetaald dan loert er ook een gevaar. Veel uitbetalen, betekent ook dat er veel 
aan contanten in kas moeten zijn en die conclusie trekken overvallers ook. Het 
postagentschap ’t Hoen kreeg dan ook te maken met een aantal overvallen. 
Op vrijdag 29 november 1974 kreeg het agentschap tegen sluitingstijd van de 
winkel bezoek van twee mannen. De één overvaller hield de wacht bij de deur 
en de andere eiste geld en bedreigde Ton ‘t Hoen met een revolver. Hij bleef heel 
rustig en zei alleen ‘Er is geen geld’ én, in deze tijd bijna niet te geloven, beide 
overvallers vertrokken te voet. 
Wat hij tegen de overvallers zo rustig zei, was ook de waarheid. Het agentschap 
was al een half uur eerder gesloten en alle waarden waren al in de verzegelde 
postzak door de PTT opgehaald. 
Bij een andere overval ging het er heftiger aan toen. Toen werden klanten on-
der schot gehouden en werden duizenden guldens buitgemaakt. De effecten 
van dergelijke overvallen voor de winkelier/agentschaphouder zijn echter niet 
te onderschatten. Bij de verbouwing in 1979 werd dan ook een beveiligd loket 
aangebracht. 

Sigarenzakjes, toen je gewone 
sigaren ook nog per stuk kon 
kopen

Een sticker met de melding dat 
men ook een Postagentschap is

Een advertentie in het voetbalwedstrijdprogramma uit 1929 
(bij de vermelding van het huisnummer is een foutje gemaakt)

Van de derde generatie is het reclamemateriaal  
in vierkleurendruk uitgevoerd
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8. De verbouwing in 1979
Het succes van het postagentschap maakte een verbouwing noodzakelijk. In 1979 
vond de verbouwing in een recordtijd van drie weken plaats.

 .
Bij de heropening van de sigarenhandel annex postagentschap werd een visite-
kaartje gemaakt en een advertentie in de krant geplaatst. De heropening was op 
27 augustus 1979.

Bescherming voor de klanten 
van slagerij ‘De Kroes’

De heropening van de sigarenhandel annex postagentschap

De nieuwe gevel is klaar en de vlag gaat uit

Cato ’t Hoen, de moeder van Ton 
en de vrouw van Frans ’t Hoen 
bij de opening na de verbouwing 
van de zaak.in 1979
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Het exterieur en het interieur werden onder handen genomen. Er werd niet alleen 
een beveiligd loket voor het postagentschap, maar ook een zelfbedieningstoon-
bank voor het grote assortiment van tijdschriften en bladen aangebracht. 

9. De loketmedewerkers na de verbouwing 
Een vriendelijk en vlot werkende loketmedewerker is voor een postagentschap 
heel belangrijk. Het aantal handelingen in het postagentschap is medebepalend 
voor het inkomen van het bedrijf. Zoals bij het ontstaan van het fenomeen post-
agentschap reeds is beschreven, wordt de postagentschaphouder door de PTT 
betaald voor het aantal verrichte (PTT-) lokethandelingen in zijn zaak maal de 
stuksprijs. En voor deze vlotte loketmedewerkers werd gezorgd. Hierbij voor u 
wellicht een aantal bekende gezichten.

10. De geboden diensten van het postagentschap
Dit waren de belangrijkste diensten die men op het postagentschap Herenstraat te 
Rijswijk kon krijgen: het innen van kascheques, de verzending van aangetekende 
en expresse brieven en de betaling van rekeningen. Veel van de hier getoonde 
formulieren hebben poststempelafdrukken van agentschap Herenstraat. Ook 
had men een belangrijke rol bij het verzorgen van bankzaken voor de (Rijks-) 
Postspaarbank. 

Thea Ebbink. Het interieur van het loket is 
nog leeg maar dat gaat in de loop der tijd 
wel veranderen

Marjolijn in 1986. 
De foto toont ook de ‘Berkel’-weegschaal 
voor de weging van brieven en postpakketten, 
links rolstandaards voor b.v. luchtpost- en 
expresse- stroken en postzegels ‘op de rol’

Patricia  in 1983. 
De beveiligde afgiftesluis voor pakketten is 
links goed te zien

Zwager William Brekelmans in 1988. Hij 
bleef tot het einde van het postagentschap 
in 1998 het loket bemannen.  De blauwe 
ladekast op de achtergrond is helemaal 
gevuld met PTT- en Postspaarbank- 
formulieren
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Van het agentschap Herenstraat zijn drie typen aantekenstrookjes aangemaakt die 
zich van elkaar onderscheiden door de verschillende typografie (letter en cijfer, 
grootte, dikte van letter of schrijfwijze). Dit is duidelijk te zien aan de linksonder 
vermelde afkorting van Rijswijk en Herenstraat; RWK HS.

Een succesnummer bij het postagentschap was het opnemen van 
contant geld door middel van kascheques en girobetaalkaarten.  
Toen waren er nog geen geldautomaten voor het brede publiek 
beschikbaar

Een door het postagentschap op 22 augustus 1984 verzonden 
aangetekende PTT-dienstbrief

De drie uitgegeven stroken van het Agentschap met de kenmerken  ‘(Zh)’ ,  ‘Z-H’  en   ‘ZH’

Bewijs van een terpostbezorging 
van een aangetekende brief, 
gedateerd op 20 februari 1978

De storting op andermans 
postrekening. Hier wordt het 
bewijs van de contante storting 
getoond (21 mei 1982)
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11. Veranderende tijden  
In de jaren negentig van de vorige eeuw zag de PTT het aantal lokethandelingen 
op de postkantoren sterk verminderen. Dat kwam bijvoorbeeld door grote wijzi-
gingen in het geldverkeer. Betalingen liepen veel minder via het postkantoor en 
de verzending van brieven en opname van contant geld nam af. De postkantoren 
van PTT waren gevestigd in dure gebouwen en men had veel vast personeel met 
steeds hoger wordende salarissen. Op de postagentschappen werden nog wel veel 
handelingen verricht en de PTT zag dat -op basis van het aantal verrichte han-
delingen- aanzienlijke bedragen naar deze zelfstandige ondernemer gingen. Men 
zag dat het concept van een postagentschap als een onderdeel van een winkel een 
succesformule was. 
De PTT was inmiddels geen staatsbedrijf meer, maar een zelfstandige onderne-
ming. Winstmaximalisatie ten behoeve van de aandeelhouders was het primaire 
doel geworden. 
In het kader van dat beleid werden de dure postkantoren afgestoten en daarvoor 
in de plaats werden servicepunten in winkels opgericht. 
De eisen voor een zelfstandige ondernemer om een postagentschap te kunnen 
drijven, werden zo zwaar (omvangrijk en duur) dat veel ondernemers er maar van 
afzagen of zelfs besloten het postagentschap af te stoten. Het kan bijna geen toe-
val zijn maar in 1996 nam de BV Postkantoren, 375 Bruna- en Boekelierwinkels 
over van Koninklijke Bijenkorf Beheer. 

Hoe ging het met het postagentschap aan de Herenstraat op nummer 84? Voor het 
antwoord verwijs ik u naar het raamaanplakbiljet op de foto hierna.
.
Een goed ondernemer gaat met zijn tijd mee en weet op tijd zijn bakens te verzet-
ten. Zo ook die ondernemer in rook-, lectuur- en zoveel andere artikelen. Ook dat 
staat op het raambiljet vermeld. 

De aankondiging van de sluiting van 
het eerste Rijswijkse Postagentschap en 
verplaatsing binnen de Herenstaat. Nu 
aan het begin van de straat.

Dochter Cindy (4 jaar) van de familie Lancée-’t 
Hoen inspecteert de verbouwing tot een Primera-
winkel
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Het doek van het eerste Rijswijkse postagentschap valt dus op 12 januari 1998.
Na de verbouwing ging de familie weer enthousiast verder met het uitbaten van 
winkel aan de Herenstraat. Ton ’t Hoen kwam speciaal uit Drenthe om te kijken 
hoe de winkel er uitzag. Op dat moment (1998) werd nog de hieronder afgebeel-
de historische foto van de drie generaties gemaakt: Ton, Rien en Tons kleinzonen 
Dave (12 jaar) en Michael (10 jaar). 

***

Literatuur:
Voor nadere informatie over de posthistorie van Rijswijk verwijs ik graag naar het artikel 
van Theo van der Kooij, De geschiedenis van. en mijn herinneringen aan de posterijen te 
Rijswijk, in: Jaarboek HVR 2011, 32-41.

Bronnen:
Familiearchief ‘t Hoen en Lancée-’t Hoen, Rijswijk
Herinneringen en de poststukken-collectie van N.J. de Weijer, Rijswijk
Collectie aantekenstrookjes L. Louwerse, Reeuwijk
Jaarverslag PTT 1926 
Handelingen Tweede Kamer 1927-1928
Dr. G. Hogesteeger, 200 jaar Post in Nederland, uitgave PTT Post BV 1998
Chronologisch overzicht van de ontwikkeling van de PTT-Dienst te Rijswijk (ZH), 
Museum voor Communicatie.
Fotoarchief van het Museum voor Communicatie, inventarisnummer 00043 
(afbeelding nummer 4).
Rijswijkse Courant, 19 maart 1954
Groot Rijswijk, 5 december 1974, 
Informatie de heer Henk van Drimmelen, Rijswijk.
Historisch informatiecentrum, Museum Rijswijk, mw. L. Boshoven. 
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Voorgevel Schoolstraat, circa 1946
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Firma Boone
bijna 90 jaar kwaliteit in groente en fruit

Wim Dammers
             

Op 30 november 2016 moesten de broers Jaap en Dirk-Jan van het fa-
miliebedrijf Boone in de Schoolstraat nummer 59 de deuren sluiten 
in verband met gebrek aan een opvolger. 

De firma Boone werd opgericht in 1927 door Izaak Boone (Yerseke 1907 - 
Rijswijk 1961). Izaak had enige jaren een boerenbedrijf op diverse plaatsen in 
Zeeland, waarna hij zich uiteindelijk in Ossendrecht vestigde. Na nog enige ver-
huizingen kwam hij met zijn gezin naar Rijswijk, waar hij op 46-jarige leeftijd in 
1927 een groente- en fruitzaak begon. 
De zaak werd gevestigd in de Schoolstraat nummer 53, waar nu de kapsalon 
‘About Hair’ zit. 
In 1928 verhuisde het bedrijf naar Schoolstraat nummer 57/59, dat oorspronke-
lijk als woonhuis was gebouwd, met een bovenhuis en een benedenhuis. In het 
benedenhuis was toen het bedrijf in boter, kaas en eieren (geen melk!) geves-

tigd van de heer J. van Dool. Vader 
Boone kocht het pand van hem.
Op de voorgevel kwam te staan 
‘Aardappelen Groenten Fruit 
Brandstoffen I. Boone’.
Naast aardappelen, groente en fruit 
werden er dus ook brandstoffen ver-
kocht, geen uitzonderlijke situatie in 
die tijd. Deze handel in kolen, cokes 
en briketten kwam in de jaren zestig 
te vervallen door de invoering van 
het aardgas. 
Voor de zaak van Van Dool zat het 
elektrotechnisch bureau ’Elmer’ in 
het pand. 

Op de zijgevel aan de Stadhoudersstraat staat nog steeds ‘Electro Elmer’: deze 
letters hebben ze er nooit meer af kunnen krijgen!
Izaak en zijn vrouw kregen zes kinderen, hij had al vijf kinderen uit een eerder 
huwelijk. Het waren bij elkaar vijf jongens (Leen, Jo, Kees, Jan en Tinus) en zes 
meisjes (Jane, Trui, Marie, Beth, Lenie en Saar). Een aantal van de jongens ging 
ook in de groente- en fruithandel. 
Dat Izaak een oog voor handel had, blijkt uit deze anekdote rond de begrafenis 
van koningin Emma: zoals bij alle overleden Oranjes werd ook de begrafenis-
stoet van koningin Emma op 27 maart 1934 via de Haagweg in Rijswijk naar 
Delft geleid. Izaak Boone stelde toen een groentewagen langs de route op en 
plaatste er enkele groentekisten op. Hij verhuurde deze voor een dubbeltje aan 
toeschouwers, zodat zij de stoet beter konden zien. 

Electro Elmer op de zijgevel aan de 
Stadhoudersstraat (foto auteur) 
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Naast de winkel reed vader Boone tot ongeveer 1943 een wijk, met paard en wa-
gen. Het paard werd gestald in een schuur naast het weiland aan de Steenlaan. 
Toen deze schuur onteigend werd in verband met de bebouwing van de 
Steenlaan, moest het paard verhuizen naar onder andere de Westvlietweg en naar 
een schuur aan de Van Vredenburchweg van de familie Hauser, een melkboer. 
Die schuur lag naast het huidige terrein van ‘Huize Westhof’. De paarden van de 
andere broers werden daar ook gestald. 
De paarden kenden de route uit hun hoofd en wisten ook precies, waar ze wel 
eens wat kregen van een klant. Wanneer de straat van die klant werd overgesla-
gen, omdat de klant niets had besteld, wilde het paard toch per se die straat in! 
Zoon Leen (Waarde 1915 – Opheusden 1990) reed tot 1950 ook een wijk met 
paard en wagen en daarna tot 1961 met de auto. 
Jan (Rijswijk 1931 – Rijswijk 2016) nam van groenteboer Noordermeer een 
groentewijk over en hij liep deze tot 1952, toen hij in dienst moest. Zoon Jo 
Boone (Ossendrecht 1920 – Vlaardingen 2016) nam na de oorlog de wijk van 
vader Boone over en hij bezorgde tot 1961 groente. Toen zijn broer Jan in 1959 
even in de middagpauze voor zijn broer waarnam, werd hij op de Nassaukade ge-

Rouwstoet koningin Emma (1934) met zicht op de hoek Nassaukade/ Haagweg bij de 
Hoornburg (foto collectie Sjaak Boone)

Jan Boone en Teddy Scholten op de Nassaukade, 1959
Tinus nam de wijk van Jan over tot hij zelf in 1954 in dienst moest
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fotografeerd, terwijl hij groente afleverde 
bij de zangeres Teddy Scholten: zij had 
net met het liedje Een beetje het songfes-
tival gewonnen.
Eind jaren veertig deed de auto zijn 
intrede: de Firma Boone kreeg de be-
schikking over een Chevrolet uit 1939. 
Deze werd gestald in een garage aan de 
Koninginnelaan. Er is nog een mooie foto 
uit die tijd, met broer Jan achter het stuur 
en vader Izaak ernaast. De foto werd ge-
nomen op de pont bij Maassluis: zij reden 
toen naar de veiling in Den Briel (zie ook 
verderop).
In 1961 overleed Izaak Boone op tach-
tigjarige leeftijd en werd de zaak overgenomen door zus Marie (Yerseke 1911 
– Opheusden 1999) en broer Leen, waarna Tinus Boone (Rijswijk 1934) de zaak 
in 1963 van hen overnam. Hij had daarvoor zelf enige jaren een groentezaak in 
de Haagse Wenckebachstraat. Tinus verbouwde en vergrootte de winkel en ging 
zelf boven de zaak wonen. Opslagruimte was voorhanden op de binnenplaats.
Hij woonde er 65 jaar en heeft de zaak gerund tot 1989, waarna Jaap (Rijswijk 
1950), de zoon van zijn broer Jo, de winkel overnam. Jaap had al gedurende twin-
tig jaar samen met Tinus in de zaak gestaan. In hetzelfde jaar kwam Jaaps broer 
Dirk-Jan (Rijswijk 1963) ook in het bedrijf.
Tinus bleef tot aan de sluiting van de firma in 2016 nog steeds enkele bestellin-
gen doen voor oude klanten.
De Firma Boone stond voor kwaliteit en leverde altijd de beste groente en het 
mooiste fruit.
Sinds het exotische fruit op de markt begon te komen, kon je deze bij Boone ko-
pen: ananas, kiwi, mango, granaatappel, carambola (sterfruit) en als ze het niet in 
voorraad hadden, kon je het bestellen.
Iedere dag, behalve zondag, bezochten ze ’s morgens om zes uur de groothan-
delsmarkt aan de Marktweg in Den Haag, zodat er dagelijks verse spullen in de 
winkel lagen. 
Overigens werden er voorafgaand aan het bezoek aan de markt vaak nog eerst wat 
bestellingen bezorgd, bij grote klanten. Naast de groothandelsmarkt werd ook drie 
keer per week de veiling bezocht, meestal in Den Briel. Men keerde dan rond 2 uur 
‘s middags terug op de zaak. Tinus bouwde in de loop der jaren zeer veel contacten 
op in de sector, waardoor hij ook direct kon inkopen bij tuinders in het Westland.

Tinus Boone in de winkel, circa 1963

Chevrolet met in de cabine 
Izaak (l.) en Jan Boone, ca. 1955
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In vroeger jaren was het assortiment meer sei-
zoensgebonden dan tegenwoordig: zo werd er 
in het voorjaar, wanneer de voorjaarsspinazie 
op de markt kwam, een wagenlading spinazie 
verkocht! ’s Winters was het aanbod beperkt 
tot kroten, knolraap, rode en witte kool en 
soms spruiten. Er werden dan veel ingemaakte 
groenten verkocht, zoals sperzie- en snijbonen, 
die in grote vaten in het zout waren ingelegd.
De zaak beschikte als één der eerste in Rijswijk over een koelcel, waardoor pro-
ducten die aan bederf onderhevig waren, langer bewaard konden worden. Een 
specialiteit was de fruitmand: Tinus won er in de loop der jaren diverse prijzen 
mee.
Om een goede groente- en fruithandel te drijven waren diverse vakdiploma’s een 
vereiste: Tinus Boone haalde in de loop der jaren onder andere het ‘Vakdiploma 
Groenten & Fruit’ (inclusief conserven) en het ‘Bewijs van Erkenning als 
Kleinhandelaar in Consumptieaardappelen’. 
Ook verkocht Boone eieren: voor de oorlog bezochten ze één keer per week de 
eierveiling in Zevenhuizen. Na de oorlog werden eieren ingekocht bij een boer in 
de omgeving van Den Briel. Verder werden er groenten in blik of pot verkocht. 
Door dit ruime assortiment kon de groentezaak veel klanten bedienen. Toen 
Tinus Boone de winkel overnam stootte hij de bijproducten af en is zich gaan 
concentreren op aardappelen, groente en fruit. 

De genoemde vak-
opleidingen en ook 
de opleiding voor het 
noodzakelijke midden-
standsdiploma volgde 
Tinus in de avonduren, 
na een lange werk-
dag. Op de avonden, 
waarop er geen les was 
moest dan ook nog de 
boekhouding verzorgd 
worden…
Boone had een grote 
klantenkring in Rijs-
wijk en omgeving: niet 

alleen particulieren, maar ook veel bedrijven, zoals bejaardencentrum ‘Onder-
watershof’, doveninstituut ‘Effatha’ in Voorburg, ‘Rijkswaterstaat’ en reisorga-
nisatie ‘Holland International’in de Plaspoelpolder. De grote klanten verdwenen 
echter langzaam maar zeker, aangezien deze steeds vaker overstapten op catering 
voor hun personeelsrestaurants.
‘O ja, ik moet nog even naar Boone’, klinkt jammer genoeg niet meer in Rijswijk.
Na bijna negentig jaren heeft de Firma Boone eind 2016 de deuren moeten slui-
ten. Er is nog geprobeerd om opvolging te vinden, maar dat is helaas niet gelukt.
Alweer een speciaalzaak verdwenen, een groot gemis voor Rijswijk.

kassabon
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Bronnen:
Interviews met Tinus Boone en Sjaak Boone (zoon van Kees Boone)

Fotos’s:
Collectie Tinus Boone, tenzij anders vermeld

Jaap en Dirk-Jan Boone in november 2016 (foto auteur)
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Citroënbus en Désirée Bode als 5-jarige
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Loodgietersbedrijf J. Bode
ruim 50 jaar een Rijswijks familiebedrijf

Wim Dammers
             

In september 2015 ontvingen de eigenaren en bewoners van ‘Villa Elise’ 
aan het Julialaantje in Rijswijk de Monumentenprijs 2015 uit handen 
van wethouder Cultureel Erfgoed Marloes Borsboom voor de voor-

beeldige restauratie van hun mooie pand. In haar dankwoord memoreerde 
Elisabeth Rijkels, dat de prijs vooral ook toekwam aan de vaklieden, die de 
restauratie hadden uitgevoerd.
Eén groep vakmensen was afkomstig van het loodgietersbedrijf J. Bode, die 
onder andere het dakwerk en het herstel van de loden pinakelbekroningen 
had verzorgd. Verderop wordt de restauratie van de Villa Elise uitvoerig 
behandeld. Loodgietersbedrijf Bode is al ruim 50 jaar een bekend familie-
bedrijf in Rijswijk en in dit artikel wordt de geschiedenis van deze firma 
geschetst. 

Jan Bode (Rijswijk 1940) doorliep na de ambachtsschool (loodgietersrichting) 
het leerlingstelsel en volgde daarna de gezel- en patroonsopleiding. Zijn vader 
was huisschilder. Ook Jan Bode wilde graag iets met zijn handen creëren en koos 
daarom voor het loodgietersvak. Zijn eerste praktijkjaren deed hij op bij de firma 
‘Ribberink’ in Delft en daarna werkte hij bij ‘Verleg & De Bruijn’. In 1965 wilde 
hij wat meer vrijheid en besloot voor zichzelf te beginnen: het stichtingsjaar van 
de firma Bode!

Aan de Ieplaan kocht hij een garage, op nummer 72. Zelf woonde hij bij zijn 
ouders in een bovenhuis op nummer 60. Zijn neef Herman Verburg deed de ad-
ministratie, later ging zijn vrouw de administratie verzorgen. 
Al snel was meer ruimte nodig. Achter de garages was een binnenplaats die werd 
overkluisd.
In begin jaren zeventig was weer uitbreiding nodig: Jan kon de garages nummer 
74 tot en met 80 erbij kopen. Dat maakte splitsing van de diverse bedrijfsacti-
viteiten mogelijk: één garage werd dak/zinkhok, de tweede werd gebruikt 
als pvc-hok, een andere diende voor de opslag van sanitair/materiaal, een vol-
gende als werkplaatshok en ten slotte kwam er een garage beschikbaar voor de 
administratie.
Later in de jaren zeventig deed de computer zijn intrede in de bedrijfsvoering, 
wat de werkzaamheden aanzienlijk vereenvoudigde: de honderden onderdelen 
zijn zo gemakkelijker te administreren en terug te vinden in het magazijn.

Loodgietersbedrijf Bode is een veelzijdig bedrijf, wat blijkt uit de veelheid van 
activiteiten die het verricht. Het is actief in renovatie, onderhoud en restaura-
tie, maar minder in de nieuwbouw. Door deze insteek kan er mooi ambachtelijk 
hand- en maatwerk geleverd worden. 
Er wordt gewerkt op een groot aantal werkgebieden: de belangrijkste werkter-
reinen zijn lood- en zinkwerk (daken, dakgoten, leiwerk, bitumen daken en 
fohndaken/kunststof, sanitair –voor zowel nieuwbouw als renovatie- en verwar-
ming, waarbij het accent ligt op het leveren, aanbrengen en/of vervangen van 
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CV-ketels en warmwatervoorzieningen voor onder andere geisers, elektrische 
boilers en radiatoren. Verder is de Firma Bode gespecialiseerd in het aanleggen, 
vervangen en controleren van waterinstallaties en het opsporen van lekkages in 
bestaande waterinstallaties. Daarnaast zorgt het bedrijf voor het aanleggen, ver-
vangen en controleren van gasinstallaties, voor het oplossen van riolerings- en 
ventilatieproblemen.
Ten slotte verricht het bedrijf sinds 2005 ook elektrotechnische installatie-
werkzaamheden: deze afdeling staat onder leiding van Theo den Hollander. 
Loodgietersbedrijf J. Bode heeft in de loop der jaren een uitgebreide klantenkring 
opgebouwd: naast particulieren zijn dat vooral VVE’s en vastgoedbedrijven.
Op 1 juli 2000 droeg Jan Bode de bedrijfsleiding over aan zijn schoonzoon Loek 
van Zeeland, die is getrouwd met Jans dochter Désirée. Loek van Zeeland is als 
veertienjarige vakantiewerker begonnen bij het bedrijf en heeft zo het loodgie-
tersvak in de volle breedte onder de knie kunnen krijgen. Désirée is sinds 2001 
verantwoordelijk voor de administratie.
Ondertussen werd de bedrijfsruimte aan de Ieplaan te klein en zag Van Zeeland 
om naar een groter pand en dat werd in 2009 gevonden aan de Cobbenhagenstraat 
nummer 16 in de Plaspoelpolder: een moderne bedrijfshal annex opslagruimte 
met separate kantoorruimte.
Aangezien de firma in de ambachtelijke sfeer werkzaam is, heeft deze in de loop 
der jaren een naam opgebouwd met bijzondere projecten. 
Naast Villa Elise heeft de onderneming aan een keur van projecten gewerkt, 
zoals:
• Johan de Witthuis, rijksmonument aan de Kneuterdijk nummer 6 in Den Haag.
   In nauwe samenwerking met de Rijksgebouwendienst verving de Firma Bode 

de loden goten en bracht een dakkapel aan;
• Bij het hoofdgebouw van het Psychiatrisch Ziekenhuis ‘Rosenburg’ aan de 

Oude Haagweg in Den Haag werd het loodwerk van de historische koepel 
vervangen;

• Voor café-restaurant ‘De Wits’, Herenstraat nummer 4 in Rijswijk werd de in-
stallatie in de keuken en dakwerk en restauratie van het torentje verzorgd;

• Het dak van de villa aan de Hogeweg nummer 4 in Den Haag werd gereno-
veerd en voorzien van leipannen;

• Voor een villa in Laren werd het dak met ‘monniken- en nonnen pannen’ 
gerestaureerd, waarbij de breukpannen vervangen werden. Monniken- en non-
nenpannen zijn twee soorten dakpannen, waarbij de bovenliggende dakpannen 

Villa in Laren 
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(de monniken) de vorm hebben van een halve afgeknotte kegel. Zij komen, 
met de bolle zijde naar boven, te liggen op de onderliggende dakpannen (de 
nonnen), die met de bolle zijde naar beneden liggen. Deze pannen werden niet 
nieuw gemaakt, want er werden in het zuiden van het land en in Duitsland 
restpartijen van gevonden. Ook zijn er in Friesland diverse nokvorsten en 
kantpannen met de hand gemaakt. Verder werd een nieuwe, lood gedekte 
schoorsteen opgebouwd.    

• In opdracht van het ‘Willibrordushuis’ (een klooster in Den Haag) werden het 
dakwerk en de cv-installaties geplaatst;

• Bij kasteel ‘De Binckhorst’ werden werkzaamheden aan het dak verricht;
• Bij de restauratie van het ‘Hofje van Wouw’, Lange Beestenmarkt 49-85 in 

Den Haag, werden de dakkapellen gerestaureerd en de loden goten vernieuwd. 
De firma Bode heeft een duiventil met mooi koperen dak gemaakt en geschon-
ken aan het Hofje: deze staat in de tuin.

Een spraakmakend project in Rijswijk is - zoals in inleiding al werd gememo-
reerd - de restauratie van de Villa Elise, waarvoor de eigenaren de Monumenten-
prijs 2015 ontvingen.
Deze Villa, daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw, was aan een 
uitvoerige onderhoudsbeurt toe. Hierbij werden, in nauw overleg met de op-
drachtgever, met zorg onjuist gerestaureerde stukken vervangen door historisch 
verantwoorde onderdelen, waarbij eigentijds comfort werd ingepast.

Een groot aantal onderdelen van het pand werd onder handen genomen, zoals het 
houtwerk van het hoofdgebouw, waarbij men aan de hand van oud fotomateriaal 
de originele details  teruggebracht, zoals de halve karrewielen naast de dakkapel. 
Ook werd het gebouw voorzien van een nieuwe roevenkap: een ‘roevendak’ is 
een schuin aflopend dak, waarvan de bedekking bestaat uit zinken platen. In dit 
geval werd de bitumendakbedekking verwijderd en vervangen door een leienkap. 
Verder werd de oranjerie voorzien van vloerverwarming, met daar overheen een 
marmeren carrera zwart wit geblokte tegelvloer. Ook werd daar een granieten 
handgemaakt aanrechtblad geplaatst en het ketelhuis vernieuwd. Tenslotte werd 
de dakkapel vernieuwd, waarbij ook de bitumenbedekking werd verwijderd en 
vervangen door leien. De bijzondere Belgische ruiter op de ‘pinakel’ (torenvor-
mige beëindiging) werd gerestaureerd.

Hofje van Wouw met duiventil 
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Het terras van de veranda was verzakt: de stalen binten, die gedeeltelijk waren 
verroest werden vervangen door betonnen dwarsbalken. Alle tegels werden hand-
matig gedemonteerd, vervolgens ontdaan van cementresten en schoongemaakt. 
Voor gebroken of verdwenen exemplaren werden er oude, vervangende tegels bij 
gezocht en vervolgens in het originele patroon weer aangebracht op de veranda. 

Het loodgietersbedrijf J. Bode is een bloeiende onderneming met een solide 
klantenkring: momenteel werken er acht vaste medewerkers en twee parttime 
administratieve krachten. Met al die vakkennis en met een modern geoutil-
leerd bedrijfspand beschikt Rijswijk over een gerenommeerd bedrijf, waarbij de 
nieuwe opvolger zich al heeft aangediend, te weten Bernard Benoist. Ook een ge-

Villa Elise: restauratie van de dakkapel

Villa Elise: gerestaureerde dakkapel
Villa Elise: bovendeel van de pinakel, 
voor restauratie
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boren en getogen Rijswijker. Via vakantiewerk aangetrokken tot dit vak heeft hij 
zich in de afgelopen vijftien jaar gekwalificeerd tot een bekwaam vakman, goed 
geschoold en met ondernemerskwaliteiten. Loek van Zeeland zal echter nog vijf 
jaar over de schouder meekijken en als vraagbaak fungeren. Zodat ook Bernard 
Benoist straks met twintig jaar ervaring geheel zelf de kar zal kunnen trekken.

Foto’s: collectie Fa. Bode

Het voltallige personeel voor het bedrijfspand aan de Cobbenhagestraat, met oprichter Jan Bode 
(zesde van rechts)
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Het Katholiek Actiecomité op de trap van de pastorie in 1944. Bovenste rij v.l.n.r. Antoon van 
Leeuwen, Fenny Moesman, Bep Favié, Jaap Smagge, Ben Fasen, Jaap Nieuwmans en voor hem 
Aad Borsboom. Middelste rij: Guus Eijken, Joop Kop, kapelaan L.C.J. Wüst, Kees Borsboom, on-
bekende dame en voor haar onbekende heer. Op de derde rij Herman van der Vaart, mevrouw 
Borsboom, Sjaan Borsboom, Lies van Halteren, Bert Verdiessen en Trees Blom
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Mijn Rijswijkse oorlogservaringen
(vervolg van Jaarboeken 2014, 2015 en 2016)

Jaap Nieuwmans

Vanaf 24 juni 1942 tot en met 31 december 1943 ben ik, met onderbre-
kingen, in Duitsland geweest voor de verplichte Arbeitseinsatz, twee 
keer in Berlijn en de derde keer in Kamen (Ruhrgebied). Alle brie-

ven, briefkaarten en formulieren uit die periode heb ik bewaard. Ik heb er 
vier mappen mee gevuld. 
In 2014 heb ik voor het Jaarboek iets geschreven over mijn Arbeitseinsatz in 
Berlijn en in het Jaarboek van 2015 en 2016 vertelde ik over mijn ervarin-
gen in Kamen.
In dit artikel schrijf ik over mijn Rijswijkse oorlogservaringen vanaf 1 janu-
ari 1944: ik ben toen onder andere ondergedoken geweest, was actief bij het 
‘Katholieke Actie Comité’ dat zich inspande voor de ‘jongens in Duitsland’ 
en werkte in de gaarkeuken.
In die tijd schreef ik brieven aan mijzelf: daar kan ik nu dankbaar gebruik 
van maken.

Oudejaarsavond 1943 
Vrijdagavond 31 december 1943 – ik was die dag teruggekomen uit Duitsland 
– werd een gezellige oudejaarsavond: we spraken en vertelden veel die avond, 
waardoor het erg laat werd en ik pas op nieuwjaarsdag 1 januari 1944 in mijn 
eigen bedje belandde. Wat een genot! Het opstaan op nieuwjaarsdag was voor 
mij alsof ik in de zevende hemel terechtgekomen was. Een goed ontbijt, want ik 
had brood en worst meegebracht, een pakje echte thee en voor bij de échte koffie 
Apfelstrudel mit Sahne (appelgebak met slagroom). De feestdag begon dus goed 
en na het ontbijt gingen wij met z’n allen naar de kerk. Daar kregen we van veel 
bekenden te horen: ‘Zo Jaap, ben je weer thuis? Joh, wat fijn voor je. Wat zullen 
je ouders blij zijn!’

Jaap duikt onder en Winnes mag met verlof
De brief van kerst die ik meegenomen had naar huis heb ik op maandag 3 januari 
op de post gedaan naar de jongens in Kamen, met het verzoek de brief weer terug 
te sturen naar de Willem Maris. Hij zou dan daar gecontroleerd worden en mis-
schien een uitkomst zijn voor Winnes Overweel waar ik de borg van was. Ik nam 
mij voor naar de Deutsche Krankenkasse für die Niederlande Nieuwe Parklaan 
nummer 70 te gaan en een brief te schrijven naar Winnes Overweel, ook naar zijn 
ouders en dan maar af te wachten.
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Het weer thuis zijn beviel mij best en ik was de hele dag in de weer. Zo ben 
ik naar het kantoor van ‘Rietveld’s-Gravendijk’ – zij waren uitvoerders voor 
Organisation Todt (OT), het Duitse bouwprogramma – aan de Populierlaan ge-
gaan en zij keken ervan op, dat ik thuis was. Ik vertelde hen over de toestand in 
Kamen en hoe gemilitariseerd het er was. Dit kon ik de heer ’s-Gravendijk wel 
vertellen.
Met mijn papieren over terugkeer naar Kamen ben ik naar de Krankenkasse 
geweest en ben daar netjes ontvangen. Ik was daar uitgeschreven, omdat ik in-
middels bij een andere organisatie werkte, namelijk de OT. Ik ging daar weg met 
de gedachte: ‘Ja, die mensen hebben gelijk’. Maar de OT hield ik liever eventjes 
op afstand, want ik had nog verlof. Ik wachtte af. ‘Als ik eerst maar bericht krijg 
van Winnes Overweel’, dacht ik.
Het liep al aardig naar donderdag 6 januari 1944 en ik had inmiddels besloten 
niet terug te gaan naar Kamen, hoe jammer ik het ook vond voor Winnes! Ik had 
dit alles voorgelegd aan mijn vriend Aad Borsboom en ook aan mijn ouders. 
Na 6 januari ben ik ondergedoken, zo noemden ze dat in die dagen, bij Aad thuis. 
Zij hadden een groot huis, dus voor mij was er een mooi plekje. 
Ik heb daar parfumdoosjes gemaakt voor 5 cent per stuk. Ik had het er best naar 
mijn zin en werd zodoende een lid van de grote familie. Het ergste was, dat de 
vader van Aad op de dag dat de oorlog uitbrak, plotseling gestorven was. Zo tus-
sendoor, als het donker was, ging ik even naar huis, wat in een tijdsbestek van 
vijf minuten gebeurde. Mijn ouders had ik gevraagd of zij, als er controle zou 
komen, dan de brief die inmiddels uit Kamen teruggekeerd was, zouden willen 
laten zien. Of het zo moest zijn: mijn vader kwam op woensdag 12 januari naar 
mij toe bij de familie Borsboom met de boodschap, dat er controle was geweest 
van de OT. Mijn zus Riet, die goed Duits sprak, was thuis en in het gesprek gaf 
ze de kerstbrief aan de twee mensen van de OT. Zij pikten er iets uit op, overleg-
den met elkaar, gaven de brief weer terug en zeiden: ‘Jetzt ist alles in Ordnung’. 
Nu is alles in orde. Ze gingen weg met ‘Alles Gute’. Het gaat jullie goed. Dit was 
dus een goed bericht. Maar nu Winnes nog! Ik ging verder met mijn parfumdoos-
jes en vertelde de familie Borsboom wat er gebeurd was. Het was één stap in de 
goede richting. 
Ik had misschien een engelbewaarder, want mijn lieve moeder kwam op zaterdag 
22 januari met een brief van Winnes Overweel en daarin stond het volgende:

Beste Jaap  17 Jan.’44
Allereerst hartelijk dank voor je brief. Ja Jaap, je kan natuurlijk zelf wel 
indenken hoe kwaad of ik was, toen ik dat hoorde. O Jaap, ik was wild. 
Je moet het me niet kwalijk nemen, maar ja jo, als je denk, over een paar 
dagen ga ik naar huis en dan te weten dat je niet terug komt. Maar, alles is 
terecht gekomen hoor. Ik kwam Dinsdagavond, de avond dat ze de papie-
ren moesten halen, in de barak en toen werd me verteld dat ik toch mocht, 
want mijn naam stond op de lijst en ze hadden me opgenoemd. Nee jaap, 
wat was ik blij dat begrijp je wel. Nu kan je voor mijn part thuis blijven 
hoor. Ik hoop nu maar dat je het rooit, dat je afgekeurd wordt. Ik wou dat 
ik er ook zoo voorstond. Nu jaap, ik maak het maar kort hoor, want het is 
al half twaalf, nu nog wat inpakken en morgenochtend om 8 uur de deur 
uit.
Het valt niet mee, dat weet je. Als ik geen borg had, dan dacht ik er niet 
aan om weer weg te gaan, maar ja, nu moet het. Denk er om jaap, dat 
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als je afgekeurd wordt, je toch nog eens schrijft hoor, ik reken er op. Zeg 
jaap, woont er nu in Rijswijk nog een Overweel, een schoenmaker, dat is 
een Oom van me, een vuile NSBer. Als hij er nog woont, neem hem dan 
voor je rekening, want over een maand of 5, dan kan je eraan. Het gaat 
goed he, dat weet je. Verder de hartelijke groeten, jaap, ook aan je ouders 
en je zusters van je vriend Winnes.
Je moet het me maar niet kwalijk nemen dat ik zo kwaad was hoor, je kan 
het zelf wel indenken he.

Schrijf terug hoor, naar Dortmund.
Ook de groete van klaas, bram, Jan en kees.

tot kijk.

Winnes naar huis en Jaap uit de zorgen, was dat even fijn! Dit was wel een grote 
kaars waard in de Mariakapel van de Bonifatiuskerk!

Intussen wilde ik eerst even afwachten wat de heren van de OT verder zouden 
doen, vandaar dat ik bij mijn parfumdoosjes bleef, bij de familie Borsboom. 
Nu was het zo dat aan de woning van de familie op de hoek Kerklaan-
Julianastraat nummer 86 een zuivelwinkel verbonden was, maar dat de 
huiskamer vensters had aan de Julianastraat. Men kon dan zo naar binnen kij-
ken. Sjaan, de oudste dochter van de familie, deed de winkel en daar werd door 
klanten gesproken over mij, want ze hadden iets gezien in de huiskamer. Dus ik 
ging daar weg na een goed gesprek met de familie en veel dank. Ik ben daar zes 
weken geweest.
De verloofde van mijn vriend Antoon Kort, Cobi Halkes, waar ik heel goed mee 
omging, hoorde van dit alles en had voor mij een oplossing. Zij had een vrien-
din, Nel Krinzen, en die had een oom, de heer Van Wijk, met een zuivelwinkel 
aan de Hoefkade in Den Haag. Nel kende ik heel goed als vriendin van Cobi. 
Kort hierna was alles in orde, nam ik afscheid van de familie Borsboom en vroeg 
Sjaan aan mij: ‘Wil je de parfumdoosjes meenemen? Dan zorg ik voor de rest’. 
Ja! Dat leek mij wel wat en met de parfumdoosjes ging ik met Cobi en Nel naar 
de Hoefkade. Mijn familie was ook blij met dit adres en mijn vader zei spontaan: 
‘Ik ga ook mee!’ De ontmoeting met de familie Van Wijk was spontaan: er werd 
veel gesproken over en weer. Mijn slaapgelegenheid was in een uitbouw achter 
het huis. Zo zie je hoe snel je een Hagenaar kon worden, wat mijn vader ook eens 
was.
Ik ben bij de familie Van Wijk onopgemerkt binnengekomen zonder bonkaarten 
van het distributiebureau. In de tijd dat ik nog thuis was, heeft iemand mij deze 
bonnen gegeven. Ik vroeg mijn vader of hij weer naar die persoon wilde gaan die 
toen voor mij de bonnen verzorgd had.
Met mijn Ausweis was het nu in orde en die zou ik gebruiken als ik de straat op 
ging. Uit Kamen heb ik niets meer gehoord wat de OT betreft. 
Voor mijn definitieve thuiskomst bestonden drie mogelijke verklaringen: het kan 
gekomen zijn door die twee mensen uit Beieren alwaar ik een fijn contact mee 
had, of door die twee mannen die bij mij thuis geweest zijn en alles in orde be-
vonden hebben, of de vier weken dat ik ziek geweest ben, waar ze misschien de 
conclusie uit getrokken hadden dat het met mijn papieren in orde was. Enfin! Ik 
was nu in Den Haag en hoopte weer gauw in de Willem Maris te kunnen zijn.
Nu even iets over mijn adres aan de Hoefkade. Al na een paar dagen merkte ik, 
dat het heel fijne mensen waren. Dat ze een zuivelwinkel hadden, kon ik merken 
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bij het ontbijt en ’s middags aan de pap en andere zuivelproducten. De buur-
man was een groenteman, dus met de avond zaten wij ook goed. Nel Krinzen 
kwam regelmatig op bezoek, wat gezellig was, en bracht ook nieuws mee van 
haar vriendin Cobi en van Antoon de Kort. Die schreef mij regelmatig via mijn 
huisadres aan de Willem Maris. De parfumdoosjes gingen ook door en ik had er 
al zo’n 600 geproduceerd. De groenteman kwam regelmatig achterom en had dan 
klusjes voor me, zoals groente schoonmaken, peentjes schrappen en aardappelen 
schillen. Leuk werk. Dat kwam ten goede aan het avondeten. ’s Avonds speelde 
ik met pa en ma Van Wijk mens-erger-je-niet. Of we kaartten: klaverjassen, joke-
ren en eenendertigen. Zo maakten wij het ons gezellig. Als Nel kwam, dan was 
ze er vroeg, want ze moest ’s avonds om 8 uur binnen zijn. Vader kwam de dis-
tributiebonnen brengen met de hartelijke groeten van de goede gever. De familie 
Van Wijk had de zorg over die bonnen en gaf mijn vader wat bonnen mee naar 
huis. Op dit onderduikadres ben ik precies vier weken geweest.
Zo werd het donderdag 9 maart. Toen dacht ik dat ik van alle zorgen af was: uit 
Kamen niets meer gehoord, de distributiebonnen waren er, mijn Ausweis kon ik 
weer gebruiken. In het bijzijn van mijn vader, Nel en Cobi heb ik hartelijk af-
scheid genomen van de familie Van Wijk met de boodschap: ‘Ik zal jullie nooit 
vergeten en kom nog vele keren terug’. En zo ging ik op weg naar de Willem 
Maris.

Katholiek actiecomité
In de St.Bonifatiusparochie was het Katholiek Actiecomité actief. Dat zette zich 
in voor de mannen die verplicht te werk gesteld waren in Duitsland, onder an-
dere door nieuwsbrieven naar hen te sturen. Er was een lijst met adressen waar 
de mannen zich bevonden. Ik werd lid van het comité. Men vroeg mij om een 
artikeltje te schrijven over de Katholieke Rijswijkse Voetbalclub (KRVC). Dat 
artikeltje heb ik bewaard. 
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Mijn artikeltje over KRVC in het krantje van het Katholiek Actiecomité

Vanuit Duitsland kwamen daar ook reacties op, zoals op een briefkaart van 
Antoon Kort aan mij gericht. Hij schreef toen dat hij een brief van de ‘K.A.’ ont-
vangen had en dat Verdiesen de schrijver was. Ook die heb ik in mijn archief 
bewaard.

Reactie vanuit Durlach (Duitsland) van 
mijn vriend Antoon Kort op het krantje van 
het Actiecomité
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Er speelde nóg iets bij de RKVC en dat was het overlijden van Charles Holtkamp 
op 3 januari in het ziekenhuis van Berlijn-Buch. Hij speelde in het eerste elftal en 
was een uitstekende voetballer. Op 6 maart werden de leden van RKVC aange-
schreven om deel te nemen aan de heilige mis voor de zielenrust van Charles op 
zondag 12 maart in de St. Bonifatiuskerk. Die oproep heb ik nog in mijn archief. 

Oproep deel te nemen aan de heilige mis voor die zielenrust van Charles Holtkamp

Werken in de tuin van Duijvestijn
Donderdag 23 maart 1944. Ik genoot inmiddels zo’n veertien dagen van mijn 
vrijheid en ik wilde wat gaan doen. Ik kwam in gesprek met Nico van Leeuwen 
die bij mij in de Willem Marisstraat aan de overkant woonde op nummer 10. Hij 
kwam veel op de tuinderij van Duijvestijn aan de Strijp en haalde daar groente en 
fruit en in de druiventijd ook druiven. Nico had aan Duijvestijn gevraagd of hij 
nog een knechtje kon gebruiken en het antwoord was ‘Ja!’ Ik moest mij komen 
melden op de tuin en ik werd aangenomen. 
Het was inmiddels lente, alles zou gaan bloeien en groeien en dus was er werk 
genoeg aan de winkel. Duijvestijn had vier kassen met druiven: frankenthaler en 
alicante. En een kas met muskaatdruiven. Er was een warenhuis met tomaten en 
op de koude grond in de druivenkassen werd andijvie geteeld. Deze andijvie ver-
kocht hij voor 8 cent per krop en daar kwamen veel kopers op af in die tijd. 
Als de druiven gingen zetten, moesten ze gekrent worden en dat was in juni. Dat 
deden twee meisjes van de familie Van der Geest uit Sion. Dat was een gebied 
tegen Delft aan, maar het lag nog in Rijswijk.
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Ik ga nu even met die twee meisjes door. Met de kleinste – hun namen zijn mij 
ontgaan – is iets heel ergs gebeurd. Ze waren beiden naar een tante gegaan, met 
de blauwe tram naar Leiden. Tussen Voorschoten en Leiden, toen nog een heel 
open vlakte, is de tram beschoten door geallieerde vliegtuigen. Dat kleinste meis-
je werd geraakt en overleed. Haar zus was ontzet, maar had helemaal niets. Een 
zware dag voor de familie Van der Geest.

Vlucht 648
Toen ik woensdag 27 september 1944 op weg was naar de tuin van Duijvestijn, 
zag ik, vlak voor ik het laantje naar de tuin in wilde, links van mij een vliegtuig-
wrak liggen in het weiland van Heida. Op de tuin hoorde ik dat bommenwerper 
B24J Liberator Lil’ Max gedurende zijn vierenzestigste gevechtsmissie aan de 
Kleiweg in de gemeente Rijswijk Z.-H. was neergestort. Hoe dit kwam is een 
lang verhaal. Het staat uitgebreid beschreven in het boek van Harold E. Jansen 
met als titel Vlucht 648, nog verkrijgbaar als tweedehandsboek voor wie er meer 
over wil weten.1

Foto in de tuin van Duijvestijn, september 1944. V.l.n.r. Duijvestijn, de knecht Antoon, de twee 
zussen Van der Geest en ik ertussen.
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Aan de razzia van 21 november 1944 ontkomen
Zoals ik al eerder aangaf, schreef ik ná mijn Arbeitseinsatz in Duitsland weleens 
brieven aan mezelf. Daarin legde ik vast wat er gebeurde. Eind november 1944 
vond er een razzia plaats om mannen van 17 tot en met 40 jaar in te kunnen scha-
kelen voor de Arbeitseinsatz. Mijn brief van 20 november 1944 gaat daarover. 
Het ‘Bevel der Duitsche Weermacht’ heb ik indertijd in de tekst geplakt. De brief 
is hierboven  afgedrukt. Op pagina 45 volgt de uitgetypte versie.

Brief over de razzia met het ingeplakte bevel der Duitsche Weermacht
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   Rijswijk 20 November 1944
     Persoonlijke beschrijving van de razzia op hierboven genoemde datum

De avond tevoren was ik naar het lof gegaan en bij afloop daarvan hoorde ik op de 
Kerkbrug in het bijzijn van Kees Borsboom en Antoon v. Leeuwen van een vrouw 
dat er morgenochtend om 4 uur een razzia gehouden zou worden die ten doel had 
alle mannen van 17 t.m. 40 jaar in te zetten voor werk in Duitsland. Door de bur-
gerij was er over die razzia al een dag of 10 gesproken maar telkens was er niets 
van gekomen dus ik voor mij dacht dat het ook wel weer los zou lopen. Antoon 
van Leeuwen is voor alle zekerheid vooruitgegaan om te informeren of er in de 
schuilplaats waar hij ondergebracht was nog een plaats voor mij was. Hij zou mij 
dan komen waarschuwen en dus liep ik met Kees Borsboom door naar huis. Kees, 
Aad, Leo, en Joop Kop hadden ook een schuilplaats voor hun vieren. Om kwart 
voor acht kwam Antoon v Leeuwen met de boodschap dat het niet ging en we 
maar rustig af moesten wachten op de dingen die komen zouden. M’n Vader had 
intussen op de vliering een plaatsje voor mij gemaakt en als de nood aan de man 
kwam kon ik daar wegkruipen. Juist ’s middags was het de eerste dag dat er geen 
elektriciteit meer was dus we zaten in het donker dat wil zeggen bij een petrole-
umlampje wat Vader eens meegebracht had en Sien had nog een litertje olie op de 
kop getikt dus helemaal in het donker zaten we niet. Na nog wat gepraat te hebben 
over de razzia in Rotterdam van 10 Nov. j.l. en over andere dingen zijn we om 10 
uur naar bed gegaan.
 Dinsdagmorgen om 7 uur werd er gebeld en ging Sien voor het raam kijken 
en zag toen dat 2 Duitsers een briefje in de bus gegooid hadden. Vader die intus-
sen naar de kamer van Sien gegaan was en vernam wat er aan de hand was kwam 
mij roepen en zei dat ik er uit moest komen want ze waren bezig. Eerst moest ik 
even nadenken wat of Vader bedoelde maar ik had al gauw door dat het om mij te 
doen was. Terwijl Vader naar beneden ging om te kijken wat er in de bus gestopt 
was heb ik mij gereedgemaakt om de duik te aanvaarden. Toen Vader weer boven 
kwam kreeg ik het volgende briefje in handen:
Op de vliering ben ik eerst in de hoek boven de slaapkamer van Moeder gaan lig-
gen. Dit leek mij geen geschikte plaats. Toen ben ik onder de oude divan gegaan 
wat mij beter leek. Vader heeft mij toen wat gecamoufleerd en zo ben ik dan blij-
ven liggen. Naast mij stond een spiegel en ik dacht als ik die nu nog op de divan 
had dan zagen ze mij in het geheel niet. Het viel wel niet mee zo te liggen en het 
was knap zwaar die divan met die spiegel op mij maar ik hoorde 10 uur slaan 
en dacht misschien komen ze nu gauw controleren en als ze mij niet gevonden 
hebben ben ik er toch fijn vanaf. Op het laatst kon ik het niet meer uithouden 
en heb ik Vader geroepen. Wij hadden een zinken badkuip en die stond op een 
plank boven het trapgat en ben toen in de badkuip gaan staan. Kort daarna kwa-
men 2 Duitsers van de Sicherheitsdienst controleren en mijn Vader gaf voor dat ik 
in Duitsland was, wat hij aantoonde door middel van brieven die ik tijdens werk 
voor de Arbeitseinsatz geschreven had. Dat werd geloofd door die Duitsers die 
daarna vertrokken. Toen de kust veilig was ben ik eerst bij mijn vriend ondergedo-
ken en later bij een tuinder, alwaar ik het tot het eind van de oorlog gelukkig heb 
uitgehouden. 

Jaap Nieuwmans
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Actief in de gaarkeuken
Zo werd het winter. In de tuinderij was niets te doen. Ik wachtte het nieuwe jaar 
maar af. Gelukkig had ik nog een spaarpotje, vanwege mijn verdienste tijdens 
mijn OT-periode.
Het was inmiddels januari 1945 toen ik het verzoek kreeg om bij de heer 
Stempels op het gemeentehuis in gebouw Hofrust te komen. Ik kreeg de 
vraag voorgelegd of ik eten mee zou willen uitdelen bij de gaarkeuken in de 
Esdoornstraat. Ja! Dat leek mij wel wat. Een hartstikke leuk en dankbaar baantje! 
Wij kregen van daaruit ook eten, dus dat scheelde één persoon thuis. De mensen 
kwamen met alle soorten keukengerei, zoals pannetjes, schalen, kannen, melk-
kannen en zelfs maatkannen van een halve liter of van een liter. De kinderen 
hadden bijna allen een soeplepel in hun zak of hand. Als wij vergevorderd waren 
met het scheppen uit de grote gamel, dan lieten wij een bodempje zitten en zet-
ten de gamel buiten en de kinderen doken dan met hun lepel in de gamel om het 
laatste eruit te scheppen. Wij hielden wel in de gaten welk kind al een duik ge-
nomen had. Menig kind kwam dan met een ‘soeparm’ weer thuis. Het eten kwam 
van de Technische Hogeschool aan de Lange Kleiweg. Ik had dit werk een paar 
maanden gedaan, toen de heer Stempels aan mij vroeg of ik ook op het vliegveld 
Ypenburg wilde helpen.

Voedseldroppings op Ypenburg
Het was inmiddels eind april 1945. Er zou voedsel met Engelse en Amerikaanse 
bommenwerpers over vliegveld Ypenburg worden uitgegooid. Dat was weer 
eens wat anders dan het uitdelen van eten aan onze Rijswijkse inwoners. Ik heb 
dat altijd met plezier gedaan, maar dít met die vliegtuigen was weer een ander 
avontuur.
Ik meldde mij bij het vliegveld begin mei. De plaats waar het voedsel gedepo-
neerd moest worden was afgebakend met een groot kruis van witte lakens. Het 
was niet zo, dat er direct gestrooid werd, maar dat het gemeld zou worden. De 
Duitse bezetting was nog aanwezig op het vliegveld, maar die kon geen kant 
meer op vanwege de opmars van de geallieerde troepen. Die Duitsers vonden het 
best zo. Zelf hadden de soldaten van de Luftwaffe ook niet veel meer en konden 
van die voedseldroppings mee profiteren. 
Er werd eerst proef gevlogen en ik voelde aan wat er ging gebeuren. Toen het 
menens werd met de vluchten, ging eerst het alarm, daarna kwamen de vlieg-
tuigen en die probeerden zo dicht mogelijk bij het witte kruis te komen. De 
bommenwerpers vlogen zo’n 50 meter hoog boven het vliegveld en de beman-
ning stond aan de zijdeur van het vliegtuig en schoof of gooide de kostbare 
lading naar buiten. De zware lading was zo beneden, maar de zakken met thee 
zweefden nog een tijdje na.
Het was voor mij een hele belevenis: vijf jaar oorlog en ellende en nu viel alles 
wat ik zo gemist had zo maar uit de hemel! Ja! Voor mij was dit het einde van de 
Krieg, al was er nog geen capitulatie van het Duitse leger.
De bommenwerpers waren weg, maar hetgeen ze gebracht hadden, lag nog op 
het veld, dus er moest geruimd worden. Ik vond blikken met kaakjes, blikken met 
bacon, zakjes met erwten, blikjes met worst en zakjes met thee. Dit alles en nog 
veel meer lekkers werd verzameld en naar een depôt op het vliegveld gebracht. 
Het duurde tien dagen. De Duitse soldaten kookten eten of maakten soep van het-
geen wat beschadigd was neergekomen vanuit de vliegtuigen. Van de etenswaren 
kreeg ik iedere avond wat mee naar huis en er was vanuit de Duitse keuken ie-
dere avond soep. 
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Ook na de oorlog werden nog enkele jaren bonkaarten gebruikt.

Aan die soep hangt nog een verhaaltje: allen die verzamelden kregen die soep in 
een emmertje en dit werd bij de uitgang gecontroleerd door er met een stokje in 
te roeren. Wat bleek nu? Er waren verzamelaars die blikjes etenswaren in de soep 
deden en er zo mee naar buiten wilden lopen. Daarom werd er geroerd en van de 
daders werd alles afgenomen, ook het persoonsbewijs. Ze mochten niet meer te-
rugkomen. Maar goed ook, want ze verprutsten het voor de anderen.
Nadat alles geruimd was, heb ik de sloten die door het vliegveld liepen, met een 
sloothaak uitgebaggerd. Er kwamen bakken vol bruikbaar voedsel uit, alleen de 
zakjes met peulvruchten waren twee keer zo dik geworden en die gingen naar de 
varkens van ‘Hoeve Ypenburg’.

Slot

Loonstrookje van ALTA, juni 1945

Dit was voor mij het einde van de oorlog, 5 mei 1945. Ik kon weer bij mijn oude 
baas terecht: ‘ALTA Stalen Ramen- en Constructiebedrijf’ in Den Haag. Er was 
weer werk. 
Alles wat ik meegemaakt heb vanaf 24 juni 1942 tot en met 5 mei 1945 heb ik 
opgeschreven en in een ringband bewaard. Het bovenstaande is daarvan de weer-
slag. In de zomer van 2014 ben ik er druk mee bezig geweest. Daarbij heb ik 
gebruik kunnen maken van mijn eigen archief dat uit vier mappen bestaat. Veel 
teksten en bijna alle illustraties zijn daaruit afkomstig. 

Noot
1 Jansen, Harold E., Vlucht 648, Elmar Uitgeverij, Delft, 19851 (ISBN 9789061204770) 

is alleen nog als tweedehands boek aan te schaffen via het antiquariaat, De Slegte of 
Boekwinkeltjes.nl. Het vertelt het verhaal van de op 26 september boven het Westland 
neergeschoten Amerikaanse bommenwerper Lil’ Max met zijn elfkoppige bemanning.
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Katern 
750 jaar kerk in Rijswijk

Ruud Poortier

2017 staat in het teken van ‘750 jaar kerk in Rijswijk’, vandaar dat 
dit katern aan dit thema is gewijd. Gedurende het gehele jaar 

zijn er activiteiten, die begonnen zijn met een gezamenlijke viering van de 
vier lokale kerkgenootschappen: de rooms-katholieke parochie H. Bonifatius, 
de Protestantse Gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk te Rijswijk 
en de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk. Als dit boek verschijnt, is er een 
tentoonstelling in het Museum die een beeld geeft van die 750 jaar en op 3 
december wordt het feestjaar afgesloten met opnieuw een gezamenlijke vie-
ring. Het jaartal is overigens geen begin-tijdstip: in dat jaar werd de parochie 
Rijswijk voor het eerst in stukken genoemd. De kerk is dus ouder, maar een 
mens moet een mooi moment kiezen om te gedenken.

Over de Rijswijkse kerk is al veel geschreven. Aan het eind van dit katern vindt u 
een overzicht van publicaties, waaruit blijkt dat de HVR ook zijn best heeft gedaan 
fragmenten van de geschiedenis bij elkaar te leggen. Het hoofdstuk Gelovigen in 
beweging in Geschiedenis van Rijswijk biedt een overkoepelend beeld, maar na 
deze publicatie uit 1997 is er veel nieuws verschenen.
Het katern beoogt niet een nieuwe vogelvlucht. Wel hebben we gezocht naar on-
derwerpen uit de kerkelijke geschiedenis die tot nu toe wat onderbelicht zijn ge-
bleven. Over de middeleeuwse pastoors is, op Zybrant Willemsz. na, niet veel 
bekend, maar Ronald van der Spiegel laat ons kennismaken met Jan de Ridder, die 
halverwege de veertiende eeuw in de Rijswijkse parochie actief was. Protestantse 
mijlpalen uit de begineeuw waren de Beeldenstorm (1566) en de publicatie van de 
Statenbijbel (1637/1643), beide onderwerpen zijn op Rijswijk toegesneden. Twee-
strijd tussen de heer van Te Werve en de pastoor leidde in de achttiende eeuw tot 
een schisma bij de Rijswijkse katholieken, Willem van der Ende heeft zich hierin 
verdiept.
Na 1850 mocht het katholicisme opbloeien en Frans Holtkamp schrijft over de 
‘Jozefgezellen’ in de eerste helft van de twintigste eeuw, één van de vele pijlers 
onder de katholieke identiteit in Rijswijk. Ik sluit zelf het katern af met een over-
zicht van de naoorlogse tijd met nadruk op de openbare ruimte: de tijd van ker-
kelijk groei en nieuwe kerkgebouwen, de tijd van kerkelijke krimp en sluitingen, 
sloop en hergebruik.
De toekomst van de kerken is ongewis. Laten we de geschiedenis maar vastleggen 
zolang we niet weten hoe de toestand over vijftig jaar is.

†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-
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Jan de Ridder, persoon van Rijswijk

Ronald A. van der Spiegel

Erg veel is er niet bekend van de kerkgeschiedenis van Rijswijk tijdens 
de Middeleeuwen. De parochie Rijswijk werd voor het eerst vermeld 
in circa 1267; de eerste vermelding van een priester aldaar stamt uit 

1281. Het is mij niet mogelijk een compleet lijkende lijst van parochiepries-
ters op te stellen voor wat betreft de tijd vóór de reformatie. In deze bijdrage 
ga ik in op één parochiepriester, namelijk Jan de Ridder, die in de veertiende 
eeuw leefde, om zo toch een beeld te schetsen van de zielzorgers in Rijswijk. 
In de bijlagen geef ik een overzicht van de pastoors van Rijswijk tijdens de 
Middeleeuwen, voor zover ik hen kon achterhalen.

Parochie, kerk, collator en persoon
Zoals gezegd, stamt de oudste vermelding van de parochie van Rijswijk uit circa 
1267. Om precies te zijn, uit de periode 25 december 1266 tot 6 april 1268. Cle-
mentia van Noordwijk vermaakte toen aan de commandeur en broeders van het 
hospitaal van Sint Jan en Sint Catharina én aan de commandeur en broeders van 
de Duitse Orde te Utrecht twee stukken land om de opbrengst daarvan gelijkelijk 
te verdelen. Eén stuk land lag in Monsterambacht, het andere in de parochie van 
Rijswijk.1

De kerk van Rijswijk is ouder. Hoeveel ouder is niet bekend. De bouwhistorica 
Elisabeth den Hartog veronderstelt dat de huidige kerk een tufstenen voorganger 
heeft gehad, die in de dertiende eeuw is vervangen door nieuwbouw, misschien in 
meer dan één bouwfase. Zij stelt dat het bovenste deel van de kerktoren stamt uit 
circa 1300, maar dat het onderste deel ouder is, mogelijk al gebouwd in de vroege 
dertiende eeuw. De tufstenen voorganger moet na circa 1100 zijn gebouwd, omdat 
er ‘in Rijswijk geen bodemvondsten zijn gedaan uit de periode tot omstreeks 1100’, 
aldus Den Hartog.2 Sint Bonifatius was wellicht de patroonheilige van de kerk.3

Het is niet bekend wie verantwoordelijk was voor de bouw van de kerk in Rijswijk 
en de stichting van de parochie aldaar. Mogelijk was er een rol voor de graaf van 
Holland. De tienden in Rijswijk waren op het moment dat wij daar informatie 
over hebben voor de helft in handen van de graaf van Holland en voor de helft 
in handen van de heer van Teylingen, die zijn helft in leen hield van de graaf.4  
Tienden waren in oorsprong een kerkelijke belasting die vaak in handen was van 
een kerkstichter en diens nazaten. Een tweede argument voor een rol van de graaf 
van Holland is, dat hij de collatie bezat, het recht om de pastoor van Rijswijk te 
benoemen. In 1374 droeg de toenmalige graaf dit recht over aan het kapittel op het 
Hof in Den Haag.5

†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-

†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-
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De oudst bekende pastores van Rijs-
wijk waren zogenaamde ‘personen’. 
Een persoon was een niet-residerende 
pastoor. Hij bezat het pastoorsambt 
van een parochie en inkomsten uit dat 
ambt, maar verrichtte niet de bijbeho-
rende werkzaamheden, zoals het op-
dragen van de mis. Daartoe stelde een 
persoon een vicecureit aan, die hij ook 
betaalde. Maar niet zoveel als hij zelf 
ontving! In 1281 werd voor het eerst 
een persoon van Rijswijk genoemd, 
samen met een kapelaan aldaar.6 De 
kapelaan zal de toenmalige vicecureit 
zijn geweest. Wij kennen de namen 
van deze twee priesters niet. Pas in 
1299 werd de naam van een persoon 
genoemd, Dirk.7 Hij komt ook nog een 
keer in 1304 voor.8 In beide gevallen 
gaat het om een verklaring die hij ten 
behoeve van een derde afgeeft. Wij le-
ren niets over hem, behalve dat hij een 
betrouwbare getuige kan zijn geweest. 
In 1320 is weer een vermelding van een naamloze persoon.9 In 1353 is er een bij 
naam genoemde persoon, heer Jan de Ridder.10 Hij werd al in 1334 vermeld.11 
Zijn eerste vermelding als priester stamt uit 1344, zonder functie.12 Hij is de 
hoofdpersoon van deze bijdrage. Wij kennen de naam van een vicecureit van hem: 
de in 1369 vermelde Jan heer Simonsz.13

De familie De Ridder
In 1316 betaalde ene Gerrit de Ridder hofhuur, een soort erfpacht, aan de grafelijk-
heid van Holland, voor een perceel op de geest in Den Haag én voor een perceel in 
het veen bij Den Haag. In hetzelfde jaar betaalde Coppe Gerrit Riddersz ook hof-
huur ook voor twee percelen, die elk bij een perceel van Gerrit de Ridder lagen.14 
Ik beschouw Coppe als een zoon van Gerrit. Coppe komt ook nog in 1334 voor 
als hofhuurbetaler voor dezelfde twee percelen als in 1316.15 Een waarschijnlijk 
andere zoon van Gerrit was Colijn de Ridder, die in 1334 ook hofhuur diende te 
betalen voor twee percelen, één op het veen en één op de geest, waarvan het eerste 
perceel bij de percelen in het veen van Gerit en Coppe de Ridder lag.16 

Colijn, die ook Colard wordt genoemd in de bronnen, was kamerling van de gra-
ven Willem III en Willem IV. Hij wordt vermeld van 1327 tot in 1344. Zijn vrouw 
Aechte stond in dienst van gravin Johanna, de vrouw van Willem IV. Hun dochter 
Ave was getrouwd met Jan van Artois, die ook in dienst stond van de graaf van 
Holland.17 Coppe en Colijn hadden elk een zoon Gerrit de Ridder. Gerrit Coppe 
Riddersz vond ik vermeld in de periode 1343/1344-1358/1359. Hij werkte in de 
‘boeverie’, het boerderijbedrijf dat hoorde bij het Hof in Den Haag.18 Van Ger-
rit Colijn de Ridderszoon heb ik vermeldingen als hofhuurbetaler uit 1358 en uit 
1363.19 Ik weet niet of hij in dienst van de graaf stond. Er zijn behoorlijk wat ver-

Van de kerk die Jan de Ridder gekend heeft, zijn 
nog middeleeuwse overblijfselen te zien, zoals 
de daklijst
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meldingen van een Gerrit de Ridder uit de periode 1343-1359 waarvan ik niet weet 
of zij betrekking hebben op de zoon van Coppe of de zoon van Colijn.

Tot deze familie hoorden in mijn 
visie ook Jan de Ridder, de persoon 
van Rijswijk, hoofdpersoon van 
deze bijdrage, en diens bastaard-
zoon Gerrit de Ridder. Jan komt 
voor het eerst voor in 1334 als hof-
huurbetaler in het veen, voor een 
perceel nabij de percelen van Coppe 
en Colijn de Ridder.20 Ik denk dat 
deze twee broers van Jan waren. 
Dit vermoeden is gebaseerd op het 
feit dat zij alle drie een zoon Ger-
rit de Ridder hadden, hetgeen doet 
denken dat het drietal broers zonen 
waren van een Gerrit. Dat is zeker 
waar voor Coppe en Colijn en dat 
concludeer ik ook voor Jan. De be-
taalde bedragen voor een perceel 
in het veen doen vermoeden dat er 
een erfdeling is geweest tussen deze 
veronderstelde broers: In 1316 be-
taalde Gerrit de Ridder 11 schelling 
9½ denier. In 1334 betaalde Jan de 
Ridder voor een perceel in het veen 
3 schelling 9½ denier en Colijn voor 
een buurperceel 8 schelling hofhuur. 
Bij elkaar zijn de betaalde bedragen 
in 1334 gelijk aan het in 1316 be-
taalde bedrag.21

Het is lastig de familie De Ridder na de hiervoor beschreven drie generaties te 
volgen. Een Colijn de Ridder wordt vermeld als hofhuurbetaler in het Haagse op 
geest en veen in 1363, waarbij het goed mogelijk is dat het gaat om late, zo niet 
postume vermeldingen van de kamerling.22 De in 1384-1385 vermelde Colijn de 
Ridder behoorde zeker tot een latere generatie. Hij hield zich toen namens de graaf 
bezig met de zogenaamde zeevondst, het te gelde maken van uit zee op het strand 
aangespoelde zaken. In zijn geval haring en wijn.23 Op grond van zijn naam ver-
moed ik dat hij een zoon was van Gerrit Colijn de Riddersz.

In de periode 1384/1385 tot en met 1404 komt een Gerrit de Ridder Mouwerijnsz 
voor in de bronnen. Hij was wagenaar van de graaf van Holland en kreeg jaarlijks 
kleding en tarwe van de grafelijkheid.24 Op grond van zijn naam vermoed ik dat 
deze Gerrit de Ridder verwant is aan de vier hiervoor genoemde personen met 
dezelfde naam. Een Mouwerijn de Ridder heb ik niet gevonden. Ik vermoed dat 
Gerrit de Ridder Mouwerijnsz vernoemd is naar een grootvader of oom van moe-
derszijde, die ik verder niet kan identificeren.

In de torenomgang bevindt zich deze nis, waar-
van de functie nu onduidelijk is
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Hypothetische genealogie De Ridder
Personeel van de graaf cursief weergegeven

  
Heer Jan de Ridder, persoon van Rijswijk
In 1334 wordt Jan de Ridder vermeld als hofhuurbetaler in Den Haag.25 Het is 
zijn eerste vermelding. Tien jaar later komt hij voor als heer Jan de Ridder.26 Hij 
is dan priester, want hij wordt ‘heer’ genoemd. Ik weet niet waar hij zijn oplei-
ding heeft gevolgd. Studeren is één, daarna een functie met een geregeld inkomen 
krijgen is een grote tweede. De eerst bekende baan van Jan de Ridder was school-
meester in Zevenbergen. Hij was in die functie benoemd door de pastoor van die 
plaats. De achtergrond van deze benoeming is niet bekend. Jan de Ridder deed in 
1345 afstand van dit schoolmeesterschap. Hij was toen al persoon van Rijswijk.27 
Mogelijk waren de twee functies niet verenigbaar. Jan de Ridder moet door een 
graaf van Holland als zodanig zijn benoemd. Ik vermoed door Willem IV, die van 
1334-1345 regeerde. Ook hier is de achtergrond niet bekend. Werd hij benoemd 
omdat hij een verwant was van verscheidene personeelsleden van de graaf? Vra-
gen zonder antwoorden.

Genealogen weten dat onroerend goed vroeger voor het gerecht werd overgedra-
gen. Zo ook het aangaan van een hypotheek. In de Late Middeleeuwen was dat 
nog niet structureel het geval en konden aanzienlijke en betrouwbare personen 
akten betreffende onroerend goed doen opmaken en bezegelen. Heer Jan de Rid-
der was zo’n persoon. In 1353 bezegelde hij een pachtcontract betreffende een in 
Rijswijk gelegen boerderij met 40 morgen land, die Jan de Bloet in pacht nam van 
de Heren van Sint Jan in Haarlem.28 Zes jaar later oorkondde en bezegelde hij een 
renteovereenkomst ten behoeve van het klooster Egmond. De rente was gevestigd 
op land in Rijswijk.29 In hetzelfde jaar 1359 vaardigde hij een oorkonde uit waarin 
hij verklaarde dat het klooster Egmond drie stukken land in Rijswijk van verschei-
dene personen had ontvangen.30
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Het aanzien van Jan blijkt ook uit het volgende: hij werd namelijk in 1364 ge-
vraagd door Jacob Lizensz om op te treden als executeur-testamentair. Jacob stond 
in dienst van de graaf van Blois, een Hollandse edelman.31 Hij bezat twee tegen-
over elkaar gelegen huizen in het Noordeinde in Den Haag.32 Jan ontving tevens 
een legaat van Jacob. In 1362 bezegelde Jan de Ridder het testament van de Hage-
naars Jan Winkelman en diens vrouw Margaretha.33

Heer Jan de Ridder bezat een huis, land en rente in Rijswijk en in Haagambacht. 
Ik geef een chronologisch gerangschikte opsomming.

1334 Een stuk land in het veen in Haagambacht;34

1344 Een stuk land gelegen in de Westescampspolder tussen de Leyweg en 
de Moerweg;35

1350/1351 Een stuk land in het Zuidveen in Haagambacht.36 Dit zal het in 1334 
vermelde stuk land zijn geweest;

1358 Rente gevestigd op twee stukken land in de Escampspolder.37 Mo-
gelijk achterstallige pacht vanwege het in 1344 vermelde land in de 
Westescamp;

1359/1361 Een stuk land groot 5 hond, gelegen bij een steenstraat in het Haagse;38

1363 Een stuk land in het Zuidveen in Haagambacht.39 Dit zal het in 1334 
en 1350/1351 vermelde stuk land zijn geweest;

1369 Twee stukken land in Rijswijk, een stuk land in Den Haag, alsmede 
een niet gelokaliseerd huis.40

Wat problematisch is de Heer Jan de Riddersteeg in Den Haag, de huidige School-
straat. Duidt die naam op bezit van Jan de Ridder aldaar ja of nee? In de periode 
1389-1392 gaf een Jan Smid aldaar zes percelen in erfhuur uit aan verscheidene 
personen.41 Er moet een reden zijn geweest dat genoemde steeg naar Jan de Rid-
der was vernoemd. Het kan, omdat hij dichtbij grond of huis bezat; het kan ook 
zijn dat hij die straat had laten aanleggen, zoals Jan Hendriksz waarschijnlijk ver-
antwoordelijk was voor de aanleg van de Jan Hendrikstraat circa 1395.42 En zoals 
Willem Engebrechtsz op zijn laatst in 1437 de Nieuwstraat in Den Haag had doen 
aanleggen.43 Deze drie straten lopen evenwijdig aan elkaar vanaf de strandwal 
waarop Den Haag is ontstaan het Zuidveen in. Ik vraag mij af of heer Jan de 
Ridder op eigen grond in het Zuidveen de naar hem genoemde steeg heeft doen 
aanleggen. Het probleem zit er 
in dat Jan Smid percelen in 
erfhuur uitgaf in deze steeg en 
dat wij geen informatie hebben 
dat Jan de Ridder aldaar perce-
len in erfhuur uitgaf. Mogelijk 
was Jan Smid een nazaat van 
Jan de Ridder, want die laatste 
was al overleden toen Smid de 
percelen uitgaf.

Heer Jan de Ridder zou vol-
gens moderne opvattingen 
als priester celibatair moeten 

Stenen van de middeleeuwse kerk zijn hergebruikt 
in de noordgevel
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zijn geweest. Dat was hij met zekerheid 
niet, hij had namelijk een onwettige zoon 
Gerrit de Ridder, voor wie hij in 1369 
per testament een vicarie stichtte op het 
Heilige Kruisaltaar in de Hofkapel op 
het Binnenhof. Hij schonk aan die vica-
rie land in Rijswijk en in Den Haag, en 
een huis.44 Een vicarie is een stichting 
met vermogen, waaruit een priester werd 
betaald die, zoals bij de oprichting van 
de vicarie was vastgelegd, op bepaalde 
tijden missen diende op te dragen op 
een bepaald altaar in een bepaalde kerk 
of kapel. Gerrit de Ridder was dus ook 
een priester. In 1395 bleek een huis dat 
tot de vicarie behoorde, aan de oostzijde van de Jan Hendrikstraat te staan.45 De 
vicarie van Gerrit bezat toen drie stukken land in het Haagse, respectievelijk groot 
9 hond, 4 hond en een morgen. Het laatste stuk land lag in het Benoordenhout.46 
Huis en stukken land hoeven niet hetzelfde te zijn als huis en land dat in 1369 aan 
de vicarie waren geschonken.

Wie de moeder van heer Gerrit was, weten wij niet. Mogelijk was zij identiek met 
Yde Heer Jans ridders vriendinne, die in 1362 werd vermeld als bezitster van een 
huis in de Haagse Venestraat.47 Er was nog een vrouw in het leven van heer Jan de 
Ridder. In 1387 of 1388 overleed arme Grieten, die met heer Jan de Ridder placht 
te wonen.48 Heer Jan was toen al twee jaar dood.49

Jan de Ridder was als priester behoorlijk rijk: hij kon een vicarie stichten, met 
onroerend goed in Rijswijk en Den Haag. Als ik niet had geweten dat hij persoon 
was geweest van Rijswijk, had ik hem zonder meer voor een Hagenaar aangezien. 
Zijn optreden maakt duidelijk hoezeer ook toen al Rijswijk en Den Haag met el-
kaar verweven waren.

Uit 1365 stamt een vermelding van ‘Johanni dicto Miles magistro in artibus et 
studenti in medicina, clerico Traiectensis diocesis’.50 Keizer Karel IV vroeg toen 
voor hem en vele andere priesters aan paus Urbanus V om hen te voorzien van 
een beneficie, een geestelijke functie met inkomen. Indien het hier gaat om ‘onze’ 
Jan de Ridder, dan heeft hij medicijnen gestudeerd. Ik vraag mij af of deze Jan 
de Ridder arts kan zijn geweest van een lid van het Hollandse gravenhuis. Maar 
ik durf niet zonder meer te stellen dat heer Jan de Ridder identiek is met Johanni 
dicto miles. Bij de laatste ontbreekt namelijk een vermelding van het personaat 
van Rijswijk.

Latere pastores van Rijswijk
Zoals hiervoor al gesteld, droeg hertog Albrecht, de toenmalige graaf van Holland, 
in 1374 het collatierecht van de kerk in Rijswijk over aan het door hem gestichte 
kapittel in de Hofkapel in Den Haag. Ik heb daarna geen benoemingen meer ge-
vonden van personen van Rijswijk, wel incidenteel een benoeming door het Hof-
kapittel van een vicecureit van Rijswijk: in 1561 stelden deken en kapittel van Sint 
Maria in Den Haag heer Albert Hermansz van Gouda (van der Goude) aan tot hun 

Het leprozenvenster in de middeleeuwse muur 
bood lepralijders zicht op het altaar
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vicecureit van Rijswijk.51 Waarschijnlijk 
als gevolg van de schenking van het colla-
tierecht had de kerk van Rijswijk geen ei-
gen bezit, het bijbehorende vermogen was 
eigendom van het Hofkapittel.52

Ook in de vijftiende eeuw was er verwe-
venheid tussen Rijswijk en Den Haag wat 
betreft de pastoor van Rijswijk. Heer Flo-
ris van Alkemade, vicecureit van Rijswijk, 
kwam in 1468 voor als hofhuurbetaler van 

percelen bij het Slijkeinde en in de Nieuwstraat, beide in Den Haag.53 Ook heer 
Floris stichtte een vicarie, in zijn geval in de Sint Bonifatiuskerk in Rijswijk. Deze 
vicarie werd in 1487 vermeld.54

Hier stop ik. Ruud Poortier heeft in zijn boek betreffende de oorkonden uit het 
archief van de Oude Kerk in Rijswijk veel informatie gegeven over meester Zy-
brant Willemsz, van 1497 tot zijn overlijden in 1524 pastoor van Rijswijk.55 Ik 
ga dat hier niet herhalen. Het beschrijven van de komst van de Reformatie en wat 
dat voor de eredienst van het Katholieke Kerk in Rijswijk betekende, laat ik graag 
over mensen die daar meer verstand van hebben dan ik.

Bijlage 1: de personen van Rijswijk

Ik geef hier alleen de eerste en laatste vermeldingen in functie van de personen van 
Rijswijk. Alles voorzover mij bekend.

1281 NN 56

1299-1304 Dirk 57

1320 NN 58

1345-1370 Heer Jan de Ridder 59

Bijlage 2: de vicecureiten van Rijswijk

Ik geef hier alleen de eerste en laatste vermeldingen in functie van de vicecureiten 
van Rijswijk. Alles voor zover mij bekend.60

1281 NN 61

1369 Jan heer Simonsz 62

1435-1440 Heer Roemer Gerardsz 63

Circa 1450 Heer Paulus Paulusz 64

1468-1485 Heer Floris van Alkemade 65

1487 Heer Klaas van Heenvliet 66

1497-†1524 Meester Sibrand Willemsz 67

†<14-5-1542 Heer Jan Dirkz 68

1550/1551 Heer Willem Jansz 69

1556 Klaas Jansz 70

1557 NN 71

1561-1562/1563 Heer Albert Hermansz van Gouda 72

Niet dateerbaar Heer Rembrand († voor 1560) 73

Fragment van een dertiende-eeuwse 
sarcofaagdeksel
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J.H. Isings, Een hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk. 
Wandplaat. J.B. Wolters, Groningen-Batavia 1946.
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Beeldenstorm ging Rijswijk 
grotendeels voorbij (1566)

Ruud Poortier

Op 10 augustus 2016 was het 450 jaar geleden dat in het huidige Frans-
Vlaamse Steenvoorde de Beeldenstorm opstak. Protestanten kwamen 
in verzet tegen de heersende rooms-katholieke godsdienst, plunder-

den kerken en kloosters, vernielden heiligenbeelden, bibliotheken en andere 
kunstschatten. Het was voor onze landsheer Filips II, koning van Spanje, de 
directe aanleiding de beruchte hertog van Alva hier orde op zaken te laten 
stellen. Naast religieuze motieven zou er ook sociale onrust zijn geweest: een 
opstand van de middenklasse tegen het heersende gezag.
Het was met recht een ‘storm’: vanuit het zuiden loeide hij noordwaarts en 
nog in dezelfde maand bereikte hij steden als Amsterdam, Leiden en Delft. 
Pas in oktober was de onrust bedaard. Werd onderweg ook Rijswijk aange-
daan?

De hagenpreek bij de Hoornbrug
De indruk bestaat, dat het hier is meegevallen. Op 18 augustus 1566 hield Petrus 
Gabriël Scagius (ook wel Pieter Gabriël van Schagen genoemd) een hagenpreek 
bij de Hoornbrug, vooral bekend door de schoolplaat die J.H. Isings van deze 
bijeenkomst schilderde. Hagenpreken waren openluchtbijeenkomsten van protes-
tanten in een verder nog katholieke en daardoor vijandige wereld. Onder Karel 
V was zo’n veertig jaar eerder immers de onderdrukking van de volgelingen van 
reformatoren als Maarten Luther en Johannes Calvijn al begonnen. 
We zien bij Isings links een geïmproviseerde preekstoel met daarop de predikant. 
Links van zijn hoofd torent de dorpskerk. Zijn gehoor bestaat zowel uit eenvou-
dige lieden als ridders te paard. Er staan bewapende bewakers. Rechts staat een 
houten molen, wellicht de verre voorganger van ‘t Molentje. Let wel, Isings maak-
te zijn plaat pas in 1946! Het is dus zeker geen fotografische weergave van wat er 
daar heeft plaatsgevonden.
Scagius zal omstreeks 1520 zijn geboren. Hij was een Vlaamse monnik, maar 
bekeerde zich al jong tot het protestantse geloof. Hij werd predikant in Brugge 
en later in Antwerpen. Toen hij in Rijswijk preekte, was hij net uit Antwerpen 
gevlucht en in hetzelfde jaar werd hij dominee in Amsterdam. Hij stond bekend 
vanwege zijn hagenpreken. Een tijdgenoot beschreef hem als ‘klein en zwak van 
persoon’, maar hij hield wel ‘opzwepende’ diensten van zo’n vier uur lang. In 
Rijswijk zouden de geuzenleiders Diederik Sonoy en Willem Bloys van Treslong 
onder zijn gehoor zijn geweest. Scagius overleed in 1573. We kennen de inhoud 
van zijn Rijswijkse preek niet, maar een feit is dat de beeldenstorm van die we-
ken het dorp grotendeels voorbij is gegaan. Dankzij of ondanks Scagius? Het ant-
woord is ongewis.

†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-

†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-



l64l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
17

  l 
K

at
er

n 
75

0 
ja

ar
 k

er
k 

in
 R

ijs
w

ijk
†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-

†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-

Kerkelijke situatie in Rijswijk omstreeks 1566
De dorpskerk (nu Oude Kerk) was nog katholiek en zou dat blijven tot 1572. Op 
25 juni van dat jaar is er nog sprake van een rentebrief voor de kerk, met verwij-
zing naar de originele overeenkomst in 1560.1 Kort daarna zal het gebouw door 
de protestanten in gebruik zijn genomen. Op het predikantenbord in de kerk en in 
verschillende publicaties staat in 1568 al een eigen predikant genoemd, Aelst Tho-
masz. Blommaert. Dat lijkt mij voorbarig, want er was toen nog geen protestantse 
gemeente gevormd. Blommaert was inderdaad later aan de dorpskerk verbonden, 
maar Abels noemt in Geschiedenis van Rijswijk nog twee voorgangers, Pieter van 
Vyennen en Jan Laurensz. van Velzen.2 In 1568 moeten we eerder nog denken 
aan rondtrekkende predikers, zoals Scaliger. Zij zullen ook in Rijswijks omgeving 
hebben gepreekt, want dat de Rijswijkse parochie rekening hield met bedreigin-
gen, blijkt in maart 1562 uit een notitie van pastoor Aelbrecht Hermansz. van der 
Goude in het Cartularium: hij noemt de tekst van drie rentebrieven op die ten 
goede kwamen aan de Kapel van het Heilige Kruis en noteert daarbij:

wairt bij aldien bij quade secten ofte ketterien, dat God verhoeden wil, dat 
den dienst vant heijlich cruys oft cappelletgen te niet gedaen worde tot 
enigen tijden, soe sullen deze brieven mitten renten comen an den kercke 
van Rijswijck.3 

(als kwade sekten en ketters de dienst in de kruiskapel onmogelijk zouden 
maken – wat God moge verhoeden - dan vervallen deze rentebrieven aan 
de Rijswijkse kerk).

Van der Goude signaleert dus al enkele jaren voor de Beeldenstorm de protestantse 
bedreiging van de kapel. Deze was het tweede godshuis van Rijswijk en dateerde 
uit het eerste decennium van de zestiende eeuw. Naast kerk en kapel telde het am-
bacht nog één actief klooster: Sion bij Delft. Nazareth in het huidige Leeuwendaal 
was in 1558 al verlaten. Beide kloosters leidden een zelfstandig bestaan, los van 
de parochie. 

Weinig gevolgen voor Rijswijk
Terug naar de Beeldenstorm. Op 24 en 25 augustus 1566, dus een week na de 
hagenpreek, werden de kerken van Delft geplunderd. In Rijswijk zou ook sprake 
zijn van ‘groote beroerten’4, maar een feit is dat de Rijswijkse dorpskerk voor 
vernielingen gespaard is gebleven. Dit gold niet voor de kruiskapel, die waar-
schijnlijk toen wel is geplunderd. De grens van het geweld lijkt te liggen bij Naza-
reth, waarvan het leegstaande gebouw werd verwoest. Ook in Den Haag woedde 
namelijk geen storm. Sion bestond nog in 1572 en is toen mede uit strategische 
overwegingen verlaten.
De beelden in de Oude Kerk zijn na juni 1572 (geweldloos?) verwijderd en de li-
turgische ornamenten naar verluidt meegenomen door Jan van der Wiele, heer van 
Te Werve.5 De katholieken konden voortaan gebruik maken van zijn huiskapel. Zij 
bleven in Rijswijk in de meerderheid. De protestantse (‘gereformeerde’) gemeente 
kende qua ledental en financiën een trage start, maar kreeg in 1573 een steun in 
de rug van de Staten-Generaal, die de roomse erediensten verbood. De kerk was 
kaal: meubilair was er waarschijnlijk nauwelijks en de calvinisten zwiepten alles 
uit het gebouw dat de aandacht van het Woord kon afleiden, ook een orgel was 
ongewenst. Alleen tekstborden mochten ter lering van de gelovigen de wanden 
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sieren. Bij de restauratie in de jaren twintig van de vorige eeuw trof men op de 
zuilen voorstellingen van apostelen aan, die wellicht tijdens de reformatie zijn 
overgeschilderd. In de protestantse kerk waren aardse en hemelse afbeeldingen 
uit den boze.6

Hagenpreek bij de kapel
De hagenpreek werd vlakbij de Kapel van het Heilige Kruis gehouden, die in de 
‘knik’ van de Vlietweg naar de Delftweg stond, nu begraven onder het talud van de 
snelweg. Na de notitie van Van der Goude lezen we er niet meer over. Of de kruis-
kapel er na die hagenpreek nog lang heeft gestaan, weten we niet, waarschijnlijk is 
deze het belangrijkste slachtoffer van Rijswijkse beeldenstorm geworden. Op een 
kaart van het beleg van Leiden (1574) staat bij de Hoornbrug nog een gebouwtje 
met een torentje, maar die tekening is van later datum. De kaart van Kruikius uit 
1712 vermeldt op die plek de ‘Kapels Wey’. Duidelijk is, dat pastoor Van der 
Goude de dreiging van de nieuwe tijden goed heeft aangevoeld!

Dit artikel is een uitwerking van het gelijknamige stuk in Groot Rijswijk, 

Noten
1 dr. Ruud Poortier, Oorkonden uit het archief van de Oude Kerk te Rijswijk ZH, uitgave 

van ‘Ons Voorgeslacht’, Hollandse Bronnen 10, 2016, 51-52
2 dr. P.H.A.M. Abels, Gelovigen in beweging, in: Geschiedenis van Rijswijk, 153. 
3 Poortier, 146 
4 De term is van Goosen de Bye, die in zijn Memoriael een (r.k.-) gekleurde visie op 

deze jaren geeft. Van hem is waarschijnlijk ook de melding dat het huis van de pastoor 
geplunderd zou zijn.

5 in drs. R.G. de Neve c.s., De H. Bonifatiusparochie, Rijswijkse Historische Reeks 15, 
staat op p. 16 een afbeelding van dit liturgisch vaatwerk. Voortschrijdend inzicht heeft 
uitgewezen dat deze vondst in de Haagse Grote Kerk geen verband houdt met Rijswijk.

6 Over deze schilderingen, zie Hans Winkelman in Jaarboek HVR 1999, 66-71, met re-
constructies door Ep van Marle.
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Statenbijbel in de Oude Kerk
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Een Statenbijbel uit 1643
in de Oude Kerk

Ruud Poortier

De nabestaanden van het Rijswijkse predikantenechtpaar Van der Veen 
hebben hun Statenbijbel aan de Oude Kerk geschonken. Ds. Sam van 
der Veen (1928-2003) was gereformeerd predikant in de Licht-der-

Wereldkerk en zijn vrouw ds. Marja van der Veen-Schenkeveld (1927-2016) 
was werkzaam in algemene dienst en was onder andere lid van het ‘Centraal 
Comité van de Wereldraad van Kerken’. Beiden waren ook buiten de kerk 
maatschappelijk actief. Sam was onder andere gemeenteraadslid voor het 
CDA in Rijswijk.

Het is een bijzondere bijbel. Hij valt op door het grote formaat (47 cm hoog, 
gebruikelijk is 41) en is daardoor te groot en te zwaar om als kanselbijbel te ge-
bruiken, wat aanvankelijk het idee was. Het is ook bijzonder dat de originele band, 
met naam van de binder en het jaartal 1645, nog steeds intact is. Nu is het boek 
tentoongesteld in een speciaal vervaardigde ‘schrijn’ in het koor van de kerk, een 
gebaar van de ‘Stichting Vrienden van de Oude Kerk’.
In 1637 was de eerste Statenvertaling verschenen, een omvangrijk proces waaraan 
vele vertalers hadden deelgenomen en dat heeft bijgedragen aan de groei van een-
heidstaal in de Noordelijke Nederlanden. Het was immers een nationaal project 
en de bijbels vonden hun weg naar alle kerken, scholen en vele huisgezinnen. De 
Staten wilden hun vertaling echter beschermen. Alleen Leidse drukkers mochten 
daarom de boeken verzorgen, uit vrees dat er ongepaste (bijvoorbeeld roomse) 
illustraties of fouten in zouden komen te staan. Dat drukken was een lucratieve 
bezigheid en het verbaast ons niet dat drukkers uit andere steden, met name Am-
sterdam, hiertegen protesteerden, zeker toen bleek dat een stadgenoot ‘toevallig’ 
naar Leiden was verhuisd om een grote graan mee te pikken. 
In 1641 brachten Amsterdamse drukkers een eigen, dus illegale druk uit, met een 
scherp voorwoord over de gang van zaken. Andere steden volgden. De Staten 
stonden weldra voor een overmacht en het alleenrecht van Leiden werd daarna 
snel opgeheven. Deze Van der Veen-bijbel is de tweede Amsterdamse druk, nog 
steeds een ‘piratendruk’, maar met een aanzienlijk vriendelijker voorwoord. Het 
boek bevat illustraties en kaarten. De tekst is gedrukt in ‘grote’ Gotische letters; in 
kleiner kapitaal staat het uitgebreide commentaar bij die tekst. 
De Statenvertaling wordt nog steeds uitgegeven en is voor veel behoudende pro-
testantse kerken de enig juiste vertaling. 
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Rad van Avontuur, allegorische spotprent op de troebelen binnen de rooms-katholieke kerk

†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-

†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-

l68l



l69l

H
V

R
 Jaarboek 2017  l  R

oom
sen en Jansenisten

 Roomsen en Jansenisten
Willem van der Ende

De katholieken hadden het aan het einde van de zeventiende eeuw in de 
Noordelijke Nederlanden (de Republiek der Zeven Vereenigde Pro-
vinciën) niet gemakkelijk, maar als zij hun recognitiegelden, een soort 

‘erkenningsgeld’, een vergoeding voor het hebben van een schuilkerk, be-
taalden en verder niet al te veel opvielen, werd hen weinig in de weg gelegd. 
Wel waren er regelmatig problemen en ruzies met predikanten die ‘paep-
sche stouticheden’ constateerden, maar de burgerlijke overheid trad bijna 
nooit (meer) streng op.1 Vervolging en gevangneming kwamen niet veel meer 
voor. Een straf die wel regelmatig werd uitgesproken in het bijzonder tegen 
priesters, was verbanning. Er werd gedoogd. Dat gedurende de hele eeuw 
de meerderheid van de bevolking katholiek was of was gebleven, zal hebben 
meegespeeld.
De situatie leek enigszins gestabiliseerd, maar binnen de katholieke kerk zelf 
speelden allerlei problemen en sluimerden er conflicten. Die kwamen aan het 
einde van de zeventiende eeuw tot uitbarsting en zouden de hele achttiende 
eeuw de katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden verlammen.

1. Armoe en ellende
Een eeuw eerder bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog was de situatie nog heel 
anders. In 1572 was alles en iedereen op de vlucht. Het was ook in de regio rond 
Delft en Den Haag onveilig. De ene keer waren de Spanjaarden de baas, dan weer 
waren de Geuzen op plundertocht.
De jaren 1570-1575 waren verschrikkelijk voor de bewoners van deze regio. De 
schade die de Allerheiligenvloed van 1 november 1570 had aangericht, was nog 
lang niet hersteld en nu werd het platteland weer onder water gezet, deze keer 
vanwege het beleg van Leiden (1573-1574). De winters 1570/1571 en 1571/1572 
waren extreem streng, het was het begin van de zogenaamde ‘Kleine IJstijd’. En 
of dat allemaal nog niet genoeg was, brak in 1574 in Delft de pest uit, die ook veel 
slachtoffers in de omgeving eiste. Ook Alva zag de ellende en waarschuwde in 
1571 voor de toestand in Delft: ‘Alsoe de tijden hoe langer hoe erger ende dange-
reuser werden, ende het volck alle daeghen door grootte armoede ende ellende tot 
meerder inobedientie geinciteerd werden’.2
De dorpen raakten ontvolkt. De inwoners vluchtten naar de steden, Den Haag en 
Delft. In Rijswijk woonden in 1573 nog maar 252 mensen, waarschijnlijk vooral 
op het hoger gelegen gedeelte van het dorp rond de kerk.3 Een paar jaar daarvoor 
had Rijswijk nog tussen de 600 en 700 inwoners. Als een boerderij in één van de 
uitgestrekte polders op een kleirug stond, kon de boer (en mogelijk zijn gezin) 
daar misschien nog wel overleven, hoewel er nog maar weinig vee over was: al-
lemaal gestolen door één van de strijdende partijen.
De geestelijken waren verdwenen. Alleen in de steden Delft en Den Haag hiel-
den zich nog enige priesters schuil. In 1581 werden door de Staten-Generaal alle 
katholieke bijeenkomsten verboden. Scholen die aan kerken waren verbonden, 
werden opgeheven en er mochten geen nieuwe worden gesticht. Ook kwam er 
een verbod op het drukken en verspreiden van katholieke geschriften. Toch ves-
tigde al in 1583 de priester Sasbout Vosmeer zich in zijn geboortestad Delft. Heel 
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omzichtig probeerde hij een nieuwe kerkorganisatie op te bouwen. Het lukte hem 
heel redelijk, zelfs zo goed dat hij in 1602 tot bisschop werd gewijd en tot aposto-
lisch vicaris (een bisschop zonder bisdom) benoemd. De Staten van Holland (het 
hoogste bestuursorgaan in de provincie Holland) accepteerden geen bisschop en 
zeker niet één die zonder hun toestemming was benoemd. Hij werd verbannen. 
Daarom moest Vosmeer vanuit Keulen proberen de kerk te besturen. Eén van zijn 
maatregelen was het stichten van dekenaten, onder andere in Delft en Den Haag. 
Langzamerhand werd zo een nieuwe kerkstructuur zichtbaar. Een apostolisch vi-
caris, die namens Rome vanuit Keulen of Brussel de kerk bestuurde. Onder hem 
de dekens (of aartspriesters zoals ze meestal werden genoemd) die de leiding ter 
plaatse hadden. Deze aartspriesters hielden toezicht op de priesters en het kerk-
volk, losten problemen op en rapporteerden aan de apostolisch vicaris.

2. De Hollandse Zending
Rond 1600 begon Rome er ernstig rekening mee te houden dat de Noordelijke 
Nederlanden een onafhankelijke staat zou worden, los van Spanje, met een cal-
vinistische overheid. Er waren geen bisschoppen meer. Zij waren of overleden of 
leefden in ballingschap.4 Dat gaf Rome de mogelijkheid de centralistische politiek 
waartoe op het Concilie van Trente (1545-1563, met tussenpozen) was besloten, 
door te voeren en de Noordelijke Nederlanden tot een missiegebied te degraderen 
– zo werd het ervaren - de Missio Hollandica, de Hollandsche Zending, die recht-
streeks onder het gezag van de paus viel. 
In de loop van de zeventiende eeuw nam de invloed en sturing vanuit Rome steeds 
meer toe. In 1622 kwam het bestuur zelfs officieel in handen van de ‘Congregatio 
van de Propaganda Fide’. Dit tot verdriet van veel seculiere priesters (wereld-
heren, pastoors, kapelaans) die een volwaardige landelijke kerk wilden, zoals in 
Frankrijk en Spanje. Het betekende onder andere dat zij het recht van de paus 
om bisschoppen te benoemen aanvochten. Zij meenden dat de kerk decentraal 
moest worden bestuurd net als in het vroege christendom. Als een bisschop was 
overleden en er dus een ‘sede vacante’ (lege zetel) was, wilden zij net als vóór 
de reformatie dat de kapittels (gemeenschap van kanunniken) zelf een kandidaat-
bisschop konden voordragen. Het bestuur zou in handen van ‘eigen’ bisschoppen 
moeten komen. 
Rome steunde vooral op de reguliere priesters (orde-geestelijken of paters), voor-
namelijk de jezuïeten. Zij, door de paus ‘i nostri soldati’ genoemd, streden juist 
voor een universele, centralistische, pauselijk kerk. Al in 1592 vestigden zich de 
eerste jezuïeten in Delft. Dat was het begin van veel concurrentie en zelfs tegen-
werking tussen de regulieren en de seculieren, maar desondanks, lukte het om 
een groot aantal staties (zo werd een ‘parochie’ in een missiegebied genoemd) te 
stichten en van daaruit zielzorg te verlenen, eerst in het geheim en clandestien, 
maar in de loop der jaren steeds openlijker. In 1700 werkten er in de Republiek 
340 seculiere priesters en 126 reguliere.
Er was dus sprake van een tegenstrijdige beweging binnen de kerk. De jezuïeten, 
vaak buitenlanders, vooral uit de Zuidelijke Nederlanden (‘vremde missionaire 
munniken’)5, die enerzijds wel het priestertekort opvulden, maar anderzijds ook 
streefden naar centralisatie. Daartegenover de seculieren die probeerden de oude 
kerkelijke hiërarchie te herstellen. De kapittels van de bisdommen Haarlem en 
Utrecht waren blijven bestaan en probeerden Rome ervan te overtuigen dat zij 
oude rechten hadden en heel goed hun rol weer konden opnemen.6 Daar had Rome 
echter geen oren naar.
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3. Jansenisme
In 1640 verscheen postuum het boek ‘Augustinus’7 van Cornelius Jansenius, bis-
schop van Ieper. Veel priesters waren onder de indruk van dit boek dat ging over 
de kerkvader Augustinus. Het werd veel gelezen, maar had ook rigorisme tot ge-
volg, dat wil zeggen een zekere strengheid en fanatisme in zedelijke en gods-
dienstige zaken. Dit jansenisme werd door de katholieke kerk sterk bestreden. 
De belangrijkste geschilpunten waren de predestinatie en de zogenaamde gena-
deleer. De jansenisten benadrukten dat niet zozeer de goede werken, maar vooral 
Gods genade een sterveling tot hemel of hel voorbestemde. Men dacht aan weinig 
uitverkorenen (144.000 volgens het bijbelboek ‘Openbaring’). Zij bepleitten het 
lezen van de bijbel in de volkstaal, benadrukten dat biechtelingen uit liefde voor 
God werkelijk berouw over hun zonden moesten hebben, bestreden de onfeilbaar-
heid van de paus en wilden Mariaverering en andere vrome praktijken temperen. 
Dit doet natuurlijk allemaal sterk aan Luther en Calvijn denken.
Paus Alexander VII (1665-1667) liet een bul uitgaan waarin vijf jansenistische 
stellingen, geconstrueerd door Nicolas Cornet, een Franse theoloog van de Sor-
bonne, als ketters werden veroordeeld. Daar kon iedereen wel mee instemmen. 
Daarna kwam er echter een tweede bul waarin werd gesteld dat deze stellingen 
ook in het boek van Jansenius voorkwamen en dat daarom het boek werd verbo-
den. Dat ging velen te ver. De stellingen stonden niet in het boek en bovendien 
veroordeelde je daarmee eigenlijk ook de kerkvader Augustinus. Tenslotte werden 
deze twee bullen gegoten in de vorm van een eed, die gold als toets voor het zui-
ver in de leer zijn. Elke priester moest deze eed afleggen (overigens tot 1966!). 
Degenen die weigerden, waren ‘jansenist’ of hadden jansenistische sympathieën.
Hoe het weigeren van de eed in de praktijk uitwerkte, is goed te zien aan wat 
apostolisch vicaris Petrus Codde overkwam. Hij veroordeelde de stellingen zoals 
ze waren geformuleerd, maar bestreed dat ze ook zo in het boek van Jansenius 
stonden of uit het boek konden worden afgeleid. Daarmee bewees hij een jansenist 
te zijn! Codde was geen jansenist8, maar hij weigerde wel de eed af te leggen en 
daarom werd hij in 1702 door Rome geschorst en in 1704 afgezet. Langzaam maar 
zeker werd de breuk zichtbaar, die zou leiden tot een afscheiding, een schisma.

1705, Petrus Codde, aartsbisschop van Sebaste
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4. Breve Memoriale
De Franse diplomaten – de ‘vijand’ – bij de Rijswijkse vredesonderhandelingen 
in 1697 hadden hun intrek genomen in een groot pand aan de Verwersdijk in Delft 
ongeveer op de plek waar vroeger de Stadsdoelen stonden. Eén van de onder-
handelaars, Louis de Verjus, graaf van Crécy, had in zijn gevolg zijn biechtvader 
opgenomen.9 Deze jezuïet, Louis Doucin, stond toen al bekend als een felle be-
strijder van de jansenisten. Gebruik makend van zijn diplomatieke onschendbaar-
heid zocht Doucin contact met Frans Verbiest, een jezuïet die in Delft werkte, met 
Norbert Aerts, ook een jezuïet en vooral werkend in de omgeving van Hodenpijl/
Schipluiden en de pastoor van Kethel, Adriaen van Wijk. Zij waren alle drie sterk 
anti-jansenistisch en hadden een groot aantal geschriften, documenten en ander 
materiaal verzameld, zeventien dikke bundels stukken, over het jansenisme in de 
Republiek. Doucin maakte een soort samenvatting, vertaalde die in het latijn en 
stuurde dit rapport, het ‘Breve Memoriale’, met steun van Franse diplomaten naar 
Rome.10 Dit had mede tot gevolg dat de apostolisch vicaris Petrus Codde naar 
Rome werd ontboden om daar uitleg te geven en verantwoording af te leggen 
over de toestand van de katholieke kerk in de Republiek.11 Hoewel hij aanvan-
kelijk met veel welwillendheid werd behandeld, ging het daar uiteindelijk toch 
mis. Steeds bleek zijn verdediging niet voldoende en moest er een vervolg komen. 
Eigenlijk werd hij min of meer vastgehouden en kon hij niet naar huis terugkeren. 
Een onbegrijpelijke (slechte) zet was dat de paus achter zijn rug om een plaats-
vervanger benoemde, de omstreden Leidse pastoor Theodorus de Cock.12 Dat gaf 
veel beroering zoveel zelfs dat de Staten van Holland ingrepen en in 1703 een 
plakkaat tegen De Cock en de ‘handlangers van Rome’ afkondigden. Van de pries-
ters erkenden slechts 89 hem, terwijl 240, meest seculieren, dat weigerden. De 
jezuïeten moesten op termijn (in 1708) vertrekken en De Cock kon op het laatste 
moment naar Emmerich ontsnappen en zo gevangenneming voorkomen.

Theodorus de Cock werd in spotprenten als haan 
(eng. ‘cock’) afgebeeld
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Wat ooit als een theologisch verschil van mening was begonnen, Geertruida de 
Moor heeft daar in het Jaarboek 2011 uitgebreid over geschreven, leidde tot een 
bitter conflict binnen de katholieke kerk, waarbij alle niveaus en geledingen, van 
bisschop tot gelovige, vaak tegen wil en dank betrokken raakten. Uiteindelijk zou 
deze strijd in 1723 leiden tot een schisma. Op dat moment waren er dus twee ka-
tholieke kerken in de Republiek: een rooms-katholieke en een oudkatholieke.13 
De hele achttiende eeuw bestreden deze kerken elkaar. Ook het burgerlijk bestuur 
speelde daarin een rol, want het bevoordeelde de ‘eigen’ oudkatholieke kerk boven 
de door de paus – een buitenlands staatshoofd! – bestuurde kerk. 
Pas in 1853, met het zogenaamde ‘herstel van de bisschoppelijke hiërarchie’ func-
tioneerde de organisatie van de Nederlandse rooms-katholieke kerk weer. 

5. De situatie in Rijswijk
Net als de dorpen in de omgeving krabbelde ook Rijswijk na de periode 1570-
1575 langzaam maar zeker weer op. Dijken, kaden en wegen werden hersteld, 
molentjes draaiden op volle toeren om het land droog te malen en huizen werden 
gerepareerd. Weliswaar was de directe oorlogsdreiging voorbij, maar de gevolgen 
bleven nog lang voelbaar. Veel boeren konden hun pacht niet of maar voor een 
deel betalen. De belastingen bleven hoog en mannen werden regelmatig opgeroe-
pen voor verplicht graafwerk of wachtlopen.14

De Rijswijkse bevolking was in overgrote meerderheid katholiek gebleven. Welis-
waar was de Oude Kerk in protestantse handen gekomen, maar er waren maar heel 
weinig inwoners naar de nieuwe leer overgegaan. Pas in 1587 waren er voldoende 
lidmaten om voor het eerst het avondmaal te vieren. Op het platteland bepaalden 
plaatselijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het geloof van de ambachtsheer 
of baljuw grotendeels het succes van een nieuwe protestantse gemeente. Dat gold 

Een franstalig bezwaarschrift tegen het jansenisme, 1708
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ook voor Rijswijk. In 1580 was de katholieke ambachtsheer, Cornelis Suys, weer 
terug in Rijswijk en verder waren ook de schout, de schepenen en de secretaris 
katholiek. Vele jaren later in 1658 waren in Rijswijk (nog steeds) zes welgebo-
ren mannen, de ambachtsheer, vijf schepenen, twee weesmannen en twee heili-
gegeestmeesters (belast met armenzorg) katholiek.15 Uit de volkstelling van 1622 
blijkt dat in de omgeving van Delft het percentage protestantse lidmaten plus hun 
kinderen nog steeds heel laag was en nergens boven de 20% kwam. In de steden 
Delft en Den Haag lag dat percentage wel wat hoger.16 ‘Hoe is het mogelijk dat 
verre weg de grote meerderheid van het volk zich door een minderheid zo kan 
laten onderdrukken in alles wat haar het dierbaarst en heiligst is?’, vraagt Van 
Bergen zich af als hij de situatie in Naaldwijk beschrijft, waar in 1645 maar 179 
lidmaten waren.17

Het betekende echter niet dat er in Rijswijk geen onderdrukking van de katholie-
ken plaats vond, maar het zal wellicht meegevallen zijn. Er waren pastoors. Zij 
woonden tijdelijk in bij een boer of logeerden steeds op verschillende adressen. 
Als kerk gebruikten zij de huiskapellen in Den Burch, Te Blotinghe en vooral in Te 
Werve. De eigenaar van Te Werve, Jacob van der Wiele, liet in 1593 voor de vele 
kerkgangers zelfs een aparte brug en toegangsdeur maken. In zijn huiskapel waren 
veel katholieke attributen die uit de Oude Kerk waren ‘gered’, ondergebracht.
Een probleem was wel dat de pastoor last had van jezuïeten die in Rijswijk actief 
waren. Nu was de parochie van Rijswijk heel uitgestrekt, van Delft tot Eikendui-
nen, maar voor de ongeveer 400 parochianen was één pastoor echt wel voldoende. 
Vanuit de Spaanse kapel in Den Haag waren er steeds drie of vier zogenaamde 
missionerende jezuïeten in Rijswijk. Zij versterkten voor Rome het beeld dat er in 
Republiek sprake was van een onzelfstandige missiekerk. 
Dat ging zo een eeuw lang door tot in 1681 Rijswijk een nieuwe pastoor kreeg. De 
apostolisch vicaris benoemde Theodorus de Groot uit Enkhuizen tot tijdelijk pas-
toor. Naar eigen zeggen trof hij in Rijswijk ‘een bandeloze gemeente’ aan.18 Zijn 

J.A. van Dalen tekende de schuilkerk na van oude foto’s. De situatie is rond 1900.
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komst veroorzaakte een onverkwikkelijke ruzie binnen de kring van de Rijswijkse 
notabelen, zelfs binnen één familie. De kwestie ging om de vraag wie het patro-
naatsrecht had, wie het recht had de pastoor te benoemen. In de ogen van Floris 
Bam, bewoner van Gruijsbeek, en ambachtsheer Nicolaas van der Duijn bezaten 
zij dat recht en niet de apostolisch vicaris. De ruzie liep geheel uit de hand en de 
apostolisch vicaris meende zelfs in juni 1682 dat ‘er nooit vrede zou zijn tussen de 
personen van stand die in Rijswijk wonen’. 
Een oplossing werd gevonden door een schuilkerk te bouwen. De Rijswijkse ka-
tholieken zouden dan niet langer afhankelijk zijn van de bewoners van de buiten-
plaatsen en hun onderlinge ruzies. Bovendien zou Te Werve daarmee ook verlost 
zijn van de toeloop van gelovigen, want de huiskapel was veel te klein geworden. 
De apostolisch vicaris, Johannes van Neercassel, en De Groot vonden Maria van 
der Wiele, de kleindochter van Jacob van der Wiele, bereid om het plan financieel 
te steunen.
In 1685 kocht, Maria van der Wiele - douairière (weduwe) Wuytiers, een boerderij 
tegenover Te Werve aan de overkant van de Zandweg, een ‘hooge huys, [hooi]berg 
en verder opstal en land’ en ‘heeft het zelve stuk land mildelijk geschonken aen 
de Pastorije van Rijswijk tot het opbouwen van een Huijs voor de pastoor en een 
Kerk voor de Gemeente’. Het geheel bleef op haar naam staan, want parochies en 
staties konden geen rechtspersoonlijkheid krijgen. Ook betaalde zij de jaarlijkse 
verponding (belasting), wat later nog tot problemen zou leiden. De boerderij werd 
gedeeltelijk afgebroken en er werd een schuilkerk en een woning voor de pastoor 
gebouwd. Een schuilkerk heette zo, niet omdat ze verborgen of onbekend zou zijn, 
maar omdat ze op geen enkele manier op een kerk mocht lijken. Eigenlijk net als 
bij de priesters, wie dat waren was algemeen bekend, maar ze mochten geen uiter-
lijke kenmerken hebben of dragen. Maria had 1.900 Carolusguldens ter beschik-
king gesteld en de parochianen zamelden zelf 6.200 gulden in.
Vanaf ongeveer 1688 lijkt de rust in katholiek Rijswijk weergekeerd. Van der 
Duyn had de ambachtsheerlijke rechten aan Den Haag verkocht en daarmee was 
dit twistpunt opgelost. De kerk werd verder met religieuze attributen opgetuigd. 
De familie Van der Wiele schonk een altaar, een preekstoel en een communiebank 
en nog veel meer. De drie kinderen van Maria van der Wiele, - Elizabeth, Adriana 
en Dirk Wuytiers -, schonken na haar dood in 1692 uit de erfenis 2.000 Carolus-
guldens aan de kerk. Daarvoor moesten dan wel maandelijks zielenmissen worden 
gelezen. Dirk Wuytiers heeft later ook nog beelden van Jozef, Maria en Bonifatius 
(1711) geschonken en zelfs een groot kruisbeeld van ebbenhout met een zilveren 
corpus (1712). 
De opvolger van pastoor De Groot, die in 1700 was overleden, was de al wat ou-
dere Everardus Stalpaert van der Wiele, een ver familielid van Maria. Hij kwam 
uit een voorname Haagse familie. Van 1662-1664 was hij missionaris in Nieuw-
Nederland en daarmee de eerste Hollandse priester in Nieuw-Amsterdam (New 
York).19 Bijzonder, omdat daar een streng gereformeerd gezag heerste onder het 
bewind van Peter Stuyvesant. Deze werd echter door zijn opdrachtgevers in Am-
sterdam gedwongen ruimte te geven aan andere religies, omdat de kolonie steeds 
kampte met te weinig bewoners. Tot ergernis van Stuyvesant werd Nieuw-Neder-
land, met enige overdrijving, een soort religieuze vrijplaats. In 1664 moest Nieuw-
Nederland door Peter Stuyvesant worden overgedragen aan de Engelsen. Stalpaert 
keerde toen terug naar Europa. Wat hij gedaan heeft en waar hij is geweest tussen 
1664 en 1684 is niet bekend, maar van 1684 tot 1691 was hij pastoor van Lem-
mer en Follega en van 1691 tot 1700 van Steenwijkerwold. In 1700 werd hij door 
Codde overgeplaatst naar Rijswijk.20
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Op 15 september 1700 verscheen Everardus Stalpaert voor de burgemeesters van 
Den Haag in hun functie van ambachtsheren van Rijswijk. Burgemeester Dedel 
meldde hem dat hij was toegelaten als pastoor in Rijswijk. Stalpaert erkende dus 
wel het patronaatsrecht van de ambachtsheer (hier ambachtsheren), wat twintig 
jaar daarvoor nog aanleiding was tot ruzies. Dedel verzocht Stalpaert om de rust 
en ‘eenigheit’ in het dorp te verzorgen, wat Stalpaert beloofde. Na zich bij de se-
cretaris geregistreerd te hebben, ging Stalpaert in Rijswijk aan de slag.21 
In 1702 koos hij met vele andere seculieren partij voor Codde en tegen De Cock 
(zie boven).22 Stalpaert kende Codde persoonlijk, correspondeerde met hem en 
steunde hem ook openlijk. Als hij in een brief schrijft over ‘turbulente tijden’ lijkt 
hij het eerder te hebben over de algemene toestand van de kerk, dan over de situ-
atie van zijn eigen parochianen. Hij overleed in 1706.
Dat zijn opvolger en neef, Petrus van der Maes van Avenrode, werd benoemd 
door het vicariaat van Utrecht en niet door de apostolisch vicaris is een duidelijke 
aanwijzing dat hij een jansenist was. Rome erkende zijn benoeming dan ook niet. 
Het vicariaat had volgens Rome sinds 1703 geen bevoegdheid meer. Er is niets 
bekend van verzet of protest tegen zijn benoeming door Rijswijkse gelovigen. In 
veel parochies ging deze strijd langs de eenvoudige gelovigen heen. 
Het werd ingewikkelder als de gelovigen ontevreden werden – de jansenisten wa-
ren streng! – of als de parochianen bewerkt werden door relaties, door de nuntius 
(ambassadeur van de paus) of door de jezuïeten. Dan ontstonden er onaangename, 
soms lachwekkende, situaties. In Voorburg bijvoorbeeld deelden tussen 1762 en 
1773 twee pastoors, de één jansenist de ander rooms, tegen hun zin de pastorie, de 

Aanhef van een brief van Petrus van der Maes aan Dirk Wuytiers, 1 januari 1713
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kerk en de parochianen. Regelmatig waren er pesterijen over en weer. In Zoeter-
meer liep het kerkje van pastoor Theodorus de Greef leeg, omdat hij een jansenist 
zou zijn. De parochianen gingen daarom naar de kerk van Nootdorp waar Nicolaas 
van Oudtshoorn, een ‘geharnaste strijder’ tegen het jansenisme pastoor was.23

Ook Petrus van der Maes had een geschiedenis achter zich. In 1700 was hij be-
noemd tot pastoor van Noordwijkerhout. Volgens De Cock, maar die was niet 
onpartijdig, verloor hij al snel het vertrouwen van zijn parochianen. Hij was streng 
voor zijn biechtelingen en langzamerhand liep zijn kerk leeg. De parochianen gin-
gen ergens anders kerken en lieten hun kinderen niet meer door Van der Maes 
dopen. Velen weigerden ook hun kerkelijke bijdrage te leveren en een vrouw wilde 
zelfs liever dat haar man naar de kroeg ging dan naar een mis van Van der Maes.24 
Deze bleef ondanks alle tegenwerking op zijn post tot hij in 1706 als deservitor 
(waarnemend pastoor) werd benoemd in Rijswijk. 
De komst van Petrus van der Maes naar Rijswijk lijkt weinig ophef te hebben 
gegeven, terwijl zijn problemen in Noordwijkerhout toch bekend zullen zijn ge-
weest.25 Dat de heer van Te Werve, Dirk Wuytiers, duidelijk als beschermheer op-
trad, zal een factor van belang zijn geweest. Er lijkt zelfs een zekere vriendschap 
tussen de beide heren te zijn ontstaan. Als hij ‘s zomers op Te Werve woonde, 
werd er zondags na de mis samen getafeld. Toch kun je je afvragen of het wel een 
gelijkwaardige relatie was. Wuytiers was extreem rijk en had vrijwel in zijn eentje 
de inrichting van de kerk betaald. De pastoor was een hoogopgeleide, zachtmoe-
dige man die natuurlijk heel goed begreep dat een goede relatie met zijn weldoener 
van levensbelang was. 
Het ging lang goed, maar op een zondag in het najaar van 1713 zei Wuytiers 
onverwacht: ‘Ik zie een jansenist’.26 Een paar dagen later zei hij, vlak voor hij 
naar zijn winterverblijf op de Herengracht nummer 458 (nu Huis Goudstikker) in 
Amsterdam ging, dat hij ervan uitging dat de pastoor zich vóór mei 1714, wanneer 
hij weer terug was in Rijswijk, geschikt zou hebben naar de wensen van de nieuwe 
internuntius (nuntius in een kleine staat) Santini. Zo niet, dan zou dat het einde van 
de Rijswijkse parochie betekenen.
Wat was er gebeurd? In 1713 liet paus Clemens XI onder grote druk van Lodewijk 
XIV, die bang was dat de godsdienstige eenheid van Frankrijk werd bedreigd, de 
bul ‘Unigenitus’ uitgaan, waarin de jansenisten tot ketters werden verklaard. Nu 
was de bul vooral bedoeld tegen de Franse jansenisten, maar de jezuïeten zagen er 
een stimulans in om ook de Hollandse jansenisten (weer) onder handen te nemen. 
Ook Santini pakte de zaken met voortvarendheid aan. Hij schreef brieven aan Van 
der Maes en andere jansenistische priesters, waarin hij de volgende eisen stelde. 
Van der Maes zal: 1. Het beruchte formulier (‘de eed’) ondertekenen. 2. Contacten 
met de jansenisten verbreken. 3. Adam Damen als apostolisch vicaris erkennen. 4. 
Vergiffenis vragen en nooit meer steun zoeken bij de Staten van Holland. Van der 
Maes legde aan hem uit waarom hij naar eer en geweten niet aan deze eisen kon 
voldoen. Afgezien nog van zijn constatering dat Santini niet zijn bisschop was en 
niet boven hem gesteld was.
Omdat hij in Amsterdam zat en Van der Maes in Rijswijk, schreven ze elkaar uit-
gebreide brieven.27 Hun correspondentie is grotendeels bewaard gebleven, zodat 
we goed kunnen volgen hoe de vroegere ‘vrienden’ vijanden werden. De pastoor 
liet zich niet chanteren en bezweek niet onder de druk van de machtige regent. 
Toen de laatste in mei 1714 niet meer in de kerk kwam, werd dat in het dorp breed 
uitgedragen. Meer dan 500 parochianen volgden: ‘Het kerkvolk volgde, hande-
lend naar het gezegde ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’.28 Hoeveel 
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pijn de houding van de pastoor deed, blijkt niet alleen uit het feit dat op eigen 
kosten een priester in dienst nam en de huiskapel in Te Werve weer open stelde, 
maar ook uit het conflict toen Van der Maes in 1724 de bomen bij de pastorie liet 
toppen en dat verbood. En uit de val die de nieuwe heer van Te Werve, Godefridus 
Cromhoudt, in 1738 opzette om Van der Maes huur te laten betalen,29 waarmee hij 
impliciet zou bevestigen dat Cromhoudt eigenaar was van de kerk en de pastorie, 
die nog steeds op naam van de familie Van der Wiele stonden.
Petrus van der Maes hield stand met nog ongeveer honderd parochianen. Hij werd 
zwart gemaakt en er waren scheldpartijen. In een brief aan zijn Haagse collega Van 
Dalenoort schreef hij daarover: ‘Een vrouwspersoon wierp mij in het aangezicht: 
dat ik tot de opruiers der kerk behoorde. Een ander zei me, dat ze liever naar een 
harem of een bordeel zou gaan dan nog één voet in mijn kerk te zetten’.30 En zo 
voort. Vanaf 1714-1715 werden er steeds minder kinderen gedoopt. Eerst waren er 
nog ongeveer veertien dopen per jaar, maar dat liep snel terug naar één of nul. Ook 
voor begrafenissen werd hij niet meer ingeschakeld. In 1717 moest hij voor een 
kerkelijke rechtbank in Keulen verschijnen, maar de Staten van Holland verboden 
hem dat. 
De geschiedenis herhaalde zich. In Noordwijkerhout bleef hij met enkele getrou-
wen op zijn post en nu was in Rijswijk een vergelijkbare situatie ontstaan. Aan 
deze situatie kwam een einde toen hij in 1738 werd benoemd tot pastoor in Delft, 
waar hij in 1741 overleed.

6. Het einde
Matthias Theodorus Hachten werd de nieuwe pastoor van de inmiddels kleine 
parochie, waarmee het niet goed ging. Dat blijkt wel uit het verzoek dat de ‘oud-
roomse kerkmeesters’ in 1749 aan de Staten van Holland deden om ontheffing van 
de jaarlijkse recognitie van 80 gulden. In 1751 werd Hachten overgeplaatst naar 
Gouda. Hij overleed in 1752.
Zijn opvolger was Lambertus de Rijk. Hij was pastoor van 1751-1758. Op 3 febru-
ari 1758 werd hij in de Oude Kerk begraven.
Vervolgens kwam Andreas Schravelaar. Hij was gelijktijdig pastoor van de H. Ma-
riaparochie in Eikenduinen. In 1771 ging hij naar Utrecht. Hij overleed in 1790.
De laatste pastoor was Adelbertus Vermeulen (1771-1794). Ook hij was tevens 
pastoor in Eikenduinen. In 1794 ging hij naar Gouda. Hij overleed in 1818.
Er waren toen te weinig parochianen over om een eigen pastoor te onderhouden 
en dus werd er geen opvolger benoemd. Voortaan zou de pastoor van de parochie 
van de H.H. Jacobus en Augustinus (de oudkatholieke kerk van Den Haag in de 
Juffrouw Idastraat) de zielzorg in Rijswijk verzorgen. Eén keer per maand zou hij 
in Rijswijk de mis opdragen.

Het kerkgebouw bleef de gehele negentiende eeuw nog in gebruik, althans werd 
in stand gehouden. Sinds 1859 werd de pastorie verhuurd en uiteindelijk kocht de 
gemeente Rijswijk in 1965 het gehele terrein met de opstallen of wat daar nog van 
over was. Dat was het definitieve einde van de middeleeuwse Bonifatiusparochie. 
In 1872 schreef de toen beroemde kerkhistoricus Friedrich Nippold: ‘De grote 
menigte der katholieken wil niets van de Oud-katholieken hebben. Maar niet uit 
afkeer maar uit vrees voor scheuring. Het overgrote deel kan niet verdragen dat zij 
in onmin leeft met de Paus’. Daar zou wel eens veel waars in kunnen zitten.
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Noten
1 Nog in 1652 en 1666 waren er rechtszaken over klachten uit Rijswijk, Knuttel 238, 

241
2 Van Vliet, 11
3 idem, 10. Hoe de auteur aan het getal 252 komt, is niet duidelijk.
4 De Noordelijke Nederlanden hadden in 1559 zes bisschoppen en één vicaris.
5 sic. Brief uit 1702 aan Frans Fagel, griffier van de Staten-Generaal.
6 Het kapittel van Utrecht was protestants geworden. Apostolisch vicaris Rovenius be-

dacht en slimmigheidje en stichtte het Utrechtse vicariaat. 
7 De volledige titel luidt: Augustinus sive doctrina Sti. Augustini de humanae naturae 

sanitate, aegritude,medicina adversus Pelagianes et Massilienses.
8 volgens Van der Vorst.
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9 De Verjus was deuxième plénipotentiair, de tweede gevolmachtigde in de Franse de-
legatie, 

10 Breve Memoriale extractum exprodixiore de stata ac progressu Jansenimismi in Hol-
landa. In 1705 verscheen een Nederlandse vertaling: Memorie aangaande de toe-
stand en vooruitgang van het Jansenisme. De Breve was een verzameling van terech-
te en onterechte klachten, halve waarheden en hele leugens. Codde reageerde boos 
en stuurde in 1699 een Responsio ad Breve Memoriale naar Rome (Rogier, 304). Er 
staan ook in onze ogen wel heel minimale verwijten in. Zo bidden de jansenisten 
in plaats van ‘Gebenedijd zijt gij boven alle vrouwen’ ‘Gebenedijd zijt gij onder 
de vrouwen’. Of een ander voorbeeld. In de Twaalf artikelen des geloofs zeggen de 
jansenisten in plaats van ‘Geboren uit de reine maagd Maria’ ‘Geboren uit de maagd 
Maria’.

11 Rome werd al lange tijd bestookt met klachten. Adriaan van Wijck en de Poolse resi-
dent en handelaar Franciscus Mollo waren wellicht de actiefsten.

12 ‘De Romeinse keuze voor De Cock was een verbijsterende misrekening van de ver-
houdingen en opvattingen in de Hollandse Zending.’ (Van der Vorst, 347)

13 ‘Oudkatholiek’ is hier een anachronisme, de term dateert pas uit de negentiende 
eeuw. De volgelingen noemden zichzelf ‘aanhangers van de Oud-Bisschoppelijke 
Clerezie’.

14 Van Vliet, 25
15 Knuttel I, 280
16 Wouters, 238-239
17 Van Bergen, 82
18 De Neve, 18
19 Zwart, 130. Daar de toestemming van de burgemeesters van Amsterdam om naar 

Nieuw-Nederland te gaan.
20 Volgens Van Bergen 87, is hij ook pastoor in het Westland geweest, maar daarvoor is 

geen bron gevonden.
21 Zwart, 125v
22 In 1715 waren er nog ongeveer 50 over. De overigens erkenden alsnog De Cock.
23 Spoor, 80
24 Th. de Cock, Missione Bataviae perturbata, in: Bijdragen tot de geschiedenis van het 

bisdom Haarlem, deel VI, 277v. De Cock heeft bijzonder veel over de strijd tussen de 
roomsen en de jansenisten geschreven.

25 De Moor, 116; A.N. Duynisveld schreef over de kerk Noordwijkerhout o.a. De pa-
rochianen bleven weg, Leidsche Courant 13 december 1940; een vrijwel identiek 
artikel idem 27 februari 1951.

26 Van Puffelen, 16-17; de uitspraak is van 17 januari 1714
27 zie Van Puffelen
28 Een verdwenen schuilkerk, 105
29 Van Puffelen, 26-27
30 Een verdwenen schuilkerk, 105
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Dertien jaar Sint-Jozefgezellen 
in Rijswijk

Frans Holtkamp

Voornaamste bron van dit artikel zijn twee kloeke banden met notulen, 
krantenknipsels en foto’s van de ‘St. Jozephsgezellen Vereeniging afd. 
Rijswijk’. Tweede bron is het interview met oud-gezel Jaap Nieuw-

mans.1 De geschiedenis van de Rijswijkse Sint-Jozefgezellen illustreert het 
Rijke Roomse Leven van na de Eerste Wereldoorlog, een hoogtepunt in de 
katholieke emancipatie. Haar wortels liggen in ... Duitsland!

1. Het Kolpingsnetwerk
Bakermat van de Nederlandse Sint-Jozefgezellen is het Kolpingsnetwerk. Dit 
wordt door Johann Gregor Breuer in 1846 te Ebersfeld (Duitsland) opgericht en is 
gericht op jonge katholieke arbeiders. De priester Adolph Kolping (1813-1865), 
als schoenmakersgezel begonnen, is de tweede voorzitter en geeft er een enorme 
schwung aan. Vanaf 1850 gaan de eerste lokale verenigingen samenwerken en zo 
ontstaat langzamerhand een internationaal katholiek netwerk met de hoofdzetel 
in Keulen. Pas in 1935 wordt dat samenwerkingsverband ‘Kolpingsnetwerk’ ge-
noemd. Ook in ons land, waar men bij voorkeur over Sint-Jozefgezellen spreekt, 
worden veel afdelingen opgericht met het zogenaamde ‘Centraal Verband’ als 
hoofdvestiging in Amsterdam.
Kolping versterkt wat ‘Rome’ wil: zijn gezellen moeten tot voorbeeldige katho-
lieke huisvaders gevormd worden met Sint-Jozef, het ‘Hoofd van de Heilige Fa-
milie’, als rolmodel. Postuum vervult hijzelf die rol: Vader Kolping. De gezellen 
zijn dan ‘Kolpingszonen’. Die woorden passen bij de metafoor ‘gezin’, een ideaal 
katholiek gezin waarin harmonie en broederliefde de toon zetten. 
De ‘gezinsleden’ worden onophoudelijk gestimuleerd actief mee te doen aan het 
parochieleven. Vanzelfsprekend zijn de gezellen lid van de ‘Mariacongregatie’ 
voor jongemannen van zeventien tot vijfentwintig jaar. Wekelijks is er een korte 
eredienst in de kerk die uit gebed, zang en vermaning bestaat. 
De Sint-Jozefgezellen zien arbeid als een roeping. De katholieke sociale leer be-
nadrukt, dat werken een manier is om Gods wil te doen, ongeacht de plaats op de 
maatschappelijke ladder. De eensgezindheid die daarvoor nodig is, vraagt in de 
samenleving om absolute gehoorzaamheid aan wetten en bazen. De broederlijke 
omgang binnen de vereniging wordt gezien als een middel om het verschil tussen 
werknemers en –gevers te overstijgen.

2. De Rijswijkse Sint-Jozefgezellen
Men kan niet vroeg genoeg beginnen om de jeugdige ziel naar dat ideaalbeeld te 
kneden: op 24 mei 1906 richt de Rijswijkse pastoor B.P.F. Mohr het ‘Patronaat 
Sint-Bonifatius’ op. Dat is een katholieke vereniging voor jongens van twaalf tot 
veertien jaar. Zij hebben de lagere school verlaten, maar mogen wat geloofsonder-
richt betreft niet in een vacuüm vallen. De jongens komen bijeen in wat eveneens 
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het Patronaat genoemd wordt: de oude domineeswoning van de Nederlands Her-
vormde gemeente aan de Doelenstraat, door de Bonifatiusparochie gekocht en 
‘omgedoopt’ tot katholiek verenigingsgebouw.
In de zomer van 1928 bestaat het Patronaat uit zo’n vijftig jongens van twaalf tot 
inmiddels achttien jaar. Kapelaan H.M. van Spanje vindt het leeftijdsverschil te 
groot: twaalfjarigen en achttienjarigen kun je niet op dezelfde manier bezighou-
den. Daarom richt hij ‘De Toneelclub’ op voor jongens van zestien jaar en ouder. 
In overleg met J.S. van Buchem, pastoor van 1917 tot 1940, en de Patronaatscom-
missie wordt besloten het Patronaat te splitsen: jongens tot en met zestien jaar 
gaan door met het échte Patronaat – later zal dat ‘De Jonge Wacht’ genoemd wor-
den – en voor de jongemannen wordt een afdeling van de landelijke vereniging 
van Sint-Jozefgezellen in het leven geroepen. 

Oprichting
Dat gebeurt op donderdag 11 april 1929. Pax Intrantibus is nog nét niet gereali-
seerd en het Patronaat aan de Doelenstraat is te klein voor de enorme toeloop die 
men verwacht: ouders, vertegenwoordigers van katholieke Rijswijkse verenigin-
gen, politici, hoogwaardigheidsbekleders, enzovoort. 
De oprichtingsvergadering vindt daarom plaats in de grote bovenzaal van het 
voormalige hotel Leeuwendaal op de hoek van de Haagweg en de Oranjelaan.
Een belangrijke rol op die bewuste avond is weggelegd voor J.Th van Galen, pre-
ses van het Centraal Verband te Amsterdam. In zijn speech zegt hij onder andere:

De vereeniging wil de jeugd voeren van gezin tot gezin, door een vereeni-
ging ingericht gelijk een gezin, met den priester als hoofd en vader. Deze 
zal de leden daar trachten te vormen tot welbewuste Katholieken, tot men-
schen met beschaving, en menschen, die met blijdschap hun arbeid verrich-
ten, onverschillig van welke aard, omdat ze den arbeid zien als een roeping.

Daarna verklaart hij de Rijswijkse afdeling van de Sint-Jozefgezellen opgericht. 
Vervolgens leest hij het bisschoppelijke schrijven voor waarin Van Buchem tot 
eerste preses wordt benoemd. De pastoor op zijn beurt stelt kapelaan Van Spanje 
tot vicepreses aan.2 Vervolgens worden de leden van de Patronaatscommissie door 
de pastoor geïnstalleerd als leden van de Raad van Bestuur van de zojuist opge-
richte afdeling. 
De Toneelclub voert vervolgens een humoristisch toneelstuk op over het missiele-
ven in het Braziliaanse binnenland: Mikèl van Tombadoor. Daarna installeert Van 
Spanje de eerste vijfentwintig leden. Zij spreken de volgende belofte uit:

Ik verklaar plechtig en eerlijk het lidmaatschap der Sint Josephs Gezellen 
Vereeniging vrijwillig te aanvaarden. Tevens neem ik op mij alle verplich-
tingen en aanvaard ik alle rechten, die dit lidmaatschap met zich brengen. 
Dit aanvaard ik met den handslag. 

Drie dagen later, op zondagavond 14 april, vindt ná het lof de eerste ledenver-
gadering van de Sint-Jozefgezellen plaats.3 Behalve de toezichthoudende Raad 
van Bestuur zijn er bestuursleden, Raad van Commissarissen benoemd, uit eigen 
gelederen nodig voor de dagelijkse gang van zaken: een senior of voorzitter, se-
cretaris en penningmeester. Respectievelijk worden Elias Benschop, Jan van den 
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Berg en Willem Verlaan als zoda-
nig benoemd. Nu zijn de gezellen 
écht klaar voor de start! Dit wordt 
gevierd met een glaasje limonade, 
cadeau gedaan door winkelier W. 
van der Peet, en het opsteken van 
een sigaret!

Donderdag: verplichte bijeen-
komst
Elke donderdagavond komen de 
Sint-Jozefgezellen ná het lof in de 
winter vanaf 19.30 en in de zomer 
vanaf 20.00 uur zo’n twee uur bij-
een. De avond kent vaste onder-
delen: geopend wordt met gebed 
en de Kolpingsgroet ‘God zegene 
het eerzame handwerk’ waarbij 
men de rechterhand tegen de borst 
houdt. Gedurende een halfuur 
wordt meestal een godsdienstig 
onderwerp besproken: het Kol-
pingswerk, dr. Ariëns, Bonifatius, 
de liturgie, de pauskeuze, een 
goede verkering enzovoort.4 Ook 
sociaal-maatschappelijke thema’s 
komen aan bod, zoals de reclasse-
ring en het kopen op afbetaling. In de loop van de jaren dertig staan er regelmatig 
politieke thema’s op de agenda: het nationaalsocialisme, het fascisme enzovoort. 
De vicepreses behandelt vaak zélf de onderwerpen, maar er worden ook regelma-
tig sprekers uitgenodigd. 

Na het ‘pedagogische’ half uur 
begint het luchtiger gedeelte en 
worden kaarten en overige spel-
len uit de kast gehaald. Het regle-
ment geeft aan wat bij kaarten wél 
en níet mag: hazardspel en gok-
ken zijn verboden, maar whisten, 
pandoeren en eenendertigen zijn 
toegestaan. Drank mag nooit in-
zet zijn bij het kaartspel. Sigaren 
en sigaretten wel. Verder mag men 
biljarten en tafeltennissen. Regel-
matig worden er Kolpingsliederen 
gezongen. Elke avond wordt afge-
sloten met gebed en de Kolpings-
groet.

Tekst installatieplechtigheid

Gezellenlied 
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De bijeenkomst op zondagavond is vrijwillig. Vóór het lof kan men spaargeld 
inleggen, ná het lof zijn de twee ‘gezellenuren’ alleen maar bedoeld voor ontspan-
ning. Later komt er nóg een vrije bijeenkomst bij: zaterdagavond. Men heeft de 
jongemannen liever in de gezellenzaal dan in de kroeg. 

Kapelaan Van Spanje
Dé motor achter het georganiseerde parochiële jeugdwerk is kapelaan Van Spanje. 
Hij werkt keurig volgens het blauwdruk van het Centraal Verband. Daarbij is inbe-
grepen dat er veel onderafdelingen in het leven worden geroepen: alle activiteiten 
zijn bedoeld als apostolaat. Het gaat uiteindelijk om het versterken van de geloofs-
zin, dé kernwaarde van de Sint-Jozefgezellen. Maar ook ogenschijnlijk ‘wereldse’ 
activiteiten als toneelspelen en sporten staan in dienst van het hoge ideaal: alleen 
met aandacht voor een gelijke ontwikkeling van ál zijn vermogens kan een gezel 
een harmonieuze, evenwichtige katholieke vader, werker én staatsburger worden.
Eén onderafdeling is er al: de toneelclub, voortaan ‘Onze Vriendenkring’ geheten. 
Van Spanje droomt vervolgens van een symfonieorkest. Gezellen die muziek wil-
len maken, mogen zich melden. Aan parochianen met ongebruikte instrumenten 
wordt gevraagd deze ter beschikking te stellen voor het nieuwe ensemble. De 
overige instrumenten moeten worden gekocht. De kapelaan roept parochianen op 
hiervoor te doneren. In Gezellennieuws, vaste rubriek in De Bonifatius Klok, geeft 
hij van week tot week aan hoeveel geld er al is opgehaald. Het nieuwe symfonie-
orkest, ‘Omhoog’ geheten’, speelt regelmatig voor derden, zoals de Kruisvaarders 
van Sint-Jan te Rijswijk en de Katholieke Jonge Middenstandsvereniging (KJMV) 
in Den Haag. 
Anderhalf jaar na oprichting, op zondagavond 28 december 1930, organiseert het 
zijn eerste zelfstandige concert. De opkomst valt tegen. Bij volgende gelegenhe-
den worden alle zeilen bijgezet door mond-op-mondreclame en aansporingen in 
de Sint Bonifatius Klok. Van Spanje schrijft bijvoorbeeld: ‘Parochianen, gij zult de 
jongelui toch de schande en het verdriet niet aandoen te moeten spelen voor veel 
leege stoelen?’ 
Van Spanje heeft ook plannen met sport. 
Heel wat Sint-Jozefgezellen voetbal-
len, sámen met jongens uit de Haagse 
Gerardus-Majellaparochie, bij ‘De Val-
keniers’. De kapelaan droomt van een eí-
gen parochiële voetbalclub. Vooralsnog 
ontbreken de financiële middelen en het 
vereiste quorum spelers. 
Op zondag 1 februari 1931 wordt de 
gymnastiek- en atletiekafdeling ‘Ori-
no’, organisatorisch ondergebracht bij 
de korfbalclub, opgericht voor jongens 
en jongemannen van zeventien tot vijf-
entwintig jaar. Men maakt gebruikt de 
gymzaal van de Sint-Bonifatiusschool. 
Maandag 1 juni 1931 is het zover: in 
‘De Geestbrug’, het stamcafé van de 
initiatiefnemers, wordt de Katholieke 
Rijswijksche Voetbal Club (KRVC) op-
gericht. Eindelijk een eígen parochiële 
voetbalclub! Voorbeeld van een stukje ‘Gezellennieuws’
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Explosie aan onderafdelingen
De vereniging ‘explodeert’ in talloze onderafdelingen, steeds met een eígen be-
stuur: reisclub, retraiteclub ‘Godsdienstzin’ (later ‘St. Thomas Moore’ geheten), 
damclub ‘Ontwikkeling’, schaakclub ‘Aandacht’, ‘Kolpingskoeriers’, mondhar-
monicaclub, propagandaclub, knutselclub of huisvlijtclub en zelfs houtsnijd- en 
zaagclub met helaas maar één lid. En dan wordt eindelijk, nadat gezellen er vaak 
om gesoebat hebben, op dinsdag 9 oktober 1933 biljartclub ‘Onder ons’ opgericht! 
Een jaar later kunnen zanglustigen hun hart ophalen in ‘Het schorre haantje’, dat 
al snel ‘Chanteclair’ wordt gedoopt, naar een fragment uit het gedicht Gekamde 
koning Canteclaar van Guido Gezelle:

Uw’ vonkelende ooge, uw’ rooden kam,
een laaiend beeld van vier en vlam …..
…..
uw’ stem, zoo schoon om hooren …..

In 1936 verschijnen nóg twee nieuwe loten aan de Kolpingsstam: de declamatie- 
en de paladijnenclub. De laatste is bedoeld als ‘keurtroep’ van propagandisten. Zij 
worden gezien als bewakers van de troon van Koning Christus, naar het voorbeeld 
van de paladijnen of paleiswachters van Karel de Grote. Het Rijke Roomse Leven 
zoekt immers inspiratie in de geïdealiseerde middeleeuwen! 
De gezellen kennen ook ‘implosies’: Ontwikkeling, Aandacht en de mondharmo-
nicaclub geven al binnen twee jaar de geest. Niet veel later volgt Chanteclair. Maar 
er worden ook ‘reanimatiepogingen’ gedaan. Zo krijgt de damclub een tweede le-
ven. Nog een voorbeeld: de mondharmonicaclub wordt eind 1940 heropgericht en 
‘De Kolpingsboys’ genoemd. Samenvattend: veel onderafdelingen gaan als jojo’s 
op en neer.
Meer details nu over enkele onderafdelingen, te beginnen met de retraiteclub: ka-
pelaan Van Spanje wil graag dat ‘zijn jongens’ zich bezinnen.5 
Op de ledenvergadering van 24 oktober 1929 doen leden van de Raad van Com-
missarissen, net terug van een retraite in een klooster te Bergen NH, enthousiast 
verslag. 
Er wordt ter plekke een retraiteclub opgericht. Wie lid wil worden moet elke week 
vijf cent in een speciaal daarvoor in het leven geroepen fonds storten en mag dan 
ééns in de twee jaar op bezinning. De eerste vijf ‘gewone leden’ die er gebruik van 
maken trekken zich eind 1929 terug in hetzelfde klooster te Bergen. 

Retraite bestuursleden van 5 tot 8 oktober 
1929 te Bergen N.-H.

Retraite vijf gewone leden van 30 november 
tot 3 december 1929
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Vanaf 1931 zoekt men het dichter bij huis: 
Noordwijk. De redemptoristen zwaaien 
daar de scepter.6 Alle mogelijke katho-
lieke doelgroepen gaan er voor bezinning 
en gebed naar toe: mannen, meisjes boven 
de zeventien, gehuwde vrouwen, midden-
standsvrouwen, politiebonden, militairen 
enzovoort. Met Pasen 1931 houden zo’n 
vijftien Rijswijkse gezellen daar hun re-
traite. 

De reisclub organiseert fietstochten. Een voorbeeld: 
op maandag 25 mei 1931, tweede pinksterdag, trekt 
een stoet van zo’n veertig fietsers, met de Kol-
pingsvlag voorop, naar Noordwijk. Aldaar wordt 
gevoetbald. De warme maaltijd daarna in het Juve-
naat wordt opgeluisterd met Kolpings- en populaire 
liederen.  ‘Het koele ijs aan het slot, kreeg ‘n warm 
onthaal!’ schrijft Van Spanje in De Bonifatius Klok. 

Retraite Pasen 1931 met de paters Vegers, 
Lourijsen en Vijgen

Pauze tijdens de fietstocht naar Noordwijk

Dagorde retraite Noordwijkerhout

Kolpingsvlag
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De onderafdeling Kolpingskoeriers wordt in het leven geroepen om het innen van 
de contributie efficiënter te laten verlopen. De koeriers gaan het geld bij de Jozef-
gezellen thuis ophalen. Zij geven daarbij een kwitantie af en bezorgen meteen het.
Wie tot de gezellen toetreedt is de eerste drie maanden kandidaat-lid en volgt een 
cursus waarin de senior en overige commissarissen de voornaamste zaken van de 
Kolpingsfamilie uitleggen. De vicepreses neemt een ‘examentje’ af. Als blijkt dat 
de jongeman in ‘het gezin’ past, wordt hij officieel geïnstalleerd. 
Sancties zijn er ook, van een schriftelijke waarschuwing via schorsing naar roye-
ment. Het eerste dwangmiddel komt veelvuldig voor, het tweede zelden – Willem 
Gordijn, bijvoorbeeld, wordt twee weken geschorst en Jan van Benschop een jaar 
– terwijl van royeren geen voorbeelden bekend zijn
.
KRVC wordt vervolgd
Hoe gaat het verder met KRVC? Een korte schets: op 1 mei 1933 wordt de voet-
balclub een onderafdeling van de Sint-Jozefgezellen. Kapelaan J.N. Verkleij, in-
middels de derde vicepreses van de Sint-Jozefgezellen, is voorzitter. 
In korte tijd groeit het aantal leden sterk, junioren inbegrepen. Er wordt gevoet-
bald op de velden van het Hoornpark, die men van de gemeente huurt. Het “Haag-
se Groot Door Samenwerking” (GDS) voetbalt er ook. Toeschouwers bij KRVC-
wedstrijden betalen tien cent entree.
Ook zondag 17 september 1933 is een mijlpaal: het nieuwe voetbalterrein aan de 
Van Vredenburchweg wordt rond 12.30 uur ingezegend. Maar éérst gaan de feest-
gangers om 7.30 uur ter kerke en genieten daarna een gezamenlijk ontbijt. Na de 
inzegening gaan de elftallen los, waaronder KRVC 1 tegen De Valkeniers.
Verkleij promoot niet alleen voetbal, maar lichaamsbeweging in het algemeen. 
Hij ziet sport als een noodzakelijke tegenhanger van het zittende beroep dat velen 
hebben. Herhaaldelijk spoort hij gezellen aan lid te worden van Orino, dat op 1 
februari 1934 bij KRVC ondergebracht wordt.8 KRVC is nu in feite een sportclub.
In hun mandement van 13 juli 1936 hameren de bisschoppen van Nederland het 
er nog eens goed in: gelovigen die willen sporten zijn verplicht lid te zijn van een 
katholieke vereniging. Zij schrijven onder 
andere:

Deze aandrang geldt allereerst de gees-
telijkheid. Zij moeten in hun onderrich-
tingen, bij hun huisbezoek, op vergade-
ringen blijven waarschuwen tegen de 
neutrale sportbeweging; zij zullen de 
ouders erop wijzen, dat zij in hun plicht 
te kort schieten, wanneer zij hun kinde-
ren het lidmaatschap van deze neutrale 
vereenigingen toestaan; zij zullen hun 
parochianen dringend aansporen, om 
iederen vorm van steun en van leiding 
aan de neutrale beweging te ontzeggen 
en hun sympathie over te dragen naar 
de ééne door ons gewilde katholieke 
sportbeweging, dat wil zeggen: alleen 
maar de kerkelijk goedgekeurde sport-
vereenigingen.

De eerste clubtent van KRVC: binnen 
v.l.n.r. Koos Beijersbergen, Jaap 
Verroen en Dorus Beijersbergen, buiten 
de heer Smulders en zijn zoon Leo
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Jaarfeesten
Jaarfeesten zijn hoogtepunten in 
het gezellenleven. Die verlopen 
volgens een strak schema. Illustra-
tief is het draaiboek van het tweede 
jaarfeest op zondag 26 april 1931:
• Om 7.00 uur is er mis met ‘alge-

meene H. Communie’.9
• Precies 8.25 uur verlaten de gezel-

len de kerk en gaan naar Pax In-
trantibus.

• Het bestuur wijst daar de plaatsen 
aan de ontbijttafel aan.

• Als iedereen zit, wordt de voor-
zang aangeheven.

• Daarna wordt een kop thee inge-
schonken.

• Als de vicepreses binnengekomen 
is, bidt de senior het openingsge-
bed, gevolgd door het het Onzeva-
der, het Weesgegroet en het gebed 
voor de zaligverklaring van Vader 
Kolping.10

• Dan begint het ontbijt dat opgeluisterd wordt met instrumentale muziek van Om-
hoog én muziek van een grammofoonplaat.

• Tijdens het ontbijt voert de vicepreses het woord, waarna het lied Vader Kolping 
gezongen wordt.

• Daarna spreekt een lid van de Raad van Bestuur, gevolgd door het gezamenlijk 
zingen van Den gezellenvader.

• De senior sluit het ontbijt af met het bidden van het Onzevader en het Weesge-
groet.

• Meteen daarna vindt de jaarvergadering plaats met onder andere de volgende on-
derdelen: de installatie van nieuwe leden, het zingen van het Vlaggelied, de perio-
dieke bestuursverkiezing en ter afsluiting het zingen van de Gezellen feestmars. 

• Daarna wordt buiten de jaarlijkse groepsfoto gemaakt. 
• Dan is er enige tijd voor ontspanning tot aan …
• ... de hoogmis in de Bonifatiuskerk die het morgengedeelte afsluit.

Groepsfoto op tweede ‘verjaardag’ zondag 26 april 1931

Vlaggenlied
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‘s Avonds treden in de toneelzaal 
van Pax Intrantibus Onze Vrienden-
kring en Omhoog op. Eerstgenoem-
de voert twee toneelstukken, elk in 
drie bedrijven, op: De goede reis of 
De doode te paard en De gestolen 
talisman. Laatstgenoemde speelt er 
instrumentale stukken tussendoor. 
Het programmaboekje van vier blad-
zijden vermeldt dit allemaal op de 
voorkant, geeft aan de binnenzijde 
een toelichting bij de toneelstukken 
en sluit af met de oproep lid te wor-
den van de Sint-Jozefgezellen. 

Districtsdagen
De Rijswijkse Sint-Jozefgezellen zijn structureel aangesloten bij het lokaal ver-
band van de Sint-Jozefgezellen in Den Haag. Daar vinden regelmatig ‘districts-
dagen’ plaats. Twee voorbeelden: op zondag 7 mei 1933 vindt een ‘grote verga-
dering’ in de Haagse Dierentuin plaats. De bedoeling is, dat vanaf verschillende 
punten in de stad groepen gezellen naar die locatie optrekken. De Rijswijkse Sint-
Jozefgezellen haken daarop in: ze verzamelen om 13.15 uur in Pax, marcheren op 
naar de Broekslootkade, sluiten zich aan bij de daar aanwezige Haagse gezellen 
en trekken om 13.45 uur gezamenlijk op naar de Dierentuin. Daar zijn zij onder 
andere getuige van ritmisch-dynamische tableaux vivants waarin de vier deviezen 
van de de Sint-Jozefgezellen worden uitgebeeld: godsdienstzin, eensgezindheid, 
arbeidzaamheid en vrolijkheid. 

De praalwagen ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de koningin, 31 augustus 1930, beeldt 
de vier kerndeviezen van de gezellen uit: ‘godsdienstzin’, ‘eensgezindheid’, ‘arbeidszaamheid’ en 
‘vrolijkheid.

Programma tweede ‘verjaardag’, 26 april 1931
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In juli 1934 organiseert het Centraal Verband een bedevaart naar het graf van Va-
der Kolping te Keulen. Dertien Rijswijkse gezellen reizen samen met een aantal 
Haagse ‘collega’s’ naar Keulen af.

Aandacht voor werklozen
In de jaren dertig zitten veel gezellen zonder werk. Om hun moreel hoog te hou-
den, wordt hen een werkkamp van veertien dagen aangeboden in Kolpingsvakan-
tieoord ‘De Liebaard’. Dat levert geen loon, maar wél gratis kost en inwoning 
op. De onkosten daarvan worden bestreden uit de opbrengst van de zogenaamde 
‘Speldjesdag’: op zondag 15 juli 1934 worden aan alle kerkgangers speldjes te 
koop aangeboden, wat ƒ120 oplevert.
Werkloze gezellen kunnen na overleg met de vicepreses ook vrijstelling van con-
tributie, biljartgeld en dergelijke krijgen. 

Verslingerd aan revues?
Het vijfde jaarfeest op 8 april 1934 
krijgt als eerste lustrumviering ex-
tra cachet. Het programma lijkt 
als twee druppels water op dat van 
alle voorgaande jaarfeesten, maar 
de uitvoering ‘s avonds maakt het 
verschil. Voor de leden, hun ouders, 
eventuele verloofdes en overige ge-
nodigden wordt onder leiding van 
Henri ter Hall de revue As je me 
nou! van A. Stroebel opgevoerd.11 
Johan Buziau, die Ter Hall goed 
kent en eveneens in Rijswijk woont, 
staat kostuums af aan de revue.12 De 
Sint-Jozefgezellen, de muzikanten 
van Omhoog inbegrepen, spelen de 
sterren van de hemel! Nico Smul-
ders is als pierrot Barend de verbin-
dende figuur tussen de verschillende 
taferelen waarin wordt teruggeblikt 
op de afgelopen vijf gezellenjaren. 
Anders dan vele andere ‘flauwe ko-
pieën’ van Buziau is Barend ‘een nieuwe Buziau’, aldus De Residentiebode in zijn 
lovende recensie van 10 april 1934. ‘
De revue trekt volle zalen: de kaarten voor 12, 15, 19 en 22 april, te koop bij ver-
schillende winkeliers in het centrum van Rijswijk, zijn snel uitverkocht! Er komen 
twee extra avonden, 26 en 29 april. Liefhebbers worden zelfs met bussen vanuit 
omliggende plaatsen als Wateringen, Monster en Delft naar Pax vervoerd. Verkleij 
schrijft op 4 mei in de rubriek De week der gezellen: 

Hè, hè, dat zit erop! ….. Nu gaan we weer met enthousiasme de gewoon-
heid en alledaagschheid der gewone dingen aanvaarden. ….. Laten we in 
het gewone en alledaagsche leven de vaart en den gang, die we nu genomen 
hebben, trachten te behouden.

Koos van der Peet, Nico Smulders 
en Jan van Benschop
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Maar niet lang na het spraakmakende optreden van de toneelclub en het orkest 
komt Henri ter Hall twee spreekbeurten houden voor de Rijswijkse gezellen. Op 
donderdag 25 oktober heeft hij het over de beveiliging van schouwburgen tegen 
brand en op 23 december gaat hij in op de vraag ‘Hoe ontstaat een revue?’ Wakkert 
hij daarmee het vuurtje voor de nieuwe revue Is-tie-goed? aan? A. Stroebel is al 
aan het schrijven. Op woensdag 24 april 1935 wordt de generale repetitie gehou-
den en mag de schoolgaande jeugd komen kijken. De dag daarna vindt de premi-
ère plaats voor ouders, verloofdes, Rijswijkse notabelen en overige genodigden. 
Nieuw is de gala-avond op zondag 28 april. Daarna volgen nog twee opvoeringen.

In april 1936 voert Onze Vriendenkring de derde revue in successie op: Dat moet 
je snappen! Chanteclair, aangevuld met een jongenskoor, doet mee. De muziek 
wordt gecomponeerd door Gerrit van Weezel. De dirigent van Omhoog, Johan 
van der Peet, studeert de koren in. Nico Smulders speelt ook nu weer de komisch-
verbindende rol. Kapelaan Verkleij besteedt er, traditiegetrouw, in De week der 
gezellen veel aandacht aan. Op 18 april 1936 schrijft hij onder andere:

De revue-historie van Nederland begint eigenlijk pas op het moment, dat Henri 
ter Hall deze soort kleinkunst ter hand nam en zij bereikte wel een hoogtepunt 
onder zijn leiding en met medewerking van den kunstenaar Buziau.
De Rijswijksche Revue is een afstraling van de groote voorgangsters. Aan-
kleeding e.d. zijn even “af” als die van de beroeps-revue. Het verschil ligt in het 
feit, dat hier liefhebbers optreden in plaats van acteurs-van-professie.

Ook nu wordt het een daverend succes! Op zondag 20 april staan zelfs vijftig 
mensen voor de deur die vanwege de overvolle zaal teleurgesteld moeten worden. 
Dus komen er twee data bij.
De Residentiebode wijdt gewoontegetrouw veel woorden aan het spektakel. Een 
zeer uitgebreide terugblik verschijnt eind april 1936. Het artikel is van de hand van 

Spelers en leider van de revue ‘As je me nou!’
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een niet bij naam genoemde, met 
plezier schrijvende, recensent die 
zijn stuk met een citaat van Vondel 
begint. 
Er lijkt nu écht een traditie geves-
tigd. ‘Voortaan elk jaar na Pasen 
een revue onder leiding van Henri 
ter Hall’, is de wens van menig-
een. Maar kapelaan Verkleij denkt 
daar anders over. De revue is een 
te grote inbreuk op de corebusi-
ness van de Sint-Jozefgezellen: 
bestuursleden van de onderafde-
lingen versloffen hun eigenlijke 
taak. Daarom besluit Verkleij het 
komend jaar geen revue meer te 
doen, wil hij ‘zang-club en orkest 
eens terdege onder handen te ne-
men’ en Nico Smulders onder vier 
ogen op de pastorie spreken.
Zijn opvolger kapelaan J.W. Kragt-
wijk komt zelfs in conflict met 
de regisseur en ‘sterspeler’ Nico 
Smulders van Onze Vriendenkring. 
Hij maakt hem duidelijk, dat de 
toneelclub een onderafdeling is van 
de vereniging. De oude club wordt 
opgeheven, een nieuwe opgericht. 
De stukken die voortaan gespeeld 

worden zijn stichtend, beperkt van omvang en aankleding en uitsluitend bedoeld 
voor éigen kring. Op het negende jaarfeest (1 mei 1938) voert de toneelclub ‘s 
avonds voor de gezellen en genodigden De Toog van Meneer Pastoor op. Het blijft 
bij die ene avond. 
Een jaar later brengt ze op Palmzondag een passiespel op de planken.13

V.l.n.r.: Herman van der Vaart als Johannes, Antoon van Leeuwen als Jezus, Cor van Etten als Patrus, 
knielend Jaap Nieuwmans als de ongelovige Thomas

De Residentiebode over ‘Dat moet je snappen!’
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In de jaren daarna wordt dat geprolongeerd. Kerstmis 1939 wordt gevierd met de 
kerstlegende En waar de sterre bleef stille staan van Felix Timmermans.
Het notulen- en gedenkboek wekt de indruk dat de toneelclub een kwakkelend 
bestaan leidt. In het verslag van de bestuursvergadering op dinsdag 17 december 
1940 staat: ‘De tooneelavond kon op 24/11 niet doorgaan omdat de lui de rollen 
niet konden [sic]. Deze avond is nu gezet op 9 februari 1941’. Tijdens diezelfde 
vergadering wordt besloten, dat de toneelclub voortaan gemengd mag zijn.      

Vrouwen in beeld
De Sint-Jozefgezellen zijn tussen de zeventien en vijfentwintig jaar oud. Een aan-
tal van hen heeft verkering. Wie ‘verkeert’, stelt zijn meisje aan de vicepreses voor. 
Sommige gezellen zouden graag zien, dat de verloofdes bij het verenigingswerk 
betrokken worden. De vicepresessen houden de boot af, maar moeten op den duur 
toch wel terrein prijsgeven. Na enige tijd verschijnen de verloofdes op jaarfeesten 
om koffie en thee te schenken tijdens het ontbijt. Haar wordt zelfs gevraagd kleren 
te breien die na verkoop een extra geldinjectie voor de kerstpot voor arme gezin-
nen mogelijk maken. Vastenavond mogen ze al spoedig meevieren, later ook het 
sinterklaas- en het kerstfeest. 

De verloofdes van de gezellen in 1939 voor Pax Intrantibus

Tijdens het tweede lustrumfeest op 7 mei 1939 bedienen ze niet meer, maar schui-
ven aan bij ontbijt en diner. 
Eind 1934 wordt een speciale cursus voor gezellen en hun verloofdes in het le-
ven geroepen met als doel hen te helpen hun relatie op katholieke wijze vorm te 
geven. Een belangrijke rol daarbij speelt de encycliek Casti Connubii ofwel Het 
reine huwelijk van paus Pius XI met haar nadruk op de onontbindbaarheid van het 
huwelijk, wilstraining en zelfbeheersing. 
De verloofden komen op zondag 30 december voor het eerst bijeen. Pater Heijme-
ijer s.j., expert op het gebied van ‘goddelijke en menschelijke liefde’, voert het 
woord die avond en zal ook vaak op de donderdagavonden spreken. ‘Verkering’ 
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is een thema dat regelmatig terugkeert. Zo bijt de heer Emil Franken het spits van 
het winterprogramma 1939-1940 af door op donderdagavond 5 oktober 1939 over 
dit onderwerp te komen spreken. Hij benadrukt vooral, geheel volgens de typisch 
katholieke preoccupaties van díe tijd, het gevaar van ‘bekoringen’.14 Het verslag 
van die avond meldt het volgende:

Spreker vergeleek de bekoringen met de vogels die in ‘t luchtruim vliegen. 
En die bekoringen hebben wij jonge mannen ontzettend veel. Niemand ont-
komt hieraan.
Spreker besloot met te zeggen dat, mochten wij totaal geen uitweg meer 
weten, er altijd nog één is die de brand van begeerlijkheid kan blusschen en 
wel de priester, en hier dan de Gezellenvader. 

Een gezel die trouwt, mag niet langer lid blijven: hij moet én de verloofdencursus 
beëindigen én de vereniging verlaten. Als ‘troostprijs’ krijgt hij een aandenken 
mee.

Oorlogsjaren
Onder de vierde en laatste vicepreses, Kragtwijk, wordt weinig gebruik gemaakt 
van het notulen- en gedenkboek. Tijdens de oorlogsjaren vallen er grote leemten. 
Zo is er een ‘interval’ van ruim vier maanden tussen het verslag van de jaarverga-
dering op 28 april 1940 en dat van de bestuursvergadering op 9 september 1940. 
Veel bladzijden worden blanco gelaten. Moeten er nog verslagen worden toege-
voegd? Zijn er bijeenkomsten uitgevallen? 
De schaarse notulen refereren zakelijk aan wat er zoal plaatsvindt, bijvoorbeeld 
de algemene mobilisatie op 28 augustus 1939 in verband met het dreigende oor-
logsgevaar. In het jaarverslag 1939-1940 van de ALV op 28 april 1940, een kleine 
twee weken voor de Duitse inval in ons land, staat onder andere dit: ‘De land- en 
zeemacht eischten een 20-tal leden op om ‘s konings rok te dragen, hetzij ge-
dwongen hetzij vrijwillig’. Verderop: ‘Sportdag op 16 juni gaat i.v.m. de huidige 
omstandigheden niet door’. En steeds wordt er gehamerd op het verduisteren van 
de gezellenzaal!
Na de capitulatie op 15 mei 1940 keren de gemobiliseerden, op één na – Janus van 
Gaalen sneuvelt in de strijd – naar de vereniging terug.15

Toch is het zelfbeeld van de Sint-Jozefgezellen dat hun vereniging nog nooit zó 
gebloeid heeft. Als vicevoorzitter Roeleveld van de Raad van Bestuur op 2 januari 
1941 op het dramatische voorgaande jaar terugblikt, schrijft de notulant: ‘1940 is 
niet in elk opzicht ongunstig geweest….. Ons programma is voor zoover mogelijk 
ten uitvoer gebracht. Onze vereeniging getuigt van een frisch jong leven’.
Dit lijkt in overeenstemming met de feiten. Het notulen- en gedenkboek vermeldt 
nogal wat. Er worden nieuwe onderafdelingen opgericht, zoals de band ‘The Blue 
Kittens’, een mondharmonicaclub (voor de tweede keer) en een acolietenclub on-
der leiding van kapelaan C.P. de Wit.16

Tijdens de jaarvergadering op 18 mei 1941 met de gebruikelijke onderdelen als 
heilige mis en gezamenlijk ontbijt – ‘Ieder voor zich had voor zijn broodrantsoen 
gezorgd.’ – worden maar liefst vijfenveertig nieuwe gezellen geïnstalleerd! 
Nog een opmerkelijk wapenfeit: vanuit de Sint-Jozefgezellen wordt een rooms-
katholieke Rijswijkse dansclub opgericht. In eerste instantie denkt men aan een 
cursus van vijftien lessen over drie maanden verspreid à raison van ƒ 9, te begin-
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nen op 25 januari 1942. De heer Wesseling, voor Delftenaren een bekende naam 
op het gebied van dansscholen, wordt hierbij betrokken.

The Blue Kittens en de dansclub zijn geen lang leven beschoren. Jan Midden, zoon 
van het echtpaar dat Pax Intrantibus beheert en de laatste secretaris van de Sint-
Jozefgezellen, schrijft in het jaarverslag 1941-1942 het volgende:

Een van onze jongste onderafdeelingen de band, genaamd The Blue Kit-
tens, kon de kinderziekten niet teboven komen en had een kalme zachte 
dood.
Anders is het gegaan met onze jongste lieveling n.l. de dansclub. Hoe-
wel krachtig op haar pooten staande en blakende van levenslust werd deze 
schielijk van overheidswege den nek omgedraaid.

Met een kort verslag van de bestuursvergadering op 19 april 1942 eindigt het 
notulen- en gedenkboek abrupt. De reden is onbekend. Wél bekend is, dat de Duit-
sers náást het ‘Rooms-Katholiek Werkverbond’ (RKWV) jeugdverenigingen als 
‘De Jonge Werkman’, bedoeld om de katholieke arbeidersjeugd van zestien jaar 
en ouder voor te bereiden op de overgang naar een stands- en vakorganisatie als 
de RKWV, en de Sint-Jozefgezellen ‘over te nemen’. Leden zeggen massaal hun 
lidmaatschap op. Na de oorlog gaan beide verenigingen op in één organisatie: 
de internationaal georganiseerde ‘Katholieke Arbeidersjeugd’ (KAJ), geïnspireerd 
door de denkbeelden van de Belgische monseigneur J. Cardijn. In 1947 telt de 
KAJ al 40.000 leden, in de volksmond ‘kajotters’ genoemd. Begin jaren zeventig 
gaat de KAJ op in de ‘Katholieke Werkende Jongeren’ (KWJ).

Doorstart?
Er wordt tóch nog een ‘reanimatiepo-
ging’ ondernomen: ná de oorlog pro-
beren Jaap Nieuwmans, Koos Wubben 
en Wim Quint de Sint-Jozefgezellen 
nieuw leven in te blazen. Jaap kan zich 
Wim Quint nog goed herinneren: ‘Hij 
woonde in Den Haag en deed, als ik 
het me goed herinner, jeugdwerk in de 
Sint-Jeroenparochie.17 Bij ‘De Jonge 
Wacht’ in Rijswijk heb ik hem als ban-
leider leren kennen. Hij en ik zijn au-
tomatisch doorgeschoven naar de Sint-
Jozefgezellen. Later is hij bij de KRO 
gaan werken.’ 
De drie sturen een brief naar alle Rijs-
wijkse oud-leden. Er komt weinig res-
pons: ze zien van verdere stappen af. 
Toch blijkt 1942 niet helemaal einde 
verhaal: een groepje oud-gezellen wil 
na de oorlog als vriendenclub door-
gaan. Mogelijk betreft het de jonge-
mannen die in 1932 tot de Sint-Jozef-

Wim Quint (foto Wikipedia)
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gezellen zijn toegetreden. Want dit groepje, mét echtgenotes, lijkt in 1952 zijn 
twintigjarig bestaan als Sint-Jozefgezel te vieren en in 1957 het vijfentwintigjarig 
bestaan. Is er dus toch iets van een ‘gezinsband’ blijven bestaan? Vader Kolping 
kan zich niets beters wensen!

Noten
1 Het interview Van Jonge Wachter tot Sint-Jozefgezel is te lezen door op de volgende link te drukken: 

https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2017/05/van-jonge-wachter-tot-sint-jozefgezel.pdf 
2 Zo’n taakverdeling is in die tijd gebruikelijk: de pastoor, eindverantwoordelijke van de parochie, 

concentreert zich op liturgie en geloofsbeleving, terwijl de kapelaans hem in alle katholieke ver-
enigingen als geestelijk adviseur én ‘identiteitscontroleur’ vervangen.

3 Het lof, dat meestal in de vroege avond plaatsvindt, is een gebedsdienst met zang rond het Aller-
heiligste ofwel de monstrans met de heilige, dit is: geconsacreerde, hostie. Deze monstrans wordt 
plechtig uit het tabernakel – een klein kastje – tevoorschijn gehaald en ter verering uitgestald. 

4 De encycliek of het pauselijke schrijven Rerum Novarum (Van een omwenteling) van Leo XIII uit 
1891 houdt zich bezig met de situatie van de arbeidersklasse en formuleert in de vorm van een 
aantal uitgangspunten de sociale leer van de rooms-katholieke kerk. 

5 Wie op retraite gaat zondert zich enkele dagen af voor spiritueel zelfonderzoek en geestelijke 
oefening, meestal in een klooster.

6 De paters van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser of Congregatio Sanctissimi Redemp-
toris (C.Ss.R.), beter bekend als redemptoristen, staan bekend om de retraites die ze geven aan alle 
mogelijke katholieke doelgroepen.

7 Een juvenaat is het kleinseminarie van een kloosterorde. Het heeft een gymnasiaal niveau, omdat 
er Latijn en Grieks gegeven worden. Na het juvenaat kan men naar het grootseminarie, de eigen-
lijke priesteropleiding.

8 KRVC zal vanaf haar zilveren jubileum in 1956 Rooms Katholieke Voetbal Club (RKVC) Vreden-
burch en drie jaar later Katholieke Rijswijkse Sport Vereniging (KRSV) Vredenburch heten. 

9 De communie is dan bedoeld voor alle kerkgangers die hun eerste heilige communie hebben gedaan.
10 Een voorbeeldige gelovige kan pas zalig verklaard worden, als minstens één wonder op zijn of 

haar voorspraak onomstotelijk kan worden vastgesteld. Meestal wordt daarbij een langdurig en 
gedegen proces doorlopen. Zaligverklaring betekent, dat het roomse leergezag officieel bevestigt 
dat de betrokken persoon in de hemel is. Op 27 oktober 1991 verklaart paus Johannes Paulus II 
Adolph Kolping zalig. Voor een heiligverklaring geldt, dat twee wonderen officieel moeten wor-
den erkend.

Oud-gezellen en echtgenotes tijdens het ‘jubileum’ in 1952
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11 Hendrik Johannes ter Hall (Haarlem, 5 februari 866 - Rijswijk, 31 mei 1944) was een bekende 
Nederlandse revueartiest en theaterproducent. Bovendien was hij gemeenteraadslid van Rijswijk 
(1917-1941) en lid van de Tweede Kamer (1918-1925).

12 Johannes Franciscus Buziau (Den Haag, 7 januari 1877 - Rijswijk, 3 februari 1958) is in de periode 
tussen de beide wereldoorlogen als clown Nederlands populairste komiek.

13 In een passiespel wordt het lijdensverhaal van Jezus uitgebeeld. Spraakmakende passiespelen zijn 
die van Tegelen en Oberammergau.

14 Het in verleiding komen noemen katholieken ‘bekoring’, protestanten spreken van ‘verzoeking’.
15 Over Janus van Gaalen (1918-1940) schreef Lies Hoogduin in Jaarboek 2010, 50-52
16 Een acoliet is een oudere misdienaar (16+). 
17 Wim Quint begint als onderwijzer, maar komt in 1946 bij de KRO in dienst. Radio is zijn grote 

passie. Hij werkt onder andere voor het ziekenprogramma ‘De Zonnebloem’. Hij werkt ook mee 
aan hoorspelen. Zijn ervaring als amateurtoneelspeler, onder andere bij de Sint-Jozefgezellen in 
Rijswijk, verloochent zich niet: hij kan allerlei stemmen imiteren en verschillende dialecten na-
doen. ‘De Wigwam’ , bijvoorbeeld, trekt veel luisteraars: Quint als goedmoedig Indiaans opper-
hoofd haalt er ruim dertienhonderd uitzendingen mee. Na 1965 vallen ook de jeugdprogramma’s 
op televisie onder zijn leiding. In die laatste hoedanigheid is hij de inspirator van onder meer de 
veel bekeken serie ‘Oebele’, onder regie van Bram van Erkel. Het kinderzangfestival, dat landelijk 
grote aantallen schoolkoren trekt – tot vijfhonderd toe – wordt na een aantal radiojaren dank zij 
hem op televisie voortgezet.

 In 1973 moet Wim Quint om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden bij de KRO neerleggen. In 
november 1976 neemt hij als pensioengerechtigde officieel afscheid. Hij overlijdt in 1983.
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Kerken in Rijswijk na 1945
Ruud Poortier

Na de oorlog daalde de kerkelijke betrokkenheid in Nederland en Rijs-
wijk bleef daarbij niet achter. In de jaren vijftig en zestig was dat nog 
niet aan de orde: Rijswijk groeide en er werden verschillende nieuwe 

kerken gebouwd. Niemand kon toen voorspellen dat een aantal op den duur 
niet te handhaven bleek: gezinnen werden kleiner, velen trokken naar Zoe-
termeer, Pijnacker, Ypenburg en kerkgang werd allengs meer uitzondering 
dan regel. Van de elf kerkgebouwen die Rijswijk ooit telde, zijn er nog zes 
over. Een verandering voor de (ex-)gelovigen, maar ook voor de inwoners van 
Rijswijk, die hun openbare ruimte hebben zien veranderen.

In 1945 was de situatie overzichtelijk. Rijswijk reikte nog niet verder dan de 
Jozef Israëlslaan en elk kerkgenootschap had een eigen kerk in het toenmalige 
dorp. Vanouds was er de middeleeuwse dorpskerk, de Oude Kerk, die sinds 1572 
protestants was en na 1816 de Nederlands(ch)e Hervormde Kerk toebehoorde. 
Het eerherstel van de rooms-katholieke kerk had geleid tot de monumentale H. 
Bonifatiuskerk uit 1898 aan de Van Vredenburchweg. Ten slotte kerkten de ge-
reformeerden sinds 1894 in de Hofrustkerk aan de gelijknamige laan. De laatste 
gemeente had in 1944 wel een aderlating ondergaan doordat een aantal leden was 
overgegaan naar de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, waarover hieronder meer. 
Deze groep beschikte niet over een eigen kerk, maar huurde zaalruimte.
Een aparte plaats nam het ‘Gebouw voor Christelijke Belangen’ aan de Oranjelaan 
in. Dit was lang eigendom van de ‘Vereniging voor Rechtzinnig Hervormden’ 
die er eigen kerkdiensten hielden en de zaal verhuurden aan ander, behoudend 
kerkvolk. Het voert hier te ver dieper erop in gaan. Tegenwoordig is het de 
Leeuwendaalkerk.
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Het Gebouw voor Christelijke Belangen is gebruikt door de rechtzinnig Hervormden, 
door de Vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerden en door de Gereformeerde Bond
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Het is hier niet de plaats kerkgeschiedenis te doceren, maar een vergelijk 
van verschillende begrippen is in de wirwar van kerkgenootschappen niet 
overbodig.

Hervormd en Gereformeerd
Meningsverschillen over de theologische koers van de Hervormde Kerk 
leidden tot scheuringen. In 1834 vond de orthodoxe Afscheiding plaats en in 
1886 leidde Abraham Kuyper de Doleantie. In 1892 vonden beide stromin-
gen elkaar in een nieuw kerkgenootschap, de Gereformeerde Kerken, waar 
minder tot geen ruimte bestond voor vrijzinnige visies. Vanaf omstreeks 
1980 groeiden hervormd en gereformeerd naar elkaar toe in het proces ‘Sa-
men op Weg’ en in 2004 vond samen met de Lutherse Kerk de landelijke 
fusie tot de Protestantse Kerk Nederland plaats. Over de kerkscheuring in 
Rijswijk handelt mijn artikel in het Jaarboek 2006.

Rechtzinnig en vrijzinnig hervormd
De Nederlandsche Hervormde Kerk kende een breedte van geloofsovertui-
gingen, van ‘zwarte kousen’ tot uiterst vrijzinnig. Binnen die kerk ontston-
den stromingen: rechtzinnig stelt dat Gods woord het enige middel is Hem 
te leren kennen, vrijzinnig zoekt geloofsinspiratie ook buiten de Bijbel. Rijs-
wijk was in de negentiende eeuw vrijzinnig, maar mede door de groei van 
het dorp eisten de rechtzinnigen in het begin van de twintigste eeuw hun 
plaats in de kerkenraad op. Dit leidde tot een weinig fraaie richtingenstrijd 
binnen de kerk die pas in 1952 officieel werd beëindigd. Zie hierover het – 
nogal bevooroordeelde - boekje van C.G. Westerveld.

Maar Rijswijk groeide: het Havenkwartier, Te Werve, Steenvoorde en later de 
Hoekpolder en De Strijp. De nieuwste wijken Ypenburg en RijswijkBuiten beho-
ren evenals Rijswijk-Zuid kerkelijk tot andere gemeenten of parochies en blijven 
daarom hier buiten beschouwing.1 Het verhaal is bekend: Rijswijk zou groeien 
tot een stad van 80.000 inwoners en de kerken zouden méégroeien. De drie ge-
vestigde genootschappen puilden uit hun gebouwen en zochten naar nieuwe mo-
gelijkheden. Met de groei kwamen ook andersgezinden in de stad wonen en naast 
de al eerder genoemde Vrijgemaakten streken de Christelijke Gereformeerden, de 
Nederlands Gereformeerden en de Volle Evangelie Gemeente in Rijswijk neer. 
Het bruiste na de oorlog in kerkelijk Rijswijk, maar anno nu moeten we vaststellen 
dat er veel is uitgebruist. 

De drie gevestigde kerken in Te Werve
Begin jaren vijftig deed de nood zich gelden. Ondanks diverse vieringen in het 
weekend waren de kerken vol en naar mate men verder van Oud-Rijswijk verwij-
derd ging wonen, vroeg de situatie om nieuwe ruimten voor de bijeenkomsten. 
Maar zo snel staat er geen kerk. De hervormden stichtten een nieuwe wijkgemeen-
te, die zondags voorlopig bijeenkwam in de gymzaal van de (openbare!) Huis 
te Nieuburchschool in de Wijnand van Elststraat. De Gemeenteraad had voor de 
katholieken grond gereserveerd aan de Huis te Landelaan en zij kerkten voorlopig 
in een noodgebouw op de latere parkeerplaats. De gereformeerden ten slotte von-
den elkaar in een zaal van ‘Indola’, een fabriek van elektrische apparatuur aan de 
Nijverheidsstraat, naar verluidt door bemiddeling van een gemeentelid.
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Maar natuurlijk werd er gestreefd naar eigen gebouwen en het waren vooral de 
financiële paragrafen die de gemoederen noodgedwongen afremden. De hervorm-
den stelden in 1954 al een commissie aan die een kerk in de wijk Te Werve moest 
realiseren. Het zou acht jaar duren voor de Johanneskerk (Dr. H. Colijnlaan) er 
stond. Daarmee was het de laatste van de drie nieuwe gebouwen, want in 1959 
hadden de roomsen hun H. Benedictuskerk en de gereformeerden hun Messias-
kerk (Generaal Berenschotlaan) al in gebruik kunnen nemen. 
In 1956 had de Haagse kapelaan W.A. Nicolaas van het bisdom de opdracht gekre-
gen een nieuwe parochie te stichten als afsplitsing van de Bonifatius. Een bouw-
keet aan de Generaal Vetterstraat met 140 zitplaatsen was het eerste onderkomen, 
daarna kon op het eigen terrein een noodkerk worden ingericht. Het kerkgebouw 
zelf was een schepping van architect Jan de Jong, een leerling van Dom Hans van 
der Laan en daardoor gebouwd in de stijl van de ‘Bossche School’. Van der Laans 
visie:

Het bouwen is in feite het ontnemen en verbijzonderen van een stukje na-
tuur om de mens fysiek te beschermen met wanden, vloeren en daken; het 
op deze wijze expressief maken van dat omhulsel met openingen in de juiste 
afmetingen is architectuur. 

Voor de kerk leidde dat tot een grote vierkante zaal die ruimte bood aan 1000 
kerkgangers, een atrium, een vergaderzaal en een markante toren. Aanvankelijk 
was het de bedoeling een gemeentelijk carillon in de toren te plaatsen. De klokken 
kregen later een plaats in het stadhuis. Anke Gerritsen schreef over de Benedictus 
een uitgebreid artikel in het Jaarboek 2000.

H. Benedictuskerk

H. Benedictuskerk interieur
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De Messiaskerk was ontworpen 
door vader en zoon Jos en Leo 
de Jonge, beiden architect van 
vele gereformeerde gebouwen, 
waarvan nog weinig bewaard is 
gebleven. Zowel voor de Mes-
sias- als voor de Johanneskerk 
gold dat aan de kerkgebouwen 
ook een ‘wereldlijke’ functie 
werd toebedeeld, namelijk als 
centrum van buurtactiviteiten. 
Menig middelbare gereformeer-
de zal zich de soos ‘Kelderwer-
ve’ herinneren, bestuurd door 
een aparte stichting, maar geves-
tigd onder de Messiaskerkzaal. 
In 1988 schreef het ‘Bureau Cri-
minaliteitspreventie’ naar aan-
leiding van jeugdig vandalisme 
in Steenvoorde:

De Kelderwerve heeft bezoekers in de leeftijd van 3-21 jaar. 40 à 50 jon-
geren (voornamelijk jongens van ± 18 jaar afkomstig uit de Muziekbuurt, 
Oud-Rijswijk en Te Werve) komen hier dagelijks. De Kelderwerve is zes 
middagen per week voor hen geopend. Het zijn meestal jongeren met een 
lagere beroepsopleiding.

Ook een padvindersgroep, de ‘Impala’s’, had haar clubruimte in de Messiaskerk. 

Messiaskerk

Messiaskerk interieur
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De Johanneskerk, van de hand van architect M.F. Duintjer, had eveneens een 
buurtfunctie door het grote aantal nevenruimten. Ik verwijs u voor gebouw en 
functie naar het artikel van Rob de Mooy en mij in het Jaarboek 2013.

De drie gevestigde kerken in Steenvoorde
De stadsuitbreiding ging snel. Terwijl de hervormden nog peinsden hoe ze het geld 
voor de Johanneskerk bijeen moesten krijgen, vroeg de nieuw aangekondigde wijk 
‘Steenvoorde’ eveneens om kerkplannen. Maar de katholieken waren de eersten. 
‘Over het spoor’ stonden nog nauwelijks huizen en de Benedictus was nog in aan-
bouw toen pastoor F.J. (Jan) Bank op 29 juni 1958 neerstreek in een bouwkeet op 
de hoek van de Ds. Heldringlaan en Dr. Poelslaan. Hij schreef:

De tapkast als altaar met enkele Cola-reclames erboven als versieringen, 
waarop schaars geklede dames. (Maria Magdalena vóór haar bekering, vol-
gens mijn familie.)2

Het was het begin van een nieuwe parochie, de H. Bernadette, die weldra een ‘ech-
te’ noodkerk vond op de hoek van de Generaal Spoorlaan en de J.F. Kennedylaan. 

Johanneskerk

H. Bernadettekerk tussen oud- en nieuwbouw



l106l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
17

  l 
K

at
er

n 
75

0 
ja

ar
 k

er
k 

in
 R

ijs
w

ijk
†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-

†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-

Het duurde echter tot 1964 voor de stenen kerk aan de Sir W. Churchilllaan (toen 
nog Kleiweg) er stond. Architect was H.N.M. Nefkens. Pastoor Bank sprak over 
3000 parochianen en de kerk was dan ook groot opgezet. Netty van Pesch schreef 
er uitgebreid over in het Jaarboek 2010.

Een jaar na de Bernadette werd de derde gereformeerde kerk opgeleverd, ont-
worpen door architect L.P. van der Gaag. De gemeenteleden verlieten het zaaltje 
waar nu verzorgingshuis ‘Steenvoorde’ staat en betrokken een bijzonder gebouw. 
Van der Gaag had voor gebogen vormen gekozen: een ellipsvormige kerkzaal en 
een licht gebogen en asymmetrische toren. Dat maakte de Licht-der-Wereldkerk 
uniek tussen de andere, toch wat vierkante nieuwe Rijswijkse kerkgebouwen. De 
nog bestaande glas-appliquéwand is een ontwerp van de Rijswijkse monumentaal 
kunstenaar Jaap Vegter.

H. Bernadettekerk doopkapel

Licht der Wereldkerk
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De hervormde Verzoeningskerk was de laatste van de Steenvoordse kerken. En 
ook hier ging een ‘werkcommissie’ aan de slag, met nadruk op werk en niet op 
‘urenlang aan de traditionele groene tafel voor de even traditionele vergaderin-
gen’.3 Vanaf 1959 kwam de gemeente bijeen in een noodkerk op de hoek van de 
Prinses Irenelaan en de Minister Aalberselaan. Dit gebouwtje kwam als bouwpak-
ket van vliegveld Zestienhoven en is eigenhandig door gemeenteleden in elkaar 
gezet. Het duurde nog lang voor er een echt kerkgebouw stond, maar in december 
1967 kon de gemeente terecht in haar nieuwe ruimte aan de Van Mooklaan. De 
architect was H.W.M. Hupkes en opvallend aan het gebouw was de klokkenstoel, 
die met recht een ‘stoel’ kon worden genoemd. ‘Geen toren, maar een teken’, want 
de betekenis was anders. Het kunstwerk stond namelijk boven de bidkapel 4:

Een afgewogen samengaan van openbaarheid naar de wereld, en besloten-
heid tot concentratie op geestelijke waarden.

De drie gebouwen telden, net als in Te Werve, diverse nevenruimten die ook een 
buurtfunctie konden hebben.

Verzoeningskerk

Verzoeningskerk interieur
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Sloop, verbouwing en hergebruik
Halverwege de jaren zestig keerde het tij: de bevolking groeide minder hard dan 
verwacht en de ‘vanzelfsprekendheid’ van de kerkgang werd steeds meer vervan-
gen door ‘vrijblijvendheid’ en kerkverlating. Kinderen uit de naoorlogse geboor-
tegolf kozen hun eigen weg en de vergrijzing begon toe te slaan. 
Rond 1970 was de teruggang van het aantal Rijswijkers dat bij een kerkgenoot-
schap was aangesloten, al ingezet. De tabel met het percentage van de bevolking5:

Inwoners  Rooms-katholiek Nederlands Hervormd Gereformeerd Overig Geen
1967: 48476 36 26 9 4 25
1970: 50482 36 24 8,5 4 27
1975: 54123 35 19 8 5 33
1980: 52069 34 16,5 7 5 36
1985: 48886 33 15 6,5 5 40
1987: 48657 33 14 6,5 5,5 41,5

 Vooral bij de hervormden zien we een groot verval, de katholieken en gerefor-
meerden dalen minder, maar wel gestaag. Opgemerkt moet worden dat dit geen 
cijfers zijn die de kerkelijke betrokkenheid meten. 
De financiële lasten drukten echter zwaar op de drie gemeenschappen en het was 
de gereformeerde kerk – een sterke zuil, maar niet kapitaalkrachtig genoeg – die 
voor het eerst een kerk sloot: de Hofrustkerk werd in 1985 verkocht aan de Volle 
Evangelie Gemeente, die er onder de naam ‘Hofrustkapel’ nog steeds gebruik van 
maakt. Het gebouw heeft zijn functie dus behouden. De kleinste van de drie ge-
nootschappen, de Gereformeerde Kerk, bleek nog te klein voor de twee overge-
bleven gebouwen. De Messiaskerk stond in Te Werve op loopafstand van de Jo-
hanneskerk, die eveneens door de krimp van de wijk steeds minder werd bezocht. 
Tegelijk begonnen hervormd en gereformeerd voorzichtig samen op weg aan een 
federatietraject en in 1990 werd dat letterlijk zichtbaar toen de Messiaskerk sloot 
en de beide gemeenten – met een gereformeerde predikant in een hervormd ge-
bouw! – in de Johanneskerk een gezamenlijk thuis vonden. De Messiaskerk werd 
in 1992 gesloopt en op deze plaats staan nu appartementen. Niets herinnert meer 
aan de gewijde plaats die er ooit was. 
De Hervormde en Gereformeerde Federatie besloot in het kader van de volgende 
herschikking van haar kerkruimten in 2004 geen diensten meer in de Johanneskerk 
te houden. De kerkzaal werd nog wel voor vieringen verhuurd en ook de behou-
dende hervormde vleugel van de ‘Gereformeerde Bond’ hield er nog zijn middag-
diensten, tot het gebouw voorgoed werd gesloten. In 2012 werd het gesloopt en op 
zijn plaats ligt nu een stadspark. Net als bij de Messiaskerk herinnert niets meer aan 
het vroegere godshuis.
Ook de derde kerk van de wijk, de Benedictus, werd gesloten. In 2003 was de 
laatste viering en het jaar daarop volgde de sloop. Daar waren bezwaren tegen 
gerezen, omdat het gebouw zo’n typerend voorbeeld van de Bossche School was, 
maar dat heeft de afbraak niet kunnen verhinderen. Het gebouw had geen monu-
mentale status, omdat het nog geen vijftig jaar oud was. Alleen de toren is blijven 
staan en de grond ligt nog braak in afwachting van betere tijden. De gemeenschap 
zelf is opgegaan in de combinatie met de Bernadette, waarover hieronder meer.
‘Herschikking’ had vooral gevolgen voor Steenvoorde. Zoals gezegd werden Be-
nedictus en Bernadette samengevoegd en dat leidde tot een grondige verbouwing 
van de Bernadettekerk. Netty van Pesch gaat daar in haar artikel uitgebreid op in 
(Jaarboek 2013). De ideeën om een geheel nieuwe kerk voor katholiek en protes-
tant samen te bouwen, bleken te idealistisch.
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De Federatie zou in 2006 fuseren tot Protestantse Gemeente Rijswijk. Parallel aan 
dit proces moest er in Steenvoorde een keuze gemaakt worden tussen de hervorm-
de Verzoeningskerk en de gereformeerde Licht-der-Wereldkerk, een pijnlijk pro-
ces. Kerkgangers zijn immers gehecht aan ‘hun’ kerk en sommige oudere gemeen-
teleden hadden nog actie gevoerd voor de nieuwe kerk en waren nog aanwezig 
geweest bij de eerstesteenlegging of de opening. De keuze viel op de Licht-der-
Wereldkerk, die eveneens grondig verbouwd werd en als naam de ‘Nieuwe Kerk’ 
kreeg. De Verzoeningskerk kreeg een tweede leven als gezondheidscentrum, waar 
tot 2016 nog een kerkelijk steunpunt kon blijven. Maar de klokkenstoel verdween 
en wie nu argeloos voor het gebouw staat, herkent nog met moeite de vroegere 
kerkelijke functie.

De nieuwe kerkgenootschappen na 1945
Om diverse redenen kregen de grote drie gezelschap van vier kleine kerkgenoot-
schappen: door kerkscheuring, door logistieke keuzen en door een persoonlijk ini-
tiatief. Voor alle geldt dat de leden niet alleen uit Rijswijk kwamen, maar dat ze 
als streekgemeente functioneerden. Twee zijn inmiddels uit Rijswijk vertrokken. 
De Nederlands Gereformeerde Kerk en de Volle Evangelie Gemeente bleven over 
en vormen met de katholieken en de protestanten de stuwende krachten achter de 
viering van 750 jaar kerken in Rijswijk.

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Synodaal en Vrijgemaakt Gereformeerd
Binnen de Gereformeerde Kerken was geruime tijd discussie over theologi-
sche en organisatorische aspecten. Zo was er onenigheid over de betekenis 
van de doop en over het gezag van de Synode, het leidend gremium van 
de kerk. In 1944 kwam het tot een kerkscheuring doordat een aanzienlijke 
groep zich ‘vrij maakte’. Zo ontstond de ‘Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt’, 
ook wel ‘Artikel 31’ genoemd, naar een geschilpunt uit de kerkorde.

Binnen en buiten verband, de Nederlands Gereformeerde Kerken
De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt had in het algemeen een sterke neiging 
tot isolement in de overtuiging dat zij de ware erfgenaam van de zestiende-
eeuwse reformatie was. Zij had een eigen politieke partij, het Gereformeerd 
Politiek Verbond (GPV) en in Rijswijk stichtte zij eigen scholen: een lagere 
school aan de Karel Doormanlaan en voortgezet onderwijs in de Trompet-
straat. Dat isolement wrong: contacten met andere geloven werden niet op 
prijs gesteld en daarmee was niet iedereen het eens. In de periode 1967-1969 
werd daarom een aantal predikanten en kerkenraden, waaronder Rijswijk 
‘buiten verband’ geplaatst. De buitenverbanders vormden een nieuw kerkge-
nootschap, waarvoor zij in 1979 de naam ‘Nederlands Gereformeerde Ker-
ken’ kozen.

Terug naar 1945 en de groei van Rijswijk. Naast de drie gevestigde kerkgenoot-
schappen was er immers net een nieuwe loot aan de stam ontsproten in de vorm 
van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Ik verwijs u naar het gedenkboekje van 
J.A. van der Does. Ouderling P.D. Feenstra werd geschorst, omdat hij zich met 
vele andere bezwaarden uit het land niet aan synodebesluiten wenste te houden en 
met hem tekenden 55 gereformeerde lidmaten de ‘Akte van Vrijmaking’, waar-
door een nieuwe Rijswijkse gemeente ontstond. Dan moet alles opnieuw begin-
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nen: bestuur, organisatie, beheer, huisvesting, een eigen predikant, die ergens moet 
wonen. Nu zijn alle soorten gereformeerden daarin wel bedreven, maar een eigen 
kerkgebouw zou er nooit komen. Aanvankelijk kwam de nieuwe gemeente bij-
een in de kleuterschool aan de Kerklaan en was er sprake van samenwerking met 
Voorburg. Vanaf oktober 1945 huurde men de gymzaal van het scholencomplex 
aan de Broekslootkade. Natuurlijk was er de ambitie voor een eigen kerkgebouw, 
er was zelfs ruimte voor gereserveerd aan de Mgr. Willekenslaan, maar het geld 
ervoor was niet toereikend. Na de opening van de Moriakerk (zie hieronder) hiel-
den de Vrijgemaakten daar hun diensten, maar van harte ging de samenwerking 
niet. In 1965 kwam het Gebouw voor Christelijke Belangen in de verkoop en de 
aanschaf daarvan, groot f 117.600, was voor de leden wel haalbaar. Zo bleef het 
behouden voor zondagse vieringen, een functie die het Gebouw al sinds 1923 had. 
In 1967 volgende opnieuw een pijnlijke scheuring. Slechts een minderheid van de 
350 leden bleef Vrijgemaakt, moest daarom het kerkgebouw afstaan en kerkte tot 
het samengaan met de Haagse Morgensterkerk in 1997 in het eigen schoolgebouw 
aan de Trompetstraat. 

De Nederlands Gereformeerde Kerk
De buitenverbanders bleven als Nederlands Gereformeerde Kerk in het Gebouw 
bijeenkomen. Er waren vanouds goede contacten met de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk en in 1979 vond de eerste kanselruil plaats, waarbij de beide predi-
kanten in elkaars kerk voorgingen. Hoewel de verschillen klein waren, bleven bei-
de zelfstandig. Het Gebouw werd enkele malen opgeknapt. Bij een herschikking 
van gemeenten in 2012 kwam een deel van de Haagse gemeente naar Rijswijk. 
Het Gebouw werd herdoopt in ‘Leeuwendaalkerk’ en is zo eigenlijk het jongste 
kerkgebouw van Rijswijk.

Hofrustkerk werd Hofrustkapel Leeuwendaalkerk interieur



l111l

H
V

R
 Jaarboek 2017  l  K

erken in R
ijsw

ijk na 1945
†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-

†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-†-

De Christelijke Gereformeerde Kerk

De Christelijke Gereformeerde Kerken
De ontstaansgeschiedenis is ingewikkeld en wortelt in de Afscheiding van 
1834. Uiteindelijke vormden ze een kerkgenootschap dat zich in 1892 niet 
aansloot bij de Gereformeerde Kerken, omdat zij daarin te weinig van de 
Afscheiding herkenden.

Eigenlijk heeft dit kerkgenootschap oude papieren in Rijswijk, omdat van 1899-
1910 de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan 
de Haagweg nummer 130 was gevestigd. Rijswijk Studentenstad! Theo van der 
Kooij schreef hierover een artikel in het Jaarboek 2007. Maar een eigen gemeente 
had Rijswijk niet. Rijswijkse leden vielen onder ’s-Gravenhage-Oost, dat sinds 
de jaren dertig de gymzaal van de Bilderdijkschool in de Haagse Pasteurstraat als 
kerkruimte gebruikte. En ook hier groeide de wens een eigen kerk te bouwen en 
ook hier waren de financiën lang niet toereikend. Een optie op grond aan de Steen-
laan moest daardoor vervallen, maar in 1961 kon toch worden begonnen met een 
gebouw aan de Laan ten Blotinghe. De aanneemsommen gingen echter het budget 
flink te boven en uiteindelijk moest architect P.W.J. Hoeks besparingen doorvoe-
ren. Niettemin ontstond een ‘aardige kleine moderne kerk met dakruiter’ aldus de 
beschrijving op www.reliwiki.nl. 
In 2008 telde de gemeente, inmiddels ’s-Gravenhage-Rijswijk geheten, 253 leden. 
En ook hier werden gemeenten herschikt. In 2016 werd Rijswijk opgenomen in 
het Haagse kerkverband, tijdelijk in de Jeruzalemkerk aan het Pomonaplein en 
straks in de Nebokerk aan de Rhijnvis Feithlaan. 
Op 9 april 2017 is de Moriakerk gekocht door de Life Community Church, een 
Indonesische evangelische groepering, waardoor de functie van het gebouw als 
kerk voorlopig is gewaarborgd.

Moriakerk

Moriakerk interieur
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De Volle Evangelie Gemeente

Evangelische gemeenten
Onder invloed van Amerikaanse evangelisten als Billy Graham en Thomas 
Osborn groeide rond 1955 de ‘pinksterbeweging’, met Johan Maasbach als 
Haags coryfee van zo’n evangelisch genootschap. Dergelijke gemeenten 
zijn dikwijls het gevolg van individuele acties (‘roepingen’) en zijn dan ook 
plaatselijk georganiseerd, zonder landelijk verband. De nadruk ligt op de 
persoonlijke bevrijding door Jezus Christus, de vieringen zijn dynamischer 
dan in andere kerkgenootschappen.

De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk is zo’n plaatselijke kerk, al komen de le-
den en kerkgangers ook van buiten Rijswijk. In 1969 namen Wim en Leny van 
Peursen het initiatief een evangelische gemeente te starten in een bijruimte van 
‘Villa Arcadia’ aan de Laan Hofrust. Er bestond immers nog geen evangelische 
groepering in Rijswijk.6 Door in 1985 de Hofrustkapel te kopen, vond ze een ei-
gen kerkruimte, nu Hofrustkapel geheten, waarmee het voormalige gereformeerde 
godshuis de functie kon behouden. De HVR is al jaren gebruiker van één der 
nevenruimten.

De toekomst
De toekomst van de vier kerken van Rijswijk is ongewis. De Nederlands Gere-
formeerde Kerk en de Volle Evangelie Gemeente zijn klein, maar kunnen zich 
verheugen in een stabiele populatie, die deels van buiten Rijswijk komt. De Pro-
testantse Gemeente ziet al jaren haar ledental én de financiële bijdragen slinken. 
Inmiddels zijn er nog twee predikanten. De parochie zit in een samenwerkings-
proces: de Haagse dochterparochies in Spoorwijk (H. Jeroen) en Molenwijk (H. 
Gerardus Majella) zijn weer met moeder Bonifatius samengevoegd en nu werkt 
men toe naar een federatief verband met Voorburg en Leidschendam. Eén ding is 
zeker: bij het volgende jubileum zal het Rijswijkse kerkelijk erf een andere aan-
blik bieden dan in 2017. Dat de Moriakerk weer in gebruik is, geeft hoop voor de 
toekomst.

Noten
1 In de loop der jaren is de kerkelijke grens bepaald door de A4 
2 Citaat uit herdenkingsuitgave 25 jaar Bernadette
3 Rijswijkse Courant, 2 september 1959
4 Uit de actiekrant over de nieuwe kerkbouw, 1966/1967
5 Gebaseerd op statistische overzichten van de gemeente. Na 1987 is het item ‘kerkgenootschap’ niet 

meer opgenomen
6 Later vond de Rafaël-gemeenschap enige tijd onderdak in de Shalomschool
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Publicaties over de Rijswijkse kerken
Samensteller: Ruud Poortier 1

 
Dit overzicht betreft de kerken. De beide kloosters (Sion en Nazareth) zijn buiten beschou-
wing gelaten, mede omdat zij geen deel uitmaakten van de Rijswijkse parochie.

Afzonderlijke publicaties
‘Archeologisch Werkverband Julianapark Rijswijk’, Een verdwenen schuilkerk van Oud-
Katholieken te Rijswijk, eigen uitgave, 1980
M.J. van den Berge, De Oude Kerk van Rijswijk, geschiedenis van een dorpskerk, deel 1 van 
de Rijswijkse Historische Reeks, 1988
R.G. de Neve e.a., De H. Bonifatiusparochie, deel 15 van de Rijswijkse Historische Reeks, 
1998 
Dr. R.W. Poortier, Oorkonden uit het archief van de Oude Kerk te Rijswijk 1419-1572, deel 10 
van de reeks Hollandse Bronnen, Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 
2016
Ruud Poortier, 750 jaar kerk in Rijswijk, deel 31 van de reeks Rijswijkse Historische Projec-
ten, 2017
A.H.M. en A.E. van Puffelen, Een Rijswijkse kerkstrijd, of het pastoraat van Petrus van der 
Maes, eigen uitgave, 1970
H. Winkelman, Het Reichner-Orgel in de Oude Kerk te Rijswijk, eigen uitgave, Rijswijk 1985

Gedenkschriften
Christelijke Gereformeerde Kerk ‘s-Gravenhage Oost/Rijswijk, 1934-1984
J.A. van der Does, 100 jaar Gereformeerde Kerken in Rijswijk, eigen uitgave, 1991 (lijn naar 
Nederlands Gereformeerde Kerk)
Gedenkschrift Hofrustkerk, 30 december 1984 (Gereformeerde Kerk)
Tot twee heiren, eigen uitgave, 1932, (splitsing Gereformeerde Kerk in Rijswijk en Den Haag 
Zuid)
C.G. Westerveld, Grepen uit de geschiedenis van (…) de Vereniging van Rechtzinnig-Her-
vormden te Rijswijk zh 1906-1991, eigen uitgave, 1991
(Daarnaast zijn historische overzichten verschenen in diverse kerk- en parochiebladen)

Bijdragen in Kroniek en de Jaarboeken HVR
J.J. Bouman, De eerste 7 gereformeerde predikanten van Rijswijk, in: Kroniek 1987:5, 111-
131 (predikanten 1895-1934)
Anke Gerritsen, Geestelijk eigendom? in: Jaarboek 1999, 78-83 (Simon Bleeker, kapelaan 
1894-1897)
Anke Gerritsen, Dom van der Laan en de kerk van Sint-Benedictus te Rijswijk, in: Jaarboek 
2000, 93-112 (architect)
Anke Gerritsen, De kruiswegstaties in de Bonifatiuskerk te Rijswijk, in: Jaarboek 2006, 84-99
Jan-Michaël Groen, Begraafplaats van de Oude Kerk te Rijswijk, in: Jaarboek 2004: 174-177 
(archeologisch onderzoek) 
M.W. Hoedt, Oorlogsgebeurtenissen bij de Kruisvaarders van Sint Jan te Rijswijk, in: Jaar-
boek 1995, 7-24 (dagboek broeder 1944-1945)
H.H. Huitsing, De Noordzij, een buurtje aan het Driecentenlaantje, in: Kroniek 1990:2, 28-
31, (restant schuilkerk)
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Theo van der Kooij, De Theologische Hogeschool der Christelijk[e] Gereformeerde Kerk te 
Rijswijk 1899-1910, in: Jaarboek 2007, 32-37
J.M. Koot, Unieke foto gevonden, in: Kroniek 1988:4, 118-119 (huwelijk Van Vredenburch-
Hooft Graafland, Oude Kerk, 1904)
‘Kruisvaarders van Sint-Jan’, in: Jaarboek 2012, 74-75 (overdruk historisch tijdschrift)
A.D. Kwakernaak, De gebrandschilderde ramen van de Bonifatiuskerk te Rijswijk, in: Jaar-
boek 1997, 135-144
A.D. Kwakernaak, Het grafmonument van Hendrik Tollens te Rijswijk, in: Jaarboek 2000, 
117-132 (kerkhof Oude Kerk)
Geertruida de Moor en Joke van Wijk van Brievingh, Kardinaal Cusanus (1401-1464) wel-
doener van het klooster Sion, in: Jaarboek 2009, 73-82
Geertruida de Moor, Het jansenisme in Rijswijk ten tijde van pastoor Petrus van der Maes, 
in: Jaarboek 2011, 106-119
Rob de Mooy en Ruud Poortier, Johanneskerk (1962-2012), in: Jaarboek 2014, 136-142
Coby Nypels-Krijnen, Profiel van een Rijswijker: Cor van der Perk, in: Kroniek 1986:2, 43-49 
(koster Oude Kerk en Johanneskerk)
Netty van Pesch, De kerkklokken in Steenvoorde luiden opnieuw, in: Jaarboek 2010, 152-169 
(H. Bernadette en ontwikkelingen parochies)
Davo van Peursen, Een juweeltje met achterwerk, het orgel van de Hofrustkapel in historische 
context, in: Jaarboek 1999, 85-94
Ruud Poortier, Roseus en de Rijswijckloopers, in: Jaarboek 2005, 10-21 (dorpskerk als contra-
remonstrants toevluchtsoord, 1616-1617)
Ruud Poortier, Herinneringen aan Hans Winkelman (1924-2006), in: Jaarboek 2006, 100-104 
(archivaris en organist Oude Kerk)
Ruud Poortier, Naar den eisch van Gods woord. De stichting van de Gereformeerde Kerk van 
Rijswijk, in: Jaarboek 2006: 116-131
Ruud Poortier, Hendrik van Heijningen (1787-1851), een productief predikant, in: Jaarboek 
2009, 15-24 (predikant Oude Kerk 1815-1830)
Ruud Poortier, Het testament van Susanna van Brakel (1776), in: Jaarboek 2013, 36-43 (dia-
conie Oude Kerk als erfgename)
Ruud Poortier, Het Rijswijkse Cartularium, een unieke laatmiddeleeuwse bron in de Oude 
Kerk, in: Jaarboek 2016, 166-176
Paul Schott, Von Fisennetribune in Bonifatiuskerk kleurt weer als weleer, in: Jaarboek 2011, 26-31
Paul Schott, Metamorfose apsis Bonifatiuskerk, in: Jaarboek 2012, 92-97
J. Smit, De Kapel van het Heilige Kruis te Rijswijk, in: Kroniek 1989:3/4, 74-82 (herdruk 
origineel 1928)
L. van der Valk en W.J. Jung, Sporen uit de ijzertijd onder Rijswijks kerkheuvel, in: Kroniek 
1985: 2/3, 34-43
Joke van Wijk van Brievingh en Rob de Mooy, Bidprentjes uit de verzameling van Theo van 
der Kooij, in: Jaarboek 2008, 130-139
H. Winkelman en E. van Marle, De restauratie van de Oude Kerk in de jaren 1920-..-1927, 
in: Jaarboek 1998, 45-60
H. Winkelman, De Vereniging van Vrijzinnigen in Rijswijk, in: Kroniek 1992:3, 103-109 
(Vrijzinnig-Hervormden)
H. Winkelman, De middeleeuwse beschilderingen op de pilaren en het gewelf in de Oude 
Kerk, in: Jaarboek 1999, 67-72
H. Winkelman, Twee antieke kisten in de Oude Kerk, in: Jaarboek 2000, 35-40
H. Winkelman, Het avondmaalszilver en de zilveren doopvont in de Oude Kerk van Rijswijk, 
in: Jaarboek 2001, 61-68
H. Winkelman, Een Middeleeuws Archiefstuk, in: Jaarboek 2002, 82-85 (Cartularium Oude 
Kerk)
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Bijdragen in afzonderlijke publicaties buiten de HVR
P.H.A.M. Abels, Gelovigen in beweging, in: M.J. van den Berge e.a., Geschiedenis van Rijs-
wijk, Gemeente Archief Rijswijk, 1997
M.L. Buschkens-Dijkgraaff, Rijswijk, wat is het, wat was het en hoe is het ontstaan? Rijs-
wijkse Christelijk Woningbouwvereniging, 65-69
M. Hardenberg, Twintig eeuwen Rijswijk, Kruseman’s Uitgeverij Den Haag, 86-96
Elizabeth den Hartog, in: De oudste kerken van Holland, Matrijs Utrecht, 2002, 198-200
Lizette de Koning, Rooms-katholieken en Jansenisten, in: Verhalen van Rijswijk, de Canon, 
deel 8/9 van de ‘Rijswijkse Serie’, Stichting Historische Projecten Rijswijk, 2007, 93-103 e.a.
Hans Koot, Gelezen in de rekeningen, in: Jaarboek 2003, 148-157 (rekeningen betreffende 
kerk 1570-1573)
Hans Koot, Opgegraven, deel 13 van de ‘Rijswijkse Serie’, SHPR, 2008, met name paragraaf 
6.8 (archeologie)
Mr. Peter van Meurs, Enige aantekeningen over de Gereformeerde Kerk van Rijswijk (=Oude 
Kerk!), in: Jaarboek Die Haghe 1921-22, 118-119
A.H.M. en A.E. van Puffelen, Een Rijswijkse kerkstrijd, of het pastoraat van Petrus van der 
Maes, in: Jaarboek Die Haghe 1973, 126-147 
A. Rodenburg, Oud-Rijswijk, NV Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, ’s-Graven-
hage, 1959, 59-61 (Kapel van het H. Kruis), 95-97 (klooster Nazareth), 137-147 (RK kerk), 
148-165 (Oude Kerk)
J. Smit, De Kapel van het Heilige Kruis te Rijswijk, in: Nederlandsch Archief voor der Kerk-
geschiedenis 21 (1928), 47-53

Noten
1  Met dank aan Ferry Rollema
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In Memoriam Ko Kleisen 
(1925-2016)

Ruud Poortier

Velen in Delft en Rijswijk zullen hem hebben gekend: Jacobus (Ko) 
Kleisen. In de eerste plaats als leraar Nederlands en conrector aan het 
Christelijk Lyceum Delft (CLD) en later als directeur van de Christe-

lijke Scholengemeenschap Rijswijk, in de tweede plaats als lid van vele genoot-
schappen en ten slotte door zijn wellicht minder bekende kant: letterkundige 
en vertaler.

Ko Kleisen werd geboren in Apeldoorn, waar zijn vader christelijk-gereformeerd 
predikant was. Na de oorlog stapte Ko over naar de gereformeerde kerk, omdat 
de verzetshouding van dit kerkgenootschap hem als persoon zeer aansprak. Hij 
ergerde zich als jongeling wel aan de gelijkhebberigheid van die dagen. De baan 
als leraar Nederlands aan het CLD, toen nog een elitaire school aan de Delftweg, 
lokte hem begin jaren vijftig naar Rijswijk. Toen daar in 1960 een dependance 
werd opgericht, gaf hij ook daar les en werd conrector. Toen de Christelijke Scho-
lengemeenschap Rijswijk zelfstandig werd, werd hij de eerste directeur. Daar gaf 
hij leiding aan – in zijn eigen woorden – een ‘bruisend schoolleven’. Om gezond-
heidsredenen moest hij in 1980 deze functie neerleggen. 
Ko was geen man om thuis te gaan zitten. Hij was een vrijdenkend mens en het was 
voor hem belangrijk om horizonten te verbreden – en te laten verbreden. Dat manifes-
teerde zich al in zijn schooltijd: hij was een kenner van het werk van Jan Wolkers, die 
in het behoudende lyceum niet voor een ieder aanvaardbaar was. Het leverde hem een 
levenslang verwijt op van de befaamde lerares Engels, ‘miss’ Lize Foppen. Kleisen 
voerde als directeur zijn eigen personeelsbeleid, ook al botste dat soms flink met de 
Delftse belangen (formeel ressorteerde de vwo-afdeling onder het CLD). 
Toen hij als 88-jarige mij voor een genootschap probeerde warm te krijgen, bleek 
hij lid van veertien van dergelijke gezelschappen – en niet de minste, plaatselijk 
en vooral landelijk. Er moest op niveau gepraat kunnen worden, er moest erudiete 
kennis worden uitgewisseld en vooral: ‘Je vindt er je vrienden’. Daardoor bouwde 
hij na zijn schooltijd een tweede groot netwerk op, waarin hij zich duidelijk op 
zijn plaats voelde.  
Ko Kleisen publiceerde over bibliotheken en was ooit ‘een in bibliotheekland in-
vloedrijk bestuurder’. Hij recenseerde in diverse kranten en tijdschriften boeken 
over religie. Daaruit bleek ook dat ruimdenkendheid en gemeenschappelijkheid 
voor hem belangrijker waren dan hokjesgeest. Als vertaler bracht hij werk van 
René Girard uit, twee bundels vertalingen van klassieke gedichten en afzonderlijk 
een bewerking van Plato.
Ko was meer dan 60 jaar getrouwd met Nelly Leny (Nel) van Zijderveld (1926-
2016), die we kennen uit Verteld Verleden 4 (2013). Een interview met haar is op 
de website te vinden. Zij stierf enkele weken vóór hem en ondanks zijn verslech-
terde toestand wist hij een indrukwekkende rede uit te spreken. Hun vijf kinderen 
herinneren zich de culturele belangstelling van hun ouders, die hen vaak zonder 
hun broers of zussen meenamen naar concerten of een tentoonstelling. Eén op éen 
– zo kwam de boodschap bij de volgende generatie het beste binnen. Immers, ook 
ná Ko en Nel blijven er nieuwe werelden te verkennen.
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In Memoriam Jaap van Ede 
(1927-2017)

Ruud Poortier

Transport’, de rode draad door het lange leven van Jacob (Jaap) van 
Ede. Met de paplepel…, van huis uit…. Jaaps vader had een transport-
bedrijf in het dorp Zoetermeer en toen zijn broers zich meldden bij de 

‘Protestants-Christelijke Bond van Beroepsvervoerders over de Weg’ (PCB) 
hadden ze Jaap meegenomen om het woord te doen. 

‘Een prater’, menig Rijswijker zal dit (h)erkennen. Slim en intelligent, zodat hij 
had mogen doorleren op de HBS, het Haagse Zandvliet en daarna economie stu-
deren in Rotterdam. Hij was ‘drs.’, een titel waaraan hij zijn leven lang waarde 
hechtte. Het was geen gebruikelijke schoolloopbaan in de kringen waarin hij was 
geboren. Maar de baas van de PCB luisterde goed en Jaap moest maar eens terug-
komen. Hij is er nooit meer weggegaan en was uiteindelijk jarenlang secretaris 
van de Bond. In het begin was het een kleine organisatie, maar allengs groeide ze. 
Het verkeer nam toe, de handel nam toe, steeds meer vergunningen werden vereist 
en dus verbreedde zich het werkterrein. Jaap hield zich ook bezig met de interna-
tionale vlucht die het wegvervoer nam, de ‘International Road Union’. Hij heeft, 
samen met zijn vrouw Nel, jarenlang de jaarlijkse internationale conferenties bij-
gewoond. Daarnaast was hij bestuurslid van de opleidingsschool in het wegvervoer 
en landelijk secretaris van Melkrijders Vereniging. Uiteindelijk is hij onderscheiden 
met het officierschap in de Orde van Oranje-Nassau, een lintje waarop hij trots was.
In 1957 trouwde hij met Nel van den Berg. Zij vestigden zich in Rijswijk, waar 
ook Jaaps kantoor was. Zij kregen twee kinderen, vijf kleinkinderen en Jaap vond 
het prachtig mee te mogen maken dat hij overgrootvader werd. 
Ook buiten zijn gezin en familie was Jaap een gezelschapsmens. Niet voor niets zat 
bij de uitvaart de Oude Kerk vol met vrienden en bekenden uit diverse kringen: van 
vroegere zakelijke contacten tot de halve Oranjelaan, van Rotarians en Probusleden 
tot kerkgenoten. En leden van het CDA, hij zat in de jaren zeventig tien jaar voor 
de voormalige ARP in de gemeenteraad. Niet gehinderd door enige verlegenheid 
sprak Jaap immers mensen aan en won hen voor zich door zijn spontaneïteit en 
brede belangstelling. In zijn goede jaren sloeg hij geen HVR-bijeenkomst over: 
toen zijn gehoor achteruit ging steevast op de eerste rij, altijd bereid tot een vraag 
of een opmerking. Als Jaap je iets vroeg, zei je niet gauw ‘nee’. Zo wist hij hulp-
troepen te charteren toen zijn mobiliteit en zijn geest achteruit gingen. Met medi-
cijnen, doorzettingsvermogen en de niet-aflatende steun van Nel is hij tot op hoge 
leeftijd actief gebleven, zij het in een tempo dat bij zijn conditie paste. Wanneer hij 
met zijn rollator de Haagweg overstak, stond zijn verkeerslicht allang op rood als 
hij nog halverwege was, maar een zwaai naar de automobilisten was voldoende om 
hun geduld nog even op de proef te stellen. Jaap kreeg je niet zo snel omver en Jaap 
zou Jaap niet zijn als hij zelfs dáár geen gezag uitoefende. Als een spreker te zacht 
sprak, riep Jaap  door de zaal ‘Harder!’ en als de organist rond koninginnedag het 
volkslied dreigde te vergeten, was zijn luide commando ‘Wilhelmus!’ voldoende…
Een kleurrijke en vrolijke man, die overleed tijdens Nels tijdelijk verblijf in West-
hof op de logeerafdeling van ‘Vredenburch’ omdat alleen-thuis niet meer ging. Hun 
zestigste huwelijksdag heeft hij net niet mogen beleven.

‘
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RVC voor de tiende keer landskampioen, 1958. De spelers kregen er een baard van…



l121l

H
V

R
 Jaarboek 2017  l  R

ijsw
ijk als epicentrum

 van (inter)nationaal volleybal

Rijswijk als epicentrum 
van (inter)nationaal volleybal

RVC, Blokkeer en de gymzaal 
van de Koningin Wilhelminaschool

Marty Thieleman

             

In de gymzaal van de Koningin Wilhelminaschool aan de Rijswijkse 
Broekslootkade is 70 jaar geleden het roemruchte Blokkeer opgericht. 
Een naam die beelden oproept van onoverwinnelijkheid. Dat was twee 

maanden na de ‘geboorte’ van de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo) 
waarin de illustere Rijswijkse gymleraar en verzetsheld Kees van Zweeden 
ook de hand heeft gehad. Van Zweeden had zich al ontpopt als één van 
de grondleggers van het topvolleybal met de oprichting in 1938 van de 
Rijswijkse Volleybal Club (RVC, niet te verwarren met de latere voetbal-
vereniging!). Het herenteam zou vanaf 1949 ononderbroken tien jaar lang 
Nederlands kampioen zijn. De naam RVC is verdwenen net als die van 
Blokkeer (acht landstitels), waarvan de Rijswijkse sportpatriarch Piet van 
Iterson decennia lang de grote man was. Hoewel het clubvolleybal rond 
de laatste eeuwwisseling overal wegzakte, speelt Inter Rijswijk, waarin 
Blokkeer is opgegaan, weer op het hoogste (eredivisie)niveau. De vervanging 
in 2018 van thuishaven Marimbahal en de Van Zweedenzaal door een sport-
complex dat aan Europese eisen voldoet, is een nieuwe impuls, denkt Inter 
Rijswijk. Een goed moment om Rijswijkse ‘aartsvaders’ te belichten en te 
praten met betrokkenen van toen en nu.

Volleyballen met een visnet
Nederland maakte in 1925 kennis met het volleybal, waarvan de Amerikaan G. 
Morgan, sportleider bij de Young Men Christian Association (YMCA) de uitvin-
der is. Dat was voor het eerst in missiehuis Sint Willibrordus in Uden. Daar was 
pater Simon Buis teruggekomen 
uit Illinois (VS), waar hij de sport 
had leren kennen. Het spel breidde 
zich bij studenten uit tot andere 
missiehuizen en seminaries, maar 
kwam in de burgerij niet verder. 
Later nodigde de volleybaltak van 
de Amsterdamse Maatschappij voor 
Jongemannen (AMVJ) de Engelse 
YMCA uit voor een demonstratie. 
Die sloeg aan en het eerste school-
toernooi kwam van de grond. 
Bekende Nederlanders als G.B.J. 
Hiltermann en dr. Hans van Zwol 
behoorden tot de eerste spelers. 

Pater Buis demonstreert volleybal
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Onderlinge contacten in het land waren er wonderwel niet, terwijl mondjesmaat 
ook in Utrecht werd gespeeld. Rijswijker Kees van Zweeden (1915-2003) maakte 
in 1933 op zijn sportacademie kennis met het spel. In 1937 zag hij schooltoer-
nooibeelden uit Amsterdam op het bioscoopjournaal, wat tot landelijke contacten 
zou leiden.
Rijswijk dankt het volleybal in eerste instantie aan S.J. Roosje, docent ‘kleine 
sporten’ aan het Christelijk Instituut voor Lichamelijke Opvoeding in Den 
Haag. In een Zwitsers vaktijdschrift las hij iets over het spel. Hij vertaalde dat, 
publiceerde vervolgens een spelregelboekje voor zijn instituut en maakte stu-
denten enthousiast. Cornelis Jacob ‘Kees’ van Zweeden, wonend in de wijk 
Leeuwendaal, was één van zijn leerlingen en zou de grote promotor van deze 
sport worden. Van Zweeden speelde met een groepje leerlingen en twee van zijn 
drie broers: Jaap en Rinus. En het was pionieren geblazen. In het 25-jarig jubile-
umboek van de NeVoBo (1972) geschreven door Frits Suèr vertelt Van Zweeden 
hoe zij een zaaltje huurden en in het midden een touw spanden. ‘Maar je had 
natuurlijk steeds heibel over de vraag of die bal nu boven of onder het touw was 
gegaan. Ik ben toen naar Scheveningse vissers gegaan en tikte een afgedankt vis-
net op de kop. In de zaal hing ik dat op.’

Stroomversnelling door Canadezen
Het volleybal raakte in een stroomversnelling toen in 1945 aan het einde van 
de oorlog Canadese troepen in ons land kwamen. Die hadden niet allen kauw-
gum, sigaretten en chocola bij zich, maar ook volleybalmateriaal. Zij zetten 
buiten speelveldjes uit, waardoor de grote massa kennis maakte met de sport. 
In Amsterdam, de andere ‘broedplaats’ van de netsport, was al in 1930 vol-
leybalclub AMVJ opgericht. Die hanteerde ‘Engelse spelregels’ wat later in 
wedstrijden prompt moeilijkheden opleverde. De eerste wedstrijd van RVC, 
ook met damesteam, was in oktober 1942 tegen het Amsterdamse Barlaeus 
Gymnasium. Ondanks de hoge verwachtingen werden beide teams ‘dik in-
gemaakt’ zo staat in een ‘archiefbijbel’ van 3,5 kilo over RVC, in bezit van de 
familie Van Zweeden. De mannen en vrouwen weten het grove verlies ook aan 
het feit dat de Amsterdammers er eigen spelregels op na hielden: spelen op tijd, 
namelijk drie sets van tien minuten. Rijswijk ging uit van sets van 21 punten. 
Amsterdam roteerde niet met de opstelling en de langste mensen stonden aan het 
net. Rijswijk draaide bij opslagwinst wel door. Het zou tot na de oprichting van 
de bond duren voor er uniformiteit in regels kwam, die ook internationaal golden. 
Van grote betekenis voor het volleybal was in die tijd de invloed van gymnas-
tieklessen op middelbare scholen. Veel gymdocenten hadden er kennis mee 
gemaakt op de academies voor lichamelijke opvoeding. Zij zwermden uit over 
het hele land en de bezigheid sprak velen meer aan dan gymnastiek en turnen. 
Schoolclubs en universiteitsteams droegen het spel in de naoorlogse jaren. Maar 
ook personeelsverenigingen gingen aan de slag met deze ‘studentensport’, die 
goedkoop was en waarvoor je ‘alleen een touwtje’ hoefde te spannen.

Beperkingen door de oorlog
RVC’s geschiedenis begint 15 september 1938 in de gymzaal van de lagere 
Koningin Wilhelminaschool. Eén keer per week oefende een groepje onder lei-
ding van Van Zweeden, die het jaar daarvoor zijn akte Lichamelijke Opvoeding 
had behaald. Tot de eerste leden behoorden onder andere Piet Breebaart, Arnold 
Breebaart en Wil Hanegraaf, die ‘allen door het geweld van de bezetter vielen’, 
zo staat in het RVC-archiefboek. Eerst kregen de sportievelingen gymnastiek, 
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daarna werd er gevolleybald. Later verviel de gymnastiek. Met zijn broers Rinus 
en Jaap en wat medeleerlingen speelden zij wedstrijden. Dat was best lastig, want 
er waren nauwelijks of geen andere clubs. Toen Van Zweeden hoorde dat ook 
in Amsterdam werd gevolleybald zocht hij om te spelen contact met AMVJ’s 
sportleider Dick Schmüll. De laatste zou in 1947 één van de oprichters en eerste 
voorzitter van de volleybalbond zijn. 
In de oorlog werd tot 1943 onderling gespeeld. Daarna was Van Zweeden vooral 
als knokploegleider actief in het verzet. Na die oorlog domineerde zijn RVC tot 
1958 de Nederlandse sporthallen en gymzaaltjes met tien landkampioenschappen 
op rij, al ging de eerste titel in 1948 naar AMVJ. Ook was Van Zweeden vijftien 
jaar bondscoach. Toen in 1947 plannen op tafel kwamen om een volleybalbond 
op te richten, werd een Nederlands team gevormd. ‘Rode Kees’ werd voorzitter 
van de technische commissie én trainer. Met zes man en shirts geleend van de 
Basketbalbond, maar zonder trainingspakken ging men in september 1948 naar 
het Europees kampioenschap in Rome.

Oprichting van Blokkeer
Naast de dominerende prominente activiteiten van RVC gebeurde er vanaf het 
eerste oorlogsjaar in de Haagse regio meer op volleybalgebied. De oefenzaal 
van de Wilhelminaschool bleek opnieuw een bakermat. Op 12 november 1947 
volgde daar de oprichting van Blokkeer door een gezelschap van zeven monte-
re jonge heren, onderwie Piet van Iterson en Gerrit Hartman. Het verslag van 
die vergadering kent opmerkelijke zinssneden. De bijeenkomst was ‘na afloop 
onzer oefening enigszins onverwacht gehouden’. De bond had gemeld dat for-
mulieren voor deelname aan de Haagse afdeling én districtscompetitie vóór 21 
november binnen moesten zijn. Het gezelschap voelde zich een beetje bekneld 
met de oprichting, omdat Hartman als docent lichamelijke opvoeding al in sep-
tember 1940 een gym/volleybalclubje in de Wilhelminaschool in het leven had 
geroepen. ‘Veeleer kan men spreken van een naamgeving van onze vereniging’, 
schrijft notulist Van Iterson. Gekozen werd voor de naam Blokkeer, ontleend aan 

Het Nederlands team in 1948
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het blokkeren van aanvallende tegenstanders aan het net. Daarna verdeelden de 
aanwezigen ‘onder enige dwang’ de bestuursfuncties. Hartman werd voorzitter 
‘na vergeefse ontsnappingspogingen zijnerzijds’. Na het bepalen van de contribu-
tie (f 2,50 per maand), vijf sportieve gedragsregels en de uniforme sportkleding 
(in verband met schaarste: witte broek plus shirt) werd de vergadering om 11.30 
uur (lees 23.30 uur, red.) beëindigd. Dat tijdstip leverde blijkbaar enige zorgen 
op. ‘Onze echtgenoten konden na onze ietwat ongewone late thuiskomst niets an-
ders constateren dan dat ons oog helder en onze gang vast was, zodat wij allen, 
vermoed ik, er met een lichte berisping afgekomen zijn’, grapt Van Iterson in zijn 
verslag.

‘Ouwewijvenspel’
Op dat moment zou hij niet kunnen voorzien dat hij bijna 40 jaar bij Blokkeer de 
spil zou worden om wie alles draaide. Kort daarvoor had buurman Ab Delfos nog 
gezegd: ‘Joh, je moet eens komen kijken. We spelen een nieuw Amerikaans spel, 
volleybal.’ Van Iterson in een interview: ‘Ik had geen zin en wilde weer gaan 
voetballen bij Die Haghe. Om hem een plezier te doen ben ik toch gaan kijken. 
Nou, dat was me wat. Ik vond het een ouwe wijvenspel. Je slaat de bal over het 
net en klaar ben je.’ Later kwam Van Iterson daar op terug toen hij mocht demon-
streren hoe een bal over het net te werken. ‘De eerste keer sloeg ik de bal onder 
het net, de tweede maal erin en de derde maal tegen het plafond. Er zat meer in 
dan ik had verwacht’, zo citeert dagblad Het Binnenhof hem in 1972 bij zijn zil-
veren Blokkeerjubileum.
De meeste leden, zoals Dick van den Oever, Ab Delfos en Henk ten Dam kwa-
men uit de omgeving Caan van Necklaan. Hartman was een studievriend van 
Van Zweeden en is zich wellicht hierdoor gaan interesseren voor de nog on-
bekende sport. Dit pakte zo uit dat het spel ook hier de gymnastiek verdrong. 
Dat gebeurde later in meer of mindere mate ook bij de gymvereniging Olympia, 
handbalverenigingen Hellas en Animo, zwemvereniging Zian en atletiekver-
eniging Celebes, die toen een volleybaltak oprichtten. Er ontstonden landelijk 
contacten; ook in plaatsen als Groningen, Utrecht en Leeuwarden kreeg het spel 
vaste voet aan de grond, wat de oprichting van de NeVoBo inluidde. 

Trainerslicentie van Kees van Zweeden.
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‘Hartmans Volleybal Club’
Toen het Haagse Olympia op 31 
oktober 1947 het eerste grote toer-
nooi organiseerde, bestond de naam 
Blokkeer nog niet, dus schreef 
Hartman voor het gemak maar in on-
der de naam ‘Hartmans Volleybal 
Club’ (HVC). Dit toernooi gaf de stoot 
tot de oprichting van de afdeling Den 
Haag van de bond, temeer daar Van 
Zweeden en zijn pupillen, onderwie 
zijn broers Jaap, Rinus en Jan daar 
met een vanzelfsprekende eerste plaats 
lieten zien hoe het spel moest worden 
gespeeld.
Blokkeer ging aan de competi-
tie deelnemen met één team, een 
tweede kwam er in 1948 evenals een 
vrouwenafdeling, door Van Iterson 
getraind. In 1949 waren er al zes he-
ren- en twee damesteams. Al snel 
kwam er een cluborgaan onder re-
dactie van Van Iterson, dat later Het 
Blokkeer Kanon heette. In het eerste jaar behaalde Blokkeer het kampioenschap 
tweede klasse. Successen, ook bij de dames, volgden zich op, al eiste de militaire 
dienst vaak een zware tol, omdat jaren achtereen gemiddeld zes tot zeven spelers 
zich ‘onder de wapenen bevonden’, memoreerde de Haagsche Courant in 1955.
Er kwam een eigen toernooi aan de Broekslootkade, maar in mei 1950 voltrok 
zich dat in de Haagse Dalton-HBS, inclusief buitenlandse deelnemers, zoals 
een team Poolse mijnwerkers. Van 
Groningen tot Roermond nam 
Blokkeer deel aan andere toernooi-
en, maar ook aan demonstraties 
op het Haagse Thomsonplein en 
de Rijswijkse Lindelaan. De prij-
zenkast puilde uit door bekers en 
lauwertakken. Er waren overi-
gens in die tijd weinig sportieve 
contacten met RVC, dat op een 
hoger niveau speelde. Af en toe 
was er een onderlinge oefenpot. 
En Jaap en Jan van Zweeden ga-
ven ook trainingen bij Blokkeer. 
In de persoonlijke sfeer was de re-
latie goed zoals tussen Van Iterson 
met zijn vele bestuurspetten en Van 
Zweeden. Hoewel de twee nogal 
eens stechelden over de ‘reglemen-
ten’, uitte Van Zweeden zijn respect 
door Van Iterson tot erelid van RVC 
te benoemen. 

Demonstratie in de Dalton HBS, 1950

Progamma nationaal kampioenschap 16 april 1949. 
Dierentuin, Den Haag
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Tot september 1949 speelde Blokkeer in de ‘beruchte’ kleine zaal aan de 
Broekslootkade en daarna in het scholencomplex Esdoornstraat. Door enkele 
jaren van ‘interne moeilijkheden’, bij veel verenigingen een ‘traditioneel natuur-
verschijnsel’, bleef Blokkeer achter bij de opbloei van de afdeling Den Haag van 
de NeVoBo, waar de vereniging deel van uitmaakte. Maar daarna kreeg de club 
één van de technisch meest kundige trainers van het land: Henk Hoogerwaard 
(over wie verderop meer). Talenten konden weer gedijen. De club leverde in 
1948 spelers voor vertegenwoordigende teams. Enkele dames haalden het nati-
onale team. Met Van Iterson voorop stak de vereniging veel werk in de Haagse 
bondsafdeling, waarvan hij één van de oprichters en bestuurders was. Bij de bond 
zelf was hij van 1951 tot 1955 secretaris. In 1956 werd hij parttime bezoldigd 
bondsadministrateur én competitieleider van district Den Haag. Bij Blokkeer 
was hij vanaf het begin in 1947 tot 1953 secretaris en daarna zes keer voorzit-

Kees van Zweeden met een 
kampioensteam bij de vrouwen, 1951. 
vooraan v.l.n.r. W. van de Oven, N. 
Barzilay, C. Stroo, staand: D. Freeke, H. 
Amorison en C. Sluyter

Buitenvolleybal in Loosduinen, jaren vijftig. Rechts staande Piet van Iterson.
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ter tot 1985. Elke keer sprong hij in als een ander eerder moest stoppen. ‘Ik ben 
een EHBO-voorzitter’, sprak hij dan. Daarnaast was hij prominent lid van de 
Rijswijkse Sportraad en initiatiefnemer van de Marimbahal.

Traploper declareren
Zijn zoon Gert (1947) kan zich alles goed herinneren. Het bondsbureau was 
de eerste jaren tot 1956 namelijk gevestigd in de ouderlijke woning Caan 
van Necklaan 130. Het was daar een driftig komen en gaan van mensen als 
Hoogerwaard, Van Zweeden en Herman Spruit, commissaris van de politie in 
Voorburg, tevens secretaris/penningmeester van de bond en voorzitter van de 
Voorburgse vereniging DES (Door Eendragt Staerk). ‘Er kwam zoveel volk over 
de vloer, dat mijn vader ieder jaar een nieuwe traploper bij de NeVoBo mocht 
declareren. En de voorraadkast had een mager bestaan door bonte klaverjas-
avondjes.’ Vergaderd werd in de niet al te ruime ouderlijke slaapkamer, waartoe 
eerst het ouderlijk bed werd ‘opgeklapt’. ’Rond moeders naaimachine was een 
ombouwkast gemaakt, waarop de stencilmachine van de bond stond. Als mijn va-
der weer aan het afdrukken was, hield dat ratelende apparaat ons uit de slaap,’ 
verhaalt Gert met een glimlach. Het volleybalvirus in huize Van Iterson sloeg 
ook toe bij de drie zoons en dochter.
Later ging het bondsbureau naar een benedenetage van een pand aan de 
Voorburgse Laan van Nieuw Oosteinde. De vergaderingen waren vaak bijzonder 
doordat op de eerste verdieping de beroemde tenor Louis van Tulder woonde. 
Als hij een aria instudeerde, begeleidde zijn stemgeluid de bijeenkomsten. Het 
werk van Van Iterson werd er in die tijd niet minder om. Jarenlang kwam hij 
om 18.00 uur van zijn werk bij het Rijksarchief en reed drie kwartier later na de 
maaltijd met zijn brommer naar Voorburg. Daar bleef hij tot 22.30 uur. Voor het 
gezin schoot niet veel tijd over, maar dat was er mee opgegroeid. Aan de Caan 
van Necklaan deed het grapje de ronde dat er een vreemde man bij mevrouw Van 
Iterson op bezoek was geweest. ‘Die man was ik dan zelf, want de buren kenden 
me niet’, zei hij in een interview in Het Binnenhof.

Oproep voor nieuwe leden 
van Blokkeer, 

Nieuwe Rijswijkse Courant, 
6 december 1947
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Van Iterson als journalist
Het steekt Gert dat zijn 
vader nooit een onder-
scheiding kreeg van de 
bond en volgens hem ook 
niet op waarde is geschat. 
Piet was immers ook ja-
renlang actief als freelance 
sportjournalist voor zeven 
kranten in zowel de Haagse 
als de Amsterdam regio. 
‘Alle uitslagen uit het land 
werden doorgebeld. Op za-
terdagavond moest daarom 
altijd iemand thuis blijven, 
wat soms ook gold voor 
één van de kinderen. Op 
zondag ging hij vervol-
gens als de donder naar het 
bondsbureau om verslagen 
te maken die dan in de bus 
gingen bij de Haagsche 
Courant, Het Vaderland, 
Het Binnenhof en Trouw’, 
aldus Gert. Zelf ging hij langs het NS-station om kopij voor Amsterdamse re-
dacties op de trein te doen. Zijn vader werkte in de studio aan het Haagse 
Noordeinde ook mee aan NCRV-programma’s als ‘Sport op zaterdag’ van Heinze 
Bakker en was vraagbaak voor journalisten uit het hele land. Die ‘dubbelrol’ le-
verde schuine ogen op en soms problemen als hij uit de school klapte over de 
NeVoBo. Na 1961 richtte Piet zich tot 1985 meer op de vereniging. De veelzij-
dige organisator overleed in 1986 op 72-jarige leeftijd.

Met nationaal team naar Rome
Blokkeer, onder die naam actief van 1947 tot 1990, stond lang in de schaduw 
van de andere Rijswijkse club RVC (1938-1960/vrouwen tot 1963) van Kees 
van Zweeden, de pionier die een decennium lang voor de nationale titel tekende. 
RVC leverde veel internationals al had het in verhouding weinig leden en een 
smalle top, wat later de zwakte van de club zou blijken.In 1948, een jaar nadat 
de NeVoBo was opgericht ging ‘mister RVC’ als speler-trainer met zes spelers, 
onderwie zijn broers Rinus en Jaap naar het eerste Europese kampioenschap voor 
nationale teams in Rome. Nederland speelde de eerste wedstrijd tegen Tsjecho-
Slowakije, waar de sport verder was ontwikkeld. Het ‘blok’ en de ‘smash’ waren 
voor Nederland onbekende begrippen. Bij een Tsjecho-Slowaakse aanval smash-
te een hoog opspringende speler keihard in het Nederlandse veld. Van Zweeden 
schrok en draaide zich bukkend om. De bal kwam op zijn achterhoofd, sprong 
terug en viel precies op de Tjechisch achterlijn: 1-0. Het was het enige punt 
dat Nederland maakte: 15-1, 15-0 en 15-0. Die ervaring sloeg in als een bom. 
Gymleraren waarschuwden dat deze spelhandeling niet in het volleybal thuis-
hoorde. Het zou de doodsteek voor de sport betekenen..! 

Het Blokkeerkanon was het clubtijdschrift
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Interland in Haagse Dierentuin
In datzelfde 1948 leerde het team op 27 juli veel van een demonstratiewedstrijd 
tegen een rondreizend ‘All Stars Team’ uit de VS in de Haagse Dierentuin. 
Dit was vanuit de NeVoBo een initiatief van Piet van Iterson. Het zakenleven 
had nog geen (sponsor)interesse voor de nieuwe sport en Van Iterson kampte als 
bestuurder met een negatief saldo van 50 gulden in de Haagse afdelingskas. ‘Ik 
had echter mazzel, want in het kader van het 700-jarig bestaan van Den Haag 
kon ik een garantie van duizend gulden uit de evenementenpot lospeuteren. Om 
reclame te maken, heb ik de wedstrijd aangekondigd als een ontmoeting van een 
Nederlands team en ‘onze bevrijders’. We hadden duizend man in de Dierentuin,’ 
zo kijkt hij februari 1972 terug in Het Binnenhof. Een jaar later in 1949 in Praag 
vaagden de Tsjechen het nationale team – inmiddels met trainingspak – op het 
WK opnieuw weg. Door de internationale contacten bleef RVC wel steeds beter 
spelen dan de andere ploegen in Nederland. De Haagse Dierentuin vormde ook 
het decor voor de eerste wedstrijd op televisie. De NTS, voorganger van de NOS, 
zond in februari 1956 beelden uit van een gewonnen interland tegen België. In 
1962 behaalde Van Zweeden in Parijs met het nationale team het eerste West-

‘Interland’ tussen RVC en een All Stars Team uit de Verenigde Staten, 27 juli 1948

Interland Nederland-België in de Haagse Dierentuin, 1956
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Europese kampioenschap, een succes dat zich een jaar later herhaalde. In 1963 
trad de Rijswijker terug als coach na een conflict over de training met spelers 
van het Amsterdamse REVA. Zijn eigen RVC was in 1960 door stoppende of 
vertrekkende spelers ter ziele gegaan, al gingen de vrouwen na een eerste lands-
kampioenschap in 1960 nog even door. Na de tiende landstitel van de mannen in 
april 1958 waren al stemmen opgegaan om de zaak op te doeken, want ondanks 
alle lof werd de repeterende competitiewinst een ‘verhaal met een baard’. Het ge-
brek aan spanning verveelde verslaggevers en zelfs bondsofficials. Bij de tiende 
keer werd een veelzeggende teamfoto gemaakt waarop de spelers wat uitdagend 
getooid stonden met een zwarte kunstbaard. In 1959-1960 zette RVC de trainin-
gen op een laag pitje. Daarmee werd het einde ingezet en nam het Voorburgse 
DES de hegemonie over.

Talent Montessori Lyceum
Maar het bloed kroop bij Van Zweeden waar het niet gaan kon. Als leraar aan het 
Haags Montessori Lyceum (HML) kreeg hij te maken met een begaafde klas, die 
hij als ‘HML’ ging trainen. Hij ging met twee jongensteams de clubcompetitie in. 
De school was een kweekvijver van talent, onderwie Bram Vermeulen, die later 
met Freek de Jonge cabaretduo Neerlands Hoop vormde. En men kwam weer in 
de eredivisie. HML fuseerde met CLV (Christelijk Lyceum Voorburg) van Kees’ 
broer Jan. Door het succes meldde keukenfirma Gaggenau zich als sponsor, 
een element in de sport waar Van Zweeden eigenlijk niet veel van moest heb-
ben. Door de uitstekende resultaten werden echter ook spelers weggekocht. Nog 

Oud-spelers vervaardigden deze orde voor Kees van Zweeden, 16 november 1963: 25 jaar eerder 
was RVC opgericht en Van Zweeden was 25 jaar leraar gymnastiek.
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één keer haalde Van Zweeden in 1975 met de fusieclub Gaggenau/Corbulo het 
landskampioenschap binnen. Na problemen hield Van Zweeden de eer aan zich-
zelf, vertrok en nam tot slot even een club uit Zevenhuizen onder zijn hoede. Op 
67-jarige leeftijd nam hij afscheid van een wereld waarin hij 50 jaar actief was 
geweest.

Rijswijk volleybalbolwerk
Rijswijk was lang het epicentrum van het volleybal, maar tegenkrachten kwamen 
op gang. DES had RVC Rijswijk al in 1959 als nationaal kampioen verslagen. 
In Voorburg pakte DES met jonge eigenzinnige toppers als Frank Constandse en 
Jacques de Vink in 1964 opnieuw de landstitel, ditmaal van AMVJ Amsterdam. 
De Vink (1942), wonend aan de Rijswijkse Bilderdijklaan, kwam als 17-jarige 
vanuit Leiden naar DES. ‘We hadden een ijzersterk team. We speelden in een 
noodkerk aan de Haagse Oude Haagweg en trainden in allerlei zaaltjes en op 
het veld achter het Voorburgse politiebureau. Dat kon allemaal doordat Herman 
Spruit daar commissaris van politie was én bestuurslid van de NeVoBo. We kre-
gen veel faciliteiten. Bijna elke speler zat in het Nederlandse team. En we zagen 
elkaar meer als vrienden dan als medespelers.’

Hoogerwaard van DES naar Blokkeer
Hoe verging het Blokkeer intussen? Hoewel de dames van Blokkeer in de jaren 
vijftig enige tijd op het hoogste niveau acteerden was dat bij de heren niet het ge-
val tot aan de invoering van de ‘eredivisie’, bestaand uit landelijke hoofdklassen. 
Blokkeer speelde overgangsklasse. Alles veranderde toen DES in 1964 ‘fuseerde’ 
met Blokkeer. DES kwam voort uit de gereformeerde kerk. De volleybalmaffe 
Henk Hoogerwaard, sportinstructeur bij de politie, leidde de mannenploeg daar 
na jarenlange opleiding naar de top. Hij sprak bij het samengaan tussen Blokkeer 
en DES niet over een fusie. Op een gegeven moment is DES opgehouden te be-
staan, zegt hij in het boek Hoppa, vijftig jaar volleybal in Nederland van auteur 
Chris Mast. ‘Ik ging als trainer naar Blokkeer omdat ik Piet van Iterson graag 
mocht. Mijn spelers volgden mij, omdat ze bij mij wilden blijven trainen.’
In werkelijkheid was Hoogerwaard nijdig dat hij in 1964 niet mee mocht naar de 
Olympische Spelen in Japan en Henk Blok als trainer-coach meeging. Spelers 
van Hoogerwaard vormden in Japan de kern van het Nederlandse team dat acht-
ste zou worden. Hoogerwaard mocht vermoedelijk niet mee door machinaties 
van zijn baas politiecommissaris Spruit. Als bestuurslid van de NeVoBo meen-
de hij dat Hoogerwaards meegaan gevoelig zou liggen bij het Amsterdamse 
smaldeel van de bond. Hoogerwaard meldde zich toen bij Blokkeer, waar hij 
overigens in de jaren vijftig al actief was. Met zijn hernieuwde komst begon het 
succesverhaal van de Rijswijkse club.
Bij terugkeer uit Tokyo troffen de internationals dus eigenlijk geen DES meer 
aan. Wonend in het Zeeuwse Kamperland zegt Frank Constandse, die met onder 
andere Jacques de Vink, Jurriaan Koolen en Joop Tinkhof deelnam aan de spelen 
in Japan, dat het kunnen meedoen aan de Europa Cup een rol speelde bij hun 
overstap. ‘Bij terugkeer vroegen we elkaar: wat doen we? Spruit zei toen dat er 
geen geld was voor Europese wedstrijden. Hij had er daarom begrip voor dat we 
voor Blokkeer kozen. Het hele team verhuisde naar Rijswijk, al speelden we in 
de aula van het Huygens Lyceum in Voorburg en bij de sportacademie HALO. 
De Marimbahal was er immers nog niet.’ Als tactisch ‘doekje voor het bloeden’ 
werd Spruit bij Blokkeer tot erevoorzitter benoemd.
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Met collectebus door Rijswijk
Blokkeer, dat één jaar Blokkeer/DES heette, was in één klap een topvereni-
ging, met in de jaren zestig en zeventig een achttal landskampioenschappen en 
Europese successen. ‘In het begin was er ook bij Blokkeer niet veel geld. Voor de 
eerste Europa Cupwedstrijd tegen het Antwerpse Brabo moest nog geld worden 
‘versierd’, aldus Constandse. Volgens hem regelde waarschijnlijk Piet van Iterson 
dat bij de Haagse Taxi Centrale, die het team naar Antwerpen bracht. Piets zoon 
Gert weet ook te vertellen dat de spelers voor hun sportreizen in het Rijswijkse 
met een collectebus rond moesten gaan. ‘Daar hadden ze flink de pest over in,’ 
zegt hij lachend. Daarna ging begin maart 1966 de reis naar Dukla Kolin, be-
staand uit spelers van het nationale/militaire team van Tsjecho-Slowakije. Het 
geld daarvoor kwam van donateurs en drank- en tabaksfirma’s. ‘Winfield King 
Size, …tabak op ze’n best’, zo stond voluit op het programmablad van de 
thuiswedstrijd. 

Programmaboekje Blokkeer-Dukla, 19 maart 1966. Sport en tabak gingen blijkbaar goed samen…
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Dopingpraktijken
De eerste wedstrijd in Dukla werd ‘eervol’ met 3-1 verloren. Voor de Rijswijkers 
was de terugwedstrijd in de studentensporthal van de TU Delft op 19 maart 1966 
ook een kennismaking met de Oost-Europese dopingpraktijken. Constandse, als 
19-jarige slungel de jongste international van Blokkeer: ‘Wij kwamen sensatio-
neel voor met 2-0, toen twee spelers van Dukla naar de kant werden gehaald om 
naar de wc te gaan. Tussen de tweede en derde set zocht ik ook het toilet op en 
liep per ongeluk hun kleedkamer in. En daar stond meneer de arts met een grote 
spuit bij twee spelers met hun broek omlaag. Dat kon allemaal. Ze konden het als 
derde op de wereldranglijst immers niet maken om te verliezen. Twee Tsjechen 
die na afloop meegingen naar een feestje van Jacques de Vink in Den Haag wa-
ren ‘helemaal groen van de rotzooi’. Daar moesten wij dus tegen opboksen. Op 
de Olympische Spelen sloeg iemand verkeerd bij het inslaan. De bal kwam op de 
koffer van de arts van de Russen, die open vloog. Alle Russen doken er als een 
razende op om de inhoud terug te stoppen. Bij de spelen van 1972 in München 
was er dopingcontrole. Toen zag je een groot deel van de nationale sterrenteams 
van Rusland en het toenmalige Oost-Duitsland plotseling niet meer terug.’ 

Legendarische ‘vechtmachine’
De nu legendarische ploeg van Blokkeer bestond uit Hans Kranenburg, Frank 
Constandse, Jurriaan Koolen, Henk Schreuders, Joop Tinkhof en Jacques de 
Vink en Jan Oosterbaan. En in latere jaren ook Cor Brouwer, Rob Barzilay, Eddo 
Mondriaan, Loek Willemstein, Ton Zwagers en Jan Wams.
Vier jaar lang eindigde de ‘vechtmachine’ ongeslagen bovenaan, meestal spelend 
in de Rijswijkse Marimbahal en daarvoor in de TU-hal, de zaal Steenwijklaan 
en af en toe in de Voorburgse Vliegermolen. In de begintijd was het gebrek aan 
overdekte accommodaties een groot probleem. Het was behelpen met gymzaal-
tjes van middelbare scholen. In 1965 opende Den Haag de eerste hal aan de 
Steenwijklaan. Pas in juli 1970 kreeg Blokkeer de Marimbahal.
Aan de Steenwijklaan werd in 1967 volleybalgeschiedenis geschreven in de 
returnwedstrijd van de achtste finale van de Europa Cup voor landskampioe-

Blokkeer omstreeks 1968. Links Jurriaan Koolen en Hans Kranenburg, aanvaller Joop Tinkhof, 
rechts Jacques de Vink, op de achtergrond Henk Schreuders. Frank Constandse staat middenvoor. 
(foto Haagsche Courant) 
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nen tegen Dynamo Tirana. In de uitwedstrijd waren de Rijswijkers met 3-0 een 
makkelijke prooi voor de provocerende Albanezen, die zo met één been in de 
volgende ronde stonden. In een bomvolle sporthal met ruim 2000 dolenthousiaste 
fans lukte het Blokkeer om als eerste Nederlandse club een ploeg uit het voor-
malige Oostblok te verslaan. Na twee sets winst voor Blokkeer pakte Dynamo 
in de derde ronde een snelle 5-3 voorsprong. Vanaf dat moment geloofden de 
toeschouwers hun ogen niet. De Rijswijkse ‘amateurs’ raakten onder bezielen-
de leiding van Frank Constandse en Joop Tinkhof in een flow. In no-time stond 
het 15-5 voor de thuisploeg en droop de tegenstander gedesillusioneerd af. De 
penningmeester was content met twee ingangen; de officiële en de nooduitgang. 
Als de inspecteur van de vermakelijkheidsbelasting ter controle bij het ene punt 
stond werden doelbewust niet-afgescheurde kaartjes bij het andere punt opnieuw 
verkocht.’

Intrede sponsoring
In 1969 is Hoogerwaard vertrokken. Als coach was hij verzadigd, maar de 
spelers waren ook wel uitgekeken op zijn trainingsmethodieken. Nadat zijn op-
volger, de toen 40-jarige Hongaarse vluchteling Sandor Racz geen succes bleek 
en de landstitel tot twee keer toe aan het Amsterdamse AMVJ moest worden ge-
laten, wilden de spelers Hoogerwaard terug. Dat gebeurde in 1971. Toen vanaf 
1969 verenigingen hun namen mochten koppelen aan een bedrijf deed echte 
sponsoring zijn intrede. Zo heette Blokkeer achtereenvolgend Eminent Blokkeer 
(orgelbouwer), Mars Blokkeer en Starlift Blokkeer, later zelfs afgekort Starlift 
BV. Bij Blokkeer speelde de flamboyante Dé (Dingeman) Stoop, eigenaar van 
de Voorburgse liftenfabriek Starlift vanaf 1972 een dominante rol. De roemruch-

Het topteam van trainer Henk Hoogerwaard, staand v.l.n.r. Frans Constandse, Jacques de Vink, Wim 
Hoeboer, Hans Kranenburg, Jurriaan Koolen, Bob de Ruiter, Toon Mol, Henk Hoogerwaard, knie-
lend: Cor Brouwer, Joop Tinkhof, Henk Schreuders en Tom Zwager (foto Van Eijndhoven, Tilburg) 
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te ex-bestuurder (1919-2007) van voetbalclubs als DWS/FC Amsterdam en FC 
Den Haag zag Blokkeer als een mooi vehikel voor publiciteit voor zijn bedrijf. 
‘Sponsoring is voor mij uitsluitend een zakelijke transactie’, sprak hij. En de 
liftenkoning was in dat verband niet vies van een schandaaltje hier en daar. Hij 
haalde ook de pers toen hij bij het vallen van het kabinet-Den Uyl in 1977 zijn 
personeel per man 25 gulden fourneerde. 

Klussende bestuursleden
Stoop trof in 1972 een team aan dat bestond uit onder andere Joop Tinkhof, 
Johnny Groen, Jacques de Vink, Frank Constandse en een heel jeugdige 
Loek Willemstein. Trainer Johan van der Haar haalde als opvolger van Henk 
Hoogerwaard in 1973-1974 de eerste ‘Starlift’ titel binnen. Een jaar later was 
die eer weer voor het Voorburgse Corbulo/Gaggenau van de immer eerzuchtige 
Kees van Zweeden. Daarna werd het heft weer in handen genomen door het 
Starlift van het 32-jarige fenomeen Pierre Mathieu. Die was na een kampioen-
schap in Turnhout naar Rijswijk gehaald. Constandse: ‘Spelers bij ons stopten 
of liepen weg en Blokkeer was met zijn eerste team op sterven na dood. Dat was 
spannend. We hebben toen van overal spelers opgetrommeld. Het lukte terwijl 
oud-spelers zeiden: dat wordt niks. 
Eigenlijk was dat een hele leuke peri-
ode met drie kampioenschappen achter 
elkaar.’ Het zo gesmede Starlift-team 
bestond uit oudgedienden Constandse 
en Willemstein en talenten als Wim 
Thewissen en Ad van der Velden. 
Spelers als Rob Lantsheer, Jan Wams 
en Chris Schmidt fungeerden als wa-
terdragers. Constandse, nóg trots: ‘Wij 
werden het eerste jaar al kampioen en 

Frank Constandse, 2017 (foto auteur)

Frank Constandse, karikatuur door 
Dik Bruynesteyn, 1978
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tweede in de Europa Cup I. Het was een ijzersterk basisteam met een goede re-
servebank.’ Om spelers te gerieven kreeg onder andere Van der Velden, studerend 
aan de HALO, woonruimte aangeboden. Van Iterson had dat via wethouder Ben 
Hillenaar (sport/financiën, VVD) in no-time geregeld. Bestuursleden als Carel 
Mikkers hielpen ijverig met behangen en witten.

Collage krantenkoppen over Europa Cup finale, maart 1974
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Dé Stoop vertrekt
Na zes jaren van succes ‘ontbood’ Stoop de bestuursleden Piet en zijn zoon en 
penningmeester Gert van Iterson in 1978 in het Sheraton Hotel bij Schiphol. Zij 
kregen volkomen onverwacht te horen dat Stoop met Starlift en alle bij hem on-
der contract staande spelers Blokkeer de rug zou toekeren. Hij zou overstappen 
naar het Voorburgse Corbulo, dat acteerde onder de sponsornaam Roswell. Daar 
waren volgens hem betere omstandigheden, een goed tweede team en een gro-
tere jeugdafdeling. De verhuizing naar de vestigingsplaats van zijn bedrijf zorgde 
voor veel commotie, maar juridisch bleek er niet veel tegen in te brengen, al-
dus de nu 70-jarige Gert. ‘Veel financiële zaken liepen buiten de vereniging om. 

Starlift/Blokkeer, het team in 1976 onder leiding van Pierre Mathieu (links) 

Piet van Iterson
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‘Stamboom’ van de Rijswijkse volleybalfamilie tot 1996 (Inge van Herwijnen)
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Stoop was zo de baas en daar moesten we ons bij neerleggen. Alleen speler Ad 
van der Velden besloot bij Blokkeer te blijven. Dat laatste feit en het gegeven dat 
Blokkeer Europa Cup zou gaan spelen was voor Stoop aanleiding eerdere toe-
zeggingen niet na te komen om Blokkeer als compensatie twee jaar lang telkens 
25.000 gulden te geven. Van Iterson: Van der Velden wilde niet weg, dus hoe 
konden wij hem dwingen? Eén en ander betekende het einde van de glorietijd, 
een klap voor onze financiën en een juridische strijd met veel publiciteit.’

‘Inter Rijswijk’ na de fusiedans
Zo viel het doek voor Blokkeer als topclub. Het eerste team werd nog net zeven-
de in de eredivisie. Het vertrek van het vlaggenschip en alle ‘herrie’ eromheen 
zette haast op de voorgenomen fusie in 1978 met het Haagse PVC. De aanvulling 
vanuit die club zorgde voor een bredere vereniging met gezonde opbouw. In dat 
jaar speelde Blokkeer zijn laatste Europa Cupwedstrijd in de Marimbahal tegen 
het Poolse AZS. Daarna liepen door gebrek aan kwaliteit de successen verder te-
rug, evenals het ledenaantal. Om Rijswijk als bolwerk in stand te houden kwam 
er in 1990 nog een fusie met RIVA VSC. Dit betekende definitief het einde van 
het tijdperk Blokkeer en het ontstaan van de naam VC Rijswijk. In 1996 treedt 
het Rijswijkse Inter Amicos (onderafdeling van de gelijknamige buurtvereniging) 
toe tot de combinatie, die verder ging als ‘Inter Rijswijk’.
Onder de naam Starlift/Blokkeer en in Voorburg als Starlift/Corbulo zijn vele na-
tionale kampioenschappen behaald, vele onder leiding van Mathieu. De laatste 
titel was in seizoen 1982-1983. Constandse telde zijn twaalfde titel en acht voor 
Loek Willemstein, die onverwacht zijn carrière afbrak. De eredivisie moest het 
gaan doen zonder deze ‘nar’, zoals Chris Mast beschrijft in zijn boek Hoppa, 
50 jaar volleybal in Nederland. Ooit verscheen Willemstein met rode pruik op 
het veld, ketende Mathieu een keer vast aan de ballenwagen en dreef een spion 
van Real Madrid met de brandspuit een Zaanse sporthal uit. Inmiddels maakte 
Martinus (Amstelveen) in seizoen 1980-1981 zijn rentree in de eredivisie en nam 
als Brother/Martinus in 1983/1984 de macht over van Starlift. Het Amstelveense 
gezelschap stond die titel vijf keer achtereenvolgend niet meer af. Constandse 
zou een jaar later ophouden met spelen. ‘Het was mooi geweest en alles en ieder-
een zat nu bij Martinus. Dat was te groot en te sterk.’ 

Het nationale team na Rijswijk

Volleybal als sekte
Met Arie Selinger als trainer-coach zou de opkomst van Martinus de aanzet 
geven tot successen van het nationale team. Vooral uit zijn groep kwamen 
de betere internationals, die los zouden worden geweekt uit de competi-
tie om met enkele spelers van elders een full-prof status te krijgen. Zeer 
fanatiek, en volgens sommigen als een sekte, trainden zij dagelijks. Er 
was weinig ruimte voor iets anders. De revolutionaire aanpak stond be-
kend als het ‘Bankrasmodel’, genoemd naar de gelijknamige sporthal in 
Amstelveen. Met het bedrijfsleven als sponsor zat Nederland met een vijfde 
plaats op de Olympische Spelen van Seoel 1988 vlak achter de wereld-
top. Na een korte uitwijkperiode van Selinger in Japan bereikte hij met het 
team een zilveren medaille op de spelen van Barcelona (Olympisch goud in 
Atlanta 1992). Selinger had voor dat doel enkele spelers teruggehaald die 
inmiddels hun sport als beroep uitoefenden in volleybalparadijs Italië.
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Daarna kwam het team onder de hoede van ‘tacticus’ Joop Alberda. Die 
bracht rust in het team, dat eerder wrijving kende tussen de strak ge-
trainde ‘thuisblijvers’ en de ogenschijnlijk van hun vrijheid genietende 
Italiëgangers. Alberda bouwde aan een ploeg met een combinatie van 
lengte en snelheid. De selectie bestond uit Ron Zwerver, Jan Postuma, Ron 
Grabert, Peter Blangé, Bas en Mike van de Goor, Guido Görtzen, Henk-
Jan Held, Misha Latuhihin, Olof van der Meulen, Brecht Rodenburg en 
Richard Schuil. Nederland was een gevreesd topland, al bleef het struikelen 
over aartsrivaal Italië. Op 4 augustus 1996 was het echter zover in Atlanta 
(VS). Met shirts met daarop Olympische vlammen gedrukt zetten de ‘lange 
mannen’ Italië in een zinderende finale opzij. Onder toeziend oog van de 
Prins van Oranje haalden zij in het Omni Coloseum na tien jaar hard trai-
nen de ‘top van de Olympus’.

Na dit sprookje in de jaren negentig was Nederland niet lang daarna weer 
een modaal, klein volleyballand, waar de sport op relatief beperkte schaal 
wordt beoefend. Wel behaalde het vrouwenteam – vaak in de schaduw van 
de mannen – bij de laatste zomerspelen in Rio de Janeiro (2016) de vier-
de plaats. Tijdens de minder succesvolle periode passeerden vier coaches. 
Sinds 2014 staat Gido Vermeulen aan het roer. Zijn team verzekerde zich 
in 2017 van deelname aan het WK 2018. Voor het eerst sinds 2002 doet 
Oranje weer mee aan een mondiale titelstrijd.

Regionale functie Inter Rijswijk
Bij de clubs deed in 2016 voor het eerst sinds 2008/2009 een vereniging mee 
aan de Champions League: het Groningse Lycurgus met Abiant als naamspon-
sor. Voor Inter Rijswijk is zo’n grote ‘suikeroom’ nog niet aan de orde, maar de 
club (400 leden) timmert met kleinere geldgevers goed aan de weg. Voorzitter 
Peter Honselaar: ‘In 2017 is een vierde plaats behaald in de eredivisie. We heb-
ben recreanten, 14 seniorenteams, veel mini’s en in 2018 15 tot 16 jeugdteams. 
Onze jeugdspelers doen mee om kampioenschappen en zitten in vertegenwoordi-
gende teams. Wij zijn voor de bond een belangrijk regionaal steunpunt, dat ook 
talenten van buiten Rijswijk aantrekt en opvangt. We willen met clubopbouw en 
talentontwikkeling – ook bij de vrouwen - stap voor stap groeien én gezond blij-
ven. We willen geen naamsponsor voor de korte termijn’. Bij zijn club herinnert 
weinig aan de grote successen van weleer; de kleuren van Blokkeer - rood en 
wit- zijn verdwenen. Of die tijden ooit terugkeren?
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Impuls door volleybalpaleis
Het college van B en W van Rijswijk heeft in ieder geval plannen positief beoor-
deeld voor een nieuwe up-to-date speelhal, die aan Europese richtlijnen voldoet. 
Die moet de Marimbahal en Van Zweedenzaal vervangen. Het sportcomplex van 
ruim 9 miljoen omvat ook een hal voor basketbalclub Lokomotief. Honselaar: 
’Onze verenigingen zullen gezamenlijk van voorzieningen gebruik maken, zoals 
krachthonk en fysiotherapie, maar ook zaken in eigen beheer doen, zoals horeca. 
Ook scholen kunnen er terecht, wat goed is voor de bezettingsgraad’.

Eerbetoon aan Kees van Zweeden, zijn hal 

Bij het afbreken van oude panden verdwijnt niet alleen het gebouw, maar 
raakt ook de naam vaak in de vergetelheid. Het zou met Kees van Zweeden, 
die zijn naam gaf aan de ‘Van Zweedenzaal’ aan de Jac. Van Offwegenlaan, 
ook kunnen gebeuren. Velen in kringen van het volleybal, maar ook voorzit-
ter Hans van Rossum van de Historische Vereniging Rijswijk, vinden dat 
Van Zweeden straks weer zijn hal moet krijgen. Vanwege zijn verdiensten 
voor het volleybal, maar ook vanwege zijn prominente verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. In het boek ‘Om nooit te vergeten’ over de Tweede 
Wereldoorlog in Rijswijk werd over zijn rol in het verzet geschreven. In het 
Jaarboek 2004 van de HVR werd in zijn ‘In Memoriam’, naast zijn verzets-
verleden, ingegaan op zijn vele inspanningen voor een goede lichamelijke 
opvoeding van kinderen. Ook kwam daar zijn inzet voor het volleybal aan 
de orde. 

Literatuur:
Chris Mast, Hoppa! 50 jaar volleybal in Nederland, uitgave NeVoBo, 1997
Frits Suèr, Nederlandse Volleybal Bond 1947-1971, uitgave NeVoBo, 1971
Joke van Wijk van Brievingh-Hesselink, In Memoriam Kees van Zweeden, in: 
Jaarboek HVR 2004
‘Om nooit te vergeten. Rijswijk in de Tweede Wereldoorlog’, Rijswijkse 
Historische Reeks. deel 6/7

Bronnen: 
Haagsche Courant 28 december 1955 (Haagse sportspiegel)
Dagblad Het Binnenhof 16 februari 1972 (Bart Hoogduin).
NRC, 29-12.1999, serie ‘vergeten sportverenigingen’ (Hans Klippus).
Weekblad ‘Den Haag Centraal’, 16 januari 2015 (Theo Bollerman).
Jubileumnummer Inter Volley Nieuws (55 jaar) van Inter Rijswijk.
(met ‘clubstamboom’ door Inge van Herwijnen.)
Archief gemeente Rijswijk/Delft 
Interviews met o.a. Frank Constandse en Jacques de Vink, oud-spelers Blokkeer. 
Gesprek met Peter Honselaar, voorzitter van Inter Rijswijk. 
Met speciale dank aan de zoon van Kees van Zweeden, C.P. (Cees) van Zweeden 
(Soest) en aan Gert van Iterson (Den Haag) in Den Haag, zoon van medeoprich-
ter van ‘Blokkeer’ Piet van Iterson.
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Honderd jaar geleden
1917

Willem van der Ende

Bij het begin van het jaar is er nog steeds geen enkel uitzicht op 
vrede. De pogingen van de paus zijn mislukt, op enkele persoon-
lijke contacten in Zwitserland na ligt het diplomatieke verkeer 

tussen de Geallieerden en de Centralen stil, de wanhopige pogingen van de 
Socialistische Internationale lopen, zoals verwacht, op niets uit en als de 
Geallieerden met Engeland voorop de vredesvoorstellen van keizer Wilhelm 
bot afwijzen, lijkt de vrede verder weg dan ooit. Zeker wanneer de Duitse 
keizer als reactie de verscherpte duikbootoorlog afkondigt.1 Neutrale sche-
pen zijn nu ook niet meer veilig en in één week in februari worden er meer 
dan 150 schepen, waaronder 50 neutrale, getorpedeerd. De Rijswijksche 
Courant verzucht: ‘Wie is er die thans nog weet waarom wordt gevochten? 
En wie is er die niet ziet dat dit is de ‘harikiri’, de zelfmoord die het oude 
Europa zich aandoet?’ 2
Toch kantelt in de loop van het jaar door een aantal gebeurtenissen de strijd 
en uiteindelijk leidt dat in 1918 tot de Vrede van Brest-Litowsk en 1919 tot 
de Vrede van Versailles. In februari 1917 wordt tsaar Nicolaas afgezet en 
verbannen. Nu de tsaar is verdwenen en er een begin van democratie lijkt 
te komen, kan de Amerikaanse president in april 1917 Duitsland de oorlog 
verklaren. Onverwacht voor vriend en vijand willen de nieuwe leiders in 
Rusland de oorlog voortzetten, maar dan plegen in oktober 1917 Lenin en 
consorten met Duitse steun een nieuwe staatsgreep wat enorme gevolgen zal 
hebben, zoals we nu weten.
In het neutrale Nederland wordt de voedselvoorziening steeds nijpender. 
Het kabinet-Cort van der Linden kondigt de ene maatregel na de andere af. 
Ook de inwoners van Rijswijk ondervinden de schaarste aan den lijve. Er is 
weinig, soms te weinig, voedsel, te weinig gas en elektriciteit. Bovendien is de 
winter van 1916/1917 ijzig koud.

Januari 1917
Met ingang van 1 januari bedraagt het broodrantsoen 400 gram per dag voor een 
persoon boven de één jaar. Voor mensen die zware arbeid moeten verrichten, zijn 
er toeslagkaarten.
De landelijke pers stort zich op de ‘ontvoering’ door zigeuners van een 10-jarig 
meisje uit Voorburg. Zij is uit school niet thuis gekomen. De speurhond van de 
politie loopt rechtstreeks naar het woonwagenkamp in Rijswijk, maar daar wordt 
zij niet gevonden. Uiteindelijk blijkt het meisje naar Delft te zijn gelopen. Ze is 
daar huilend aangetroffen en door de Delftse politie op de tram naar huis gezet.3
Delft kent grote woningnood. De stad heeft geen ruimte om nieuwe woningen te 
bouwen en wil daarom een fors gedeelte van Rijswijk annexeren. Het annexatie-
gevaar komt deze keer dus niet vanuit Den Haag.
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Het is een strenge winter en soms bar koud. Er wordt veel geschaatst. Verschei-
dene schaatstochten worden er uitgezet: naar Vlaardingen om brokken te ha-
len, naar Leiden en via Warmond over de Vliet weer terug en naar Gouda voor 
stroopwafels. Een vijftal Rijswijkers onder leiding van Henri ter Hall organiseert 
op 30 januari schaatswedstrijden voor de ingekwartierde militairen. Er doen 72 
soldaten mee. Naast veel kleine prijsjes zijn er ook drie medailles te winnen: een 
verguld zilveren, een zilveren en een bronzen met daarop het wapen van Rijswijk 
en de inscriptie ‘Ingezetenen van Rijswijk aan ons garnizoen’. Veel publiek trekt 
de wedstrijd tussen vier afdelingen mitrailleurs op sledes. Zij moeten de mitrail-
leurs ook in stelling brengen en 250 patronen afvuren.
Aan de Elfstedentocht die net als in 1912 wordt gewonnen door C.C.J. (Coen) 
de Koning, doen twee Rijswijkers mee: G. Gatsonides en D. Poortinga. Beiden 
komen ’s avonds om 19.42 uur over de finish.

Februari 1917
Op 5 februari moeten er 8.000 broodkaarten worden uitgereikt: ‘ondanks de he-
vige koude stonden  [de mensen] met het meeste geduld te bevriezen voor het 
distributiebureau’.
Henri ter Hall viert 5 februari in Rotterdam zijn vijfentwintigjarig jubileum als 
artiest. Later in het jaar wordt hij ook nog gehuldigd in onder andere Haarlem, 
Den Helder en Zwolle.

De vijfentwintig merkwaardige jaren begonnen eigenlijk op 1 januari 1882 
toen Hendrik Johannes (‘Henri’) ter Hall leerling-muzikant bij de Marine 
werd. Na tien jaar, inmiddels was hij stafmuzikant, nam hij tegen de zin 
van zijn vader ontslag en probeerde als komiek zijn boterham te verdienen. 
In een groepje van vijf artiesten trok hij vanuit Anna Paulowna door Noord-
Holland. Hij had als ‘karakter-komiek’ veel succes en daarom probeerde hij 
zijn geluk in Amsterdam.
Hij debuteerde in ‘De Vereeniging’ in de Warmoesstraat. Kennelijk was dit 
geen succes, want directeur Mulder raadde hem aan om maar in de klein-
ste zaal van Amsterdam, ‘Pittoresque’, te beginnen en het later nog eens 
te proberen. In die tijd verdiende hij f 2,50 per avond. Dat dat geen vetpot 
was, blijkt wel uit zijn bijnaam ‘De Graat’, zo mager was hij. Tot zijn geluk 
werd hij opgemerkt door Gerson, de directeur van ‘Victoria’. Zijn eerste rol 
daar was die van een dronken Jordanees.
Toch sloot hij zich weer aan bij reizende gezelschappen. Vaak trad hij op met 
het gezelschap van Frits Jungen. Over deze periode kon Ter Hall veel anek-
dotes vertellen. Zo was hij eens in St. Anna Parochie. In de herberg stond 
een piano. Deze was ’s middags door de pianist gecontroleerd. Hij vond hem 
te laag gestemd en meldde dat aan de herbergier. Toen ze ’s avonds gingen 
optreden stond de piano op vier stoven. Een andere keer trad er een Duitse 
soubrette op. In de pauze gaf de kastelein aan de zangeres de raad niet zo 
Amsterdams te zingen. Het publiek kon haar namelijk niet goed verstaan. 
Na enige tijd begon Ter Hall zelf artiesten te engageren voor zijn eigen 
reizend gezelschap. Dat ging lang niet altijd goed. De eerste reis in 1897 
ging naar Assen. Het optreden leverde hem f 1,25 netto op. Hij moest zelfs 
spullen naar ‘Ome Jan’ (de lommerd) brengen, maar gelukkig steunde zijn 
vader hem financieel. Hij zette door en wist een succesvolle carrière op te 
bouwen als artiest, maar vooral als impresario, volgens de Rijswijksche 
Courant van 3 februari 1917.
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Henri ter Hall 25 jaar revue-artiest

Er is een afdeling van de ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ opgericht. De 
eerste voorzitter is ds. P. L.L. Post. Er hebben zich al 50 leden aangemeld.4
Henri ter Hall wordt tot erelid van de ‘Nederlandsche Artisten Vereeniging’ 
benoemd.
6 februari is de koudste dag. Het kwik komt overdag niet boven de -12° Celsius.
Op 7 februari is het zo glad dat een verhuiswagen niet tegen de Hoornbrug op 
kan, ook niet met hulp van enige soldaten. Op een gegeven ogenblik glijdt de 
wagen van de brug af op het ijs. Het ijs is echter zo dik dat de wagen er niet 
doorheen zakt.
Zaterdag 10 februari om 9.00 uur is er een extra spoedeisende raadsvergadering 
van de gemeenteraad. Op de agenda staan enkele regelingen met betrekking tot 
gas en elektriciteit. Besloten wordt dat winkels geen gas en elektriciteit meer mo-
gen gebruiken na 19.00 uur. Er is een uitzondering voor de apothekers. Barbiers 
mogen op woensdag en zaterdag tot 21.00 uur licht gebruiken. Alle cafés moeten 
om 22.30 uur dicht en ’s nachts is er in heel Rijswijk voortaan tussen 11.00 en 
6.00 uur geen elektriciteit meer. Gasverbruikers mogen nog maar 65% van de 
hoeveelheid gas verbruiken als in de overeenkomstige periode vorig jaar. Verder 
vragen B&W achteraf goedkeuring voor de uitgaven die zij vanwege de kou aan 
de diaconieën en het rooms-katholieke armenbestuur hebben gedaan. Al het geld 
is besteed aan voedsel.
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De columnist van de Rijswijksche Courant eet nu iedere dag ‘rijsttafel’. Er is niets 
anders. Sarcastisch schrijft hij: ‘Aardappelen zijn een soort aardvruchten, die in 
vroeger tijd meestal bij groenten en vleesch als middagmaal werden genuttigd’.5
Een week later melden B&W met een grote advertentie in de Rijswijksche 
Courant dat Rijswijk nog lang niet voldoet aan de door Den Haag opgelegde 
35% besparing op gas. ‘Een ieder wordt dringend in eigen en algemeen belang 
verzocht meerdere zuinigheid te betrachten, daar anders groote kans bestaat dat 
de geheele toevoer zal worden afgesloten.’6

De Rijswijkse voetbalclub V.U.C. doet het in de competitie niet zo goed. Op 19 
februari waarschuwt de Haagsche Courant: ‘Van onze 2e-klassers speelt V.U.C. 
op haar terrein in Rijswijk tegen Neptunus. De zwart-witten willen er wel aan 
denken, dat ‘Neef Teunis’ juist op vijandelijk grondgebied boven zijn krachten 
speelt.’ En inderdaad, V.U.C. verliest.
De bekende toneelspeler Louis Theodoor Grimberg gaat in ondertrouw met 
Jozine Elise (Lieke) Labouchere.7
Alle gemeenten in Zuid-Holland met meer dan 5.000 inwoners moeten een zie-
kenbarak inrichten waar patiënten met een besmettelijke ziekte verpleegd kunnen 
worden. Op 28 februari bezoekt de Gezondheidscommissie (onder leiding van de 
Rijswijkse arts Th. Quanjer) de ziekenbarak in Rijswijk. Er is nogal wat conster-
natie als blijkt dat er in de barak een gezin woont.

Maart 1917
De ‘Commissie Onze Tuin’ raadt iedereen met een voortuintje of binnentuintje 
aan om daar aardappelen te poten. Ook kan men met tuinders overeenkomsten 
sluiten over het verbouwen van klei-aardappelen. Het grote stuk grond dat de 
commissie in Voorburg heeft gehuurd, wordt op Tweede Paasdag in gebruik ge-
nomen, net als een braakliggend terrein aan de Frederiklaan.
Pater Joannes Leonardus van der Kooij viert zijn 12½ jaar priesterschap. Hij is 
missionaris op Langoer op de Kei-Eilanden.8
Op 8 maart overlijdt op slechts eenenveertigjarige leeftijd boekhandelaar P.J.A. 
Meeussen. Nog dezelfde maand wordt de winkel aan de Heerenweg 14 verkocht.
De vijf Werkliedenorganisaties hebben een ‘Rijswijksche Distributie-Commissie’ 
opgericht. Enkele ondernemers en middenstanders vragen aan B&W of zij 
mogen aansluiten. Dan zou immers de gehele bevolking van Rijswijk zijn verte-
genwoordigd. Het verzoek wordt door B&W afgewezen.
In de gemeenteraad is J.A. Perquin herdacht. Hij is meer dan 50 jaar onderwijzer 
op de dorpsschool geweest. Legendarisch is het verhaal dat hij al die jaren van 
zijn woonhuis op Oosteinde nummer 109 te Voorburg, naar en van school wan-
delde en nooit gebruik heeft gemaakt van fiets of tram.

April 1917
Op initiatief van ds. Post die contacten heeft met een r.k. pastoor uit Koblenz, 
zijn er nu ongeveer 60 Duitse kinderen - niet alleen katholieke - in Rijswijk on-
dergebracht om wat aan te sterken. 
Mejuffrouw Dijkstra, kooklerares aan de Haagsche Kweekschool, houdt voor de 
leden van ’t Nut een lezing over ‘goede en goedkope voeding’ . Ook legt zij uit hoe 
je voedsel gaar kan krijgen door gebruik te maken van een hooikist of van kranten.
Op 11 april verschijnt het geïllustreerde tijdschrift Panorama met een fotore-
portage over de tuinbouwschool voor meisjes ‘Huis te Lande’. Aanleiding is de 
actieve rol die Huis te Lande speelt in het bestrijden van voedselschaarste (zie 
ook het artikel Tien pioniersjaren op ‘Huis te Lande’ elders in dit Jaarboek).
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Op 14, 15 en 16 april is er een grote huisvlijttentoonstelling in Kuys-Witsenburg. 
Er zijn medailles ter beschikking gesteld door onder andere Prins Hendrik, de ko-
ningin en de burgemeester. Ook de ingekwartierde soldaten doen mee. Kennelijk 
tegen de verveling worden zij gestimuleerd te gaan knutselen. Op maandag 16 
april bezichtigen de generaals Snijder en Kleynkens de werkstukken.
Op zevenenzeventig jarige leeftijd is A. Kraan overleden. Hij was opper-
brandmeester, lid van de N.H. kerkenraad en van 1890 tot 1913 regent van 
Onderwatershof.
Volgens de Rijswijkse artsen, gesteund door de schoolhoofden, rookt ongeveer 
eenderde van de schoolgaande kinderen (onder de twaalf jaar!). B&W stellen 
voor om het roken voor kinderen onder de veertien jaar te verbieden. In de ge-
meenteraad geeft het voorstel veel discussie. Gemeenteraadslid Leeuwenburg 
vindt het geen zaak voor de overheid, maar voor de ouders: ‘En dan, we zijn al-
lemaal met rooken groot geworden’. Wethouder Van Vliet zegt dat je degenen die 
aan roken zijn overleden niet moet vergeten.
Ook Van Es is tegen. Hij vindt dat schoolhoofden zich niet moeten opwerpen als 
‘medici’: ‘Zij zijn onbevoegd om te oordeelen wat de gevolgen van rooken zijn’. 
Na een lang debat stemmen Leeuwenburg, Klok, Sablerolle en Van Es tegen.

De gasdruk in Rijswijk wordt beperkt tot 20 mm. waterkolom in de uren tussen 
13.00 en 15.00 uur. In de loop van de maand zullen de schoollokalen niet meer 
worden verwarmd. Op een (te) koude dag maken de leerlingen van de U.L.O. 
daarom een uitstapje naar de Gevangenpoort.
Margaretha Meijboom houdt voor de leden van ’t Nut een lezing over ‘De 
Coöperatie’ in de bovenzaal van Kuys-Witsenburg. Zij stelt dat het in de maat-
schappij meestal gaat om ‘Ieder voor zich’, maar zij kiest veel liever voor ‘Eén 
voor allen en allen voor één’.
De Commissie ‘Onze Tuin’ bericht dat er meer dan honderd gezinnen hun eigen 
aardappelen verbouwen. Er is nu ongeveer 10.000 m2 aan grond beschikbaar: 
bouwterreinen, siertuinen en plantsoenen. 
Op het einde van de maand wordt er begonnen met het verstrekken van erw-
tensoep aan de inwoners. Er is namelijk een groot gebrek aan brandstof. De 
erwtensoep is gemaakt door de conservenfabriek Westenburgh aan de Geestbrug-
kade en kost 10 cts per liter.

Mei 1917
Op 1 mei is gemeentebode Bakker 25 jaar in gemeentedienst, eerst als veld-
wachter en vanaf 1 januari 1900 als bode. Hij ontvangt een envelop met inhoud, 
een gouden horloge en het gouden dienstkruis met brevet van de Algemene 
Nederlandsche Bond van Politie-ambtenaren. 9
Ook mejuffrouw Van Oosten die 25 jaar het stadhuis heeft schoongemaakt, wordt 
gehuldigd. Zij krijgt een envelop met inhoud en een servies.

Henri ter Hall is tot erelid benoemd van ‘Nederlandsche Vereeniging van Ker-
misvakgenoten.’
Op 5 mei publiceert de Staatscourant de jaarlijkse lijst van de hoogstaangeslage-
nen in 1917. Zuid-Holland heeft dan 1.390.744 inwoners van wie er 927 tot deze 
categorie behoren. In Rijswijk zijn dat: jhr. mr. Louis Eugène Marie von Fisen-
ne; Johannes Filippus van Leeuwen; Abel Labouchere; Gerrit Prins; Jhr. Johan 
Willem van Vredenburch; Adriaan Maarten van der Willigen en burgemeester 
Berthold Justus Daniël Zubli. Alleen zij die voldoende belasting betalen – deze 
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hoogstaangeslagenen dus - , zijn in principe verkiesbaar voor de Eerste Kamer. In 
1917 bestaat er nog ‘geldaristocratie’ in Nederland.10

Henri ter Hall en H. Sablerolle zijn gekozen tot kandidaten van de vrijzinnige 
kiesvereniging ‘Algemeen Belang’ voor de gemeenteraadsverkiezingen in juli. 
Ter Hall wint door loting van J.F. Hondius.11 

De ‘honderduizend’ is in Rijswijk gevallen. De prijs wordt onder vier Rijswijkers 
verdeeld.

Fotograaf Van Doorne heeft een nieuw fotografisch atelier in het nieuwe gedeelte 
van de Heerenweg (nr. 19) geopend.  

Er is veel ongenoegen over de distributie. Sommige bonnen zijn ‘plotseling’ on-
geldig. Bonnen voor 5 kg aardappelen leveren maar 2 kg op: er is gewoon niet 
meer. De Rijswijksche Courant van 26 mei schrijft zelfs: ‘Zo iets beleeft men 
in 1917 in Rijswijk, toestanden die alléén in Rusland van vóór de revolutie mis-
schien mogelijk waren’.

Juni 1917
De burgemeester meldt nu alvast dat er voor de komende winter veel te weinig 
kolen zullen zijn: ‘Men mag dus veilig aannemen dat het dezen winter ‘frissies’ 
worden zal...’.
B&W vaardigen een groot aantal ge- en verboden uit. Zo is het gebruik van gas 
voor verlichting voortaan verboden. Het gebruik van kookgas wordt beperkt. 
Verwarmingsgas is ook verboden, men moet maar overstappen op vaste brand-
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stof. Zij die zowel gas als elektriciteit hebben, wordt verboden gas te gebruiken. 
Tussen 1 mei 1917 en 1 april 1918 is er voor iedere haardstede 12 mud steenkool 
beschikbaar. Zo lang het weer het toelaat zal er echter geen steenkool worden ge-
leverd, in ieder geval niet voor 1 oktober.
De A.R.-kiesvereniging Nederland en Oranje stelt P. van Vliet en C.D. van Es 
kandidaat voor de vrijgekomen gemeenteraadszetels.
Johannes Klok, gemeenteraadslid; Gerard Whitlau, zonder beroep; Hubregt 
Ribbens, directeur van het bijkantoor van de Rotterdamsche Bankvereeniging; 
Theodorus Nicolaas van der Klugt, zonder beroep en Hendrik Johannes ter 
Hall, directeur van het Eerste Nederlandsche Revue Gezelschap hebben de 
Rijswijksche Coöperatieve Keuken opgericht. De heer Van der Lely heeft f 2.000 
geschonken. ‘Vivat, crescat, floriat de Rijswijksche Coöperatieve Keuken!’ Op 
9 juni hebben zich al 150 deelnemers gemeld. In de gemeenteraadsvergadering 
stellen B&W voor een groot aantal porties af te nemen. Er wordt ook een kre-
diet gevraagd om ketels aan te schaffen zodat het eten warm blijft. Op een vraag 
waarom de conservenfabriek Westenburgh niet meedoet, terwijl deze eerder wel 
geholpen heeft, antwoordt de burgemeester dat de directeur hem heeft gezegd 
geen interesse te hebben.

Juli 1917
Koningin Emma heeft op een tentoonstelling in Pulchri Studio het schilderij 
‘Winter bij Rijswijk’ van Piet de Regt aangekocht.
Op 6 juli zijn er verkiezingen voor vier vrijgekomen gemeenteraadszetels. De 
absolute meerderheid is 444 stemmen. Henri ter Hall haalt de meeste stemmen: 
482. Ook de andere vrijzinnige/liberale kandidaat H.H.L. Sablerolle is met 471 
stemmen rechtstreeks gekozen. De confessionelen, C.D. van Es (AR, 407), P. van 
Vliet (AR, 416) en A.J. Zegveld (RK, 415), moeten naar een tweede ronde. Bij 
de herstemming valt P. van Vliet af. Hij neemt ontslag als wethouder. Van Es 
volgt hem op. 
Ds. J. Thijs van de Gereformeerde Kerken is gepromoveerd tot doctor in 
de Godgeleerdheid op het proefschrift De Moderne Positieve Theologie in 
Duitsland.
De politie heeft vier pulverisateurs (verpulveraars) ‘waarmee eenige heeren lie-
pen, wat verdacht scheen’ in beslag genomen. Ze worden bewaard tot de eigenaar 
zich meldt.13 
Het gerucht dat plaatsgenoot J.H.A. Schaper (S.D.A.P.) tot burgemeester van 
Emmen zal worden benoemd, wordt tegengesproken.
Op 22 juli vindt op de Vliet tussen de Hoornbrug en de Geestbrug een grote roei-
manifestatie plaats, georganiseerd door de Nederlandsche Roeibond. 14

De gastoevoer vanuit Den Haag is afgesneden: ‘Rijswijk in het donker’. Rijswijk 
heeft te veel gas gebruikt. Door het kolentekort zal de komende maand nog min-
der gas beschikbaar zijn. De Rijswijkse burgemeester heeft voor elkaar gekregen 
dat er een voorschot op ‘augustus’ mag worden genomen.
Om brandstof te besparen gaat de tram minder rijden. Op werkdagen wordt de 
halfuursdienst een driekwartierdienst en op zondag rijden er na 19.30 uur geen 
trams meer.
Tot hoofd van de nieuwe Nuts-kleuterschool in Onderwatershof is mejuffrouw 
S.E. Wolffensberger uit ‘s-Gravenmoer benoemd en tot tweede onderwijzeres 
mejuffrouw C.J. Brinkman uit Den Haag.
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Augustus 1917
‘Dinsdagavond (7 augustus) sprong aan de Geestbrug een persoon te water, die 
genoeg had van het ondermaansche. Op het droge gebracht, wilde hij nogmaals 
te water, waarom de politie hem tijdelijk in bewaring nam’, aldus de Rijswijksche 
Courant.
Definitief wordt besloten een buurtvereniging ‘Jaagpad, Delftweg, ’t Haantje en 
Zion (sic)’ op te richten. Het voornaamste doel is het kenbaar maken van wensen 
en grieven.
Op 26 augustus is bij een aantal bewoners het gas afgesloten, omdat ze te veel 
hebben gebruikt.
Er is weer onenigheid tussen de vrijzinnigen en orthodoxen binnen de 
Nederlands Hervormde Kerk. Ds. Post had welwillend een aantal predikbeurten 
aan de orthodoxe predikant ds. Venema afgestaan. Maar de kerkenraad wil daar 
niet aan meewerken.

September 1917
Op een veiling bij Frederik Muller & Co is een zilveren doos bestemd voor de 
gouden medaille op de Vrede van Rijswijk voor f 810 verkocht.
Sablerolle vraagt aan de burgemeester of er al iets bekend is over de aardappelen 
die de gemeente heeft gekocht. De burgemeester zegt dat ze nog in de grond zit-
ten en dat ‘ze nog pas met Bordeausche pap [zijn] begoten’.
Na een lange ziekte is mevrouw Josephine Koomans-Timmer, Julianastraat 18, 
weer in functie als secretaresse van het Landelijk Revolutionair Socialistisch 
Comité tegen de Oorlog.
Zondag 9 september is er een groot zwemfestijn in het meer van de 
buitenplaats van A. Labouchere. De algehele leiding is in handen van zwem-
meester Karel Pronk. Ook is er een demonstratie door de Haagsche Vrijwillige 
Reddingsbrigade.15

Eindelijk gaat de bewaarschool van ’t Nut in Onderwatershof van start. Architect 
Speelman heeft de verbouwing gedaan. Mejuffrouw Van Loenen, de directrice 
van Onderwatershof, had er eerst niet veel mee op, maar later wel. Er wordt 
gestart met 84 kinderen en drie leidsters. Mejuffrouw Brederode is als derde leid-
ster aangetrokken.16

Ongeveer 1500 Rijswijkers verschijnen in het pand Herenstraat 76 om op te ge-
ven hoeveel elektriciteit zij de komende winter denken te gebruiken. Het wordt 
een chaos. Zelfs de politie moet er aan te pas komen.
Een jury onder leiding van Henri ter Hall heeft de groentetuintjes van de 
Commissie Onze Tuin beoordeeld en de prijzen toegekend.
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Op 19 september is er een groot concours hippique op het sportterrein ‘Mon 
Plaisier’ (terrein bij de Lindelaan, waar nu ongeveer de Esdoornstraat ligt). Het 
terrein is afgezet met witte linnen doeken, maar er staan tientallen toeschou-
wers op de platte daken in de omgeving. Zo kunnen zij het spektakel gratis 
aanschouwen.
Belvedère is nu geheel afgebroken.
Er is een nagenoeg geheel ontkleed lijk van een onbekende man in de Trekvliet 
gevonden.
Hoewel er al een tijdje een Rijswijkse Schildervereniging bestaat, is er nu einde-
lijk weer eens een grote tentoonstelling in het gebouw van Henri ter Hall aan de 
Nassaukade. Er is werk te zien van Rijswijkse schilders en van enkele schilders 
uit de omgeving.
Op de zevenenvijftigste Algemeene Vergadering van de Nederlandsche Maat-
schappij voor Tuin- en Plantkunde wordt mejuffrouw J. Hingst, directrice van 
tuinbouwschool Huis te Lande, benoemd tot erelid.

Oktober 1917
In de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober constateert Ter Hall dat de gehele 
controle van en verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van de Centrale 
Keuken bij de gemeente ligt. ’Ik acht het van belang dat dit vastgesteld wordt, 
opdat er niet gedacht zou kunnen worden dat er [door iemand] een slaatje uit 
geslagen werd.’ Burgemeester Zubli meent dat iemand die zulke laster zou ver-
spreiden, het doodtrappen niet waard zou zijn. (Sic!). Ter Hall zit zelf in het 
stichtingsbestuur. Kennelijk wil hij een signaal afgeven. 

Voor degenen die geen gas hebben, start op 15 oktober de gaarkeuken. Anderen 
kunnen vanaf 1 november hun maaltijd ophalen. Het ‘menu’ is: maandag en 
dinsdag erwten en bonen; woensdag en donderdag stamppot en vrijdag en za-
terdag rijst en gort. De kosten bedragen 12½ cent per portie. Er wordt gerekend 
op 1200 porties per dag. Voor de bewoners van Delftweg, Jaagpad en Sion zal 
de wagen met de maaltijden in hooikisten gestationeerd worden op het erf van J. 
Leeuwenburg.

Op 8 oktober is er een uitgebreide voorlichtingsbijeenkomst over de situatie in 
Rijswijk. Her en der in het land zijn er voedselrelletjes uitgebroken. Daar wordt 
nu les uit getrokken. ‘Alles draait om voorlichting: om de 14 dagen zal de stand 
van zaken worden weergegeven.’ De brandstoffensituatie is beroerd. Er zijn geen 
kolen beschikbaar. De antraciet ligt nog in Drente. Sommige levensmiddelen zijn 
gewoon op. Er is ook niet genoeg koffie en thee voor personeel in bedrijven.

Op het adres Emmastraat 40 kunnen ’s avonds dienstmeisjes terecht ‘aan wie 
geen licht wordt verstrekt.’ 
Bij de opening van het nieuwe gebouw van de Reiniging blijken de drie paarden 
(Wilhelmina, Juliana en Emma) door te weinig voer in korte tijd meer dan 150 
pond te zijn afgevallen.
Weer is er een stoffelijk overschot uit de Broeksloot opgehaald. Het komt door 
de nachtelijke duisternis.
Om brandstof te sparen gaan alle Rijswijkse scholen voortaan op zaterdag dicht.
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November 1917
De tweeëntwintigjarige dienstbode M.L. Snijders van de tuinder J. v.d. Ende aan 
het Jaagpad loopt ’s avonds door de duisternis misleid in de Vliet en verdrinkt. 
Dit is al de tweede keer dit jaar dat het gezin wordt getroffen. Eerder dit jaar ver-
dronk het negenjarig zoontje Leendert.
Klokkenluider J. Bergsma vraagt om loonsverhoging. Daarmee schiet hij in zijn 
eigen voet, want B&W stellen aan de gemeenteraad voor het luiden van de klok 
om 11.00 uur ’s morgens af te schaffen. Het gebruik is al heel oud en diende om 
de huisvrouwen te waarschuwen de middagpot op het vuur te zetten. Het voorstel 
wordt door de gemeenteraad unaniem aangenomen.
Op 15 november bestaat de tuinbouwschool Huis te Lande twaalf en een half 
jaar.
Door de regering is besloten dat Engelse krijgsgevangenen worden onder-
gebracht in Den Haag, Scheveningen, Rijswijk en Voorburg en de Duitse in 
Wolfheze en Hattem.
Het Algemeen Handelsblad van 24 november meldt dat H.M. de Koningin een 
paar keer in Rijswijk heeft geschilderd: ‘Gezeten op de Vlietweg heeft zij een ge-
zicht op de overzijde van de Vliet door haar penseel aan de vergetelheid ontrukt’.
Rijswijk zit ’s nachts in het stikdonker. Henri ter Hall vraagt namens dokter 
Rademaker aandacht voor het feit dat dat bij bevallingen grote problemen geeft.
Op 29 november overlijdt op vierenzestigjarige leeftijd B.P.F. Mohr. Hij was 
sinds 1905 pastoor van de St. Bonifatiusparochie.

December 1917
Op 12 december wordt de inboedel van de 
overleden pastoor Mohr publiekelijk ver-
kocht.
De Christelijke Werklieden-Vereeniging ‘De 
Heere zal ’t voorzien’, een afdeling van de 
Christelijke Nationale Werkmansbond, viert 
haar vijftienjarig bestaan in het Evangelisa-
tielokaal aan de Van Vredenburchweg 68. 
Feestredenaar is ds. A.J.A. Vermeer uit Sche-
veningen.
De bisschop van Haarlem heeft J.S. van 
Buchem benoemd tot nieuwe pastoor in 
Rijswijk.
Ook in Rijswijk met zijn actieve afdeling 
van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 
levert de invoering van het evenredige kies-
recht veel discussie op. De vrouwen zijn 
erg teleurgesteld in minister-president Cort 
van der Linden die immers gezegd heeft: 
‘Waar het kiesrecht niet wordt verlangd, is 
er geen reden het te geven, waar het ech-
ter wordt begeerd, is er geen reden het te 
weigeren’. Weliswaar krijgen de vrouwen 
passief kiesrecht, maar pas bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1922 mogen zij van 
hun ‘actief’ stemrecht gebruik maken.
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Noten
1 De geallieerden veronderstelden (niet geheel ten onrechte0 dat het voorstel van de keizer een zwaktebod was, 

ingegeven door uitputting en oorlogsmoeheid. De keizer reageerde met de volgende leger- en vlootorder: 
 ‘Tezamen met de met mij verbonden heerschers had ik onze vijanden voorgesteld om spoedig in vredeson-

derhandelingen te treden. De vijanden hebben mij voorstel afgeslagen. Hun machtshonger wil Duitschland 
vernietigen. De oorlog duurt dus voort.

 Get[ekend] Wilhelm’
2 Rijswijksche Courant, 10 februari 1917
3 Waar het ‘zigeunerkamp’ lag, is niet duidelijk. Hans van Rossum noemt in het Jaarboek 2012, 142v de locatie 

Smidsstraat/Mallegat, maar dan spreekt hij over de jaren dertig. Het is niet duidelijk of de zigeuners in 1917 
ook al daar bivakkeerden.

4 Zie voor ’t Nut het artikel in Jaarboek 2007, 82v
5 De Opmerker in de Rijswijksche Courant, 10 februari 1917
6 B&W, idem, 17 februari 1917
7 Zie G. Labouchere, Abel Labouchere 1860-1940, deel 7 serie Stichting Rijswijkse Historische Projecten 

(SRHP)
8 Zie het artikel van Theo van der Kooij, Kroniek 1988, 81v
9 Zie ook Henri ter Hall, Bakker, de Vaandeldrager, oorspr. in de Rijswijksche Courant, in 2000 enigszins ge-

wijzigd opnieuw uitgegeven door de SRHP.
10 Opvallend afwezige in dit rijtje is H.C. van der Lely. In 1916 stond hij nog wel op de lijst. Dat hij een vermo-

gend man was, blijkt ook uit de gift van f 2000 die hij in juni 1917 aan de Centrale Keuken deed.
11 Hondius is hoofdcommies bij het Ministerie van Justitie.
12 Zie het artikel over Van Doorne in Jaarboek 2008, 48v
13 Pulverisateurs zijn volgens Van Dale ‘stuifsproeiers’.
14 Zie het artikel over dit roeifeest in Jaarboek 2009. 197v
15 Zie het artikel over stationschef Pronk in Kroniek 1990, 16v, en Jan Eijken en Willem van der Ende, Het meer 

van Te Werve, deel 26 van de reeks SRHP, 18v
16 Neeltje van Loenen-Groenheijde was weduwe, vandaar het ‘Mejuffrouw’. Haar officiële functie in 

Onderwatershof was ‘moeder’. 
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De ijzeren man
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Het werkplan voor het graven 
het Meer van Te Werve

Bart Tent

Er is al veel gesproken over het graven van een meer in het weilandge-
bied in de Plaspoelpolder rond 1910. Later zou het bekend worden 
onder de namen ‘Meer van Labouchere’, ‘Meer van Te Werve’ of sim-

pelweg ‘De Put’. Het doel van het graven van het meer was het winnen van 
zand uit de voet van de strandwal, die nog gedeeltelijk onder de kleiweilan-
den doorloopt. Het zou een meer moeten worden met een diepte van 7,40 m 
DP (‘Delflands Peil’) en een grootte van circa 11 hectaren. Als er in dit arti-
kel wordt gesproken over ‘we’ en over ‘ons’ worden daarmee de toenmalige 
bestuursleden van de ‘Natuur- en Cultuurhistorische Vereniging Te Werve’ 
bedoeld, te weten: Chris Gutjahr, Kees Kort en Bart Tent.

Hoe het graven van het meer in de praktijk in zijn werk ging, is nooit uitgebreid 
aan de orde gekomen. Wel is de foto van de werkende graafmachine waarmee het 
meer gegraven werd, vaak gepubliceerd. Op deze foto zijn een aantal personen 
zichtbaar. Mevrouw M. Schill-de Bruyn Kops, een nicht van Abel Labouchere, 
de toenmalige eigenaar van het landgoed Te Werve, werd al heel lang geleden 
door de historicus Arie Meyer geïnterviewd en wist toen te vertellen wie er op 
deze foto staan.  Ze wees haar oom Abel links op de foto aan, half staande op de 
rails. Rechts van hem, staande naast de rails, in donker kostuum en met strohoed, 
de heer Gerard Veth. Hij was medefirmant van het bankiershuis van die naam en 
regelde veel financiële zaken voor Labouchere.
De ijzeren man
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De graafmachine, ook wel ‘de ijzeren man’ genoemd, zulks in tegenstelling tot 
de man van vlees en bloed die vroeger veel havens en dergelijke met de hand 
gegraven heeft, staat op de genoemde foto ‘ergens’ in de Rijswijkse weilanden 
opgesteld. Op welke plaats de machine stond te graven, wisten we niet. Wij 
wilden graag weten vanaf welke kant men met het graven van het meer begon-
nen was, dus waren we wel geïnteresseerd in die foto. Wij deden alle mogelijke 
moeite om meer gegevens over de graafactiviteiten te verkrijgen. Zo gingen we 
in 1993 in Nootdorp op bezoek bij de toen 93-jarige mevrouw A.M.P. de Vreede-
Holtkamp. Zij werkte lang geleden als naaister bij de familie Labouchere. Ze kon 
ons helaas niet veel méér vertellen over het graven van het meer dan al bekend 
was. Wel wist ze te melden dat ze op een zeker ogenblik op het pad van Jan Salm 
liep en toen zag dat er een heel groot gat werd gegraven. 
We bestudeerden de foto ook met een vergrootglas om mogelijke aanwijzingen 
over de positie van de graafmachine te vinden en om zo te achterhalen vanaf 
welke kant het graven begon. We bekeken de schaduwen en zochten naar de 
telefoonpalen van de eigen telefoonlijn die Labouchere had naar zijn aardewerk-
fabriek in Delft en waarvan de plaats bekend was. Helaas toonde de foto niet de 
palen, maar liet wel een deel van de reeds gegraven oeverkant zien. De daarin 
zichtbare, schuin aflopende, veenlaag maakte ons echter ook niet wijzer, enzo-
voort. Uiteindelijk concludeerden wij dat de mogelijkheid bestond dat de foto 
‘verkeerd-om’ afgedrukt was. Om na te gaan of dat zo was, werd er naar foto’s 
gezocht in oude kranten: het graven van het meer was weliswaar geen wereld-
zaak, maar voor Rijswijk toch wel een vermeldenswaardige gebeurtenis. Ook dat 
onderzoek leverde geen gegevens op. Een medewerker van het gemeentearchief 
vertelde ons toen dat het zoeken naar een foto weinig zin had. In de jaren dat het 
meer gegraven werd, in 1909 en 1910, werden er in de kranten alleen foto’s van 
leden van het Koninklijk Huis afgedrukt en bestond er nog geen lokale krant in 
Rijswijk. 
Uiteindelijk ontdekten we dat er in het ‘Historisch Archief’ van het ‘Hoogheem-
raadschap van Delfland’ gegevens aanwezig waren van het werkplan van het 
meer die antwoord konden geven op onze vragen. De in het werkplan aangetrof-
fen afbeelding, die hier toegevoegd is, vertelt eigenlijk het hele verhaal. 

Het bewerkte werkplan
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Voor een betere oriëntering op de situatie op de afbeelding zijn bij de vier 
zijden van het meer ‘hedendaagse’ namen geplaatst. Hiermee worden bedoeld 
de aangegeven namen: ‘Huis te Landelaan-zijde’, ‘Van Vredenburchweg-
zijde’, ‘Burgemeester Elsenlaan-zijde’ en ‘Generaal Spoorlaan-zijde’.                                                            
Men begon de werkzaamheden met het graven van een sleuf, met een diepte van 
2 meter onder het maaiveld, aan de door ons aangeduide ‘Huis te Landelaan-
zijde’. In de ontgraven sleuf werden een draineerleiding en 30 bronnen gelegd. 
Deze bronnen werkten tot een diepte van circa 7,5 meter onder Delflands Peil. 
De hoofdleiding bestond uit een 17 cm wijde buis. De drainering geschiedde 
door een 20 cm centrifugaalpomp. Deze pomp werd aangedreven door een 
stoomlocomobiel, zoals op de tekening staat aangegeven. Van daaruit begon het 
graven. Het door de machine opgegraven zand werd met een smalspoortreintje 
(de rails hiervan zijn in rood aangegeven) naar het Laakkwartier vervoerd, waar 
het werd gebruikt voor het ophogen van het terrein, waar later het abattoir zou 
worden gebouwd.
Iedere keer als de graafmachine weer een gedeelte ter breedte van het meer 
had afgegraven, moest het laatste deel van de rails inclusief de railbocht en de 
rails waarover de graafmachine verplaatst werd, een aantal meters in de rich-
ting van de ‘Huis te Wervelaan-zijde’ worden opgeschoven. De rails, waarover 
de graafmachine verplaatst werd, lagen ter weerszijden van het smalspoor van 
het zandtreintje. De wagentjes van het zandtreintje liepen onder de graafmachine 
door. Vele malen was het demonteren, verplaatsen en opnieuw monteren van alle 
rails nodig, voordat de rand van het meer aan de ‘Huis te Wervelaan-zijde’ be-
reikt was.
Het graven van het meer was aan strenge regels gebonden. Uit onze jongste jeugd 
weten we nog dat een gat graven in het natte zand van het strand alleen mogelijk 
was als het gegraven gat schuine wanden kreeg, anders stortte het gat snel in. Bij 
het graven van het meer was men daarom gebonden aan een hellingshoek van 3 
op 1, dat is de maximale helling, waarbij zand en klei onder water stabiel zijn. De 
oevers van het meer kregen daardoor schuine wanden. 

Abel Labouchere en zoon bij het meer
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We vroegen ook in 1993 de oude mevrouw Boode om informatie. De fami-
lie Boode had een bloemkwekerij naast Te Werve, op de hoek van de Van 
Vredenburchweg en de huidige Huis te Landelaan. We vroegen haar of ze zich 
nog iets herinnerde van het graven van het meer. Haar antwoord was dat ze het 
zo druk hadden met de bloemkwekerij dat er geen tijd was om aandacht aan an-
dere zaken te besteden. Ze wist nog wel dat haar zoon en zijn vriendjes iedere 
avond met kokosmatjes naar het gegraven gat gingen en daarmee van de schuine 
hellingen, de toekomstige oeverkanten, naar beneden gleden.
Het Meer van Te Werve heeft de vorm van een krakeling, want het is in twee 
delen gegraven. In het minst brede deel liet men tijdelijk een scheidingsdam 
staan. De bedoeling hiervan was dat in geval van uitvallen van de stoomgedre-
ven pompen niet het hele meer vol zou lopen en weer leeggepompt zou moeten 
worden. Ter hoogte van dit nauwste gedeelte lag in de weilanden de zogenaamde 
‘Kaagberg’, die ook in oude koopakten vermeld wordt. De Kaagberg was een 
vluchtheuvel voor het vee voor het geval dat het land, dat in de elfde eeuw was 
ingepolderd, toch nog eens zou onderlopen. Het grootste gedeelte van deze 
vluchtheuvel is nog aanwezig, bij het graven van het meer is de Kaagberg ge-
spaard gebleven.
Mevrouw C. J. Haitsma Mulier, geboren Labouchere (dochter van de eigenaar van 
Te Werve Abel Labouchere) herinnerde zich, volgens de verhalen, nog heel goed 
hoe op feestelijke wijze in het bijzijn van de kinderen Labouchere, nadat de schei-
dingsdam tussen de beide droge meerhelften was doorgegraven, het sluisje aan de 
‘Generaal Spoorlaan-zijde’ opengezet werd en de grote ‘Put’ begon vol te lopen.
Het verhaal dat er nog steeds een zandtreintje op de bodem van het meer zou 
liggen, kan naar het rijk der fabelen worden verwezen.  Helaas is het een even 
hardnekkig verhaal, als dat van de wittebroden die in 1945 uit de lucht zouden 
zijn gevallen.

De botter van de familie Labouchere op het meer 
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Bronnen:
Historisch Archief van het Hoogheemraadschap van Delfland.                                                                                     
Met dank aan de heer B. Klapwijk, chartermeester van het Hoogheemraadschap Delfland.
C.C.M. Gutjahr en C.J. Kort: De geschiedenis van het ‘Meer van Te Werve’. 
Publicatie van de Natuur- en Cultuurhistorische Vereniging Te Werve. 
Met veel dank aan Rob Mostert.
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Aankondigingsposter Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898, 
ontwerp Suze Fokker
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Tien pioniersjaren op ‘Huis te Lande’1 
Frans Holtkamp

Het idee om een nationale tuinbouwschool voor meisjes te stich-
ten, ontstaat en rijpt tijdens de ‘Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid 1898’ in Den Haag. Dit artikel gaat kort op die 

voorgeschiedenis in, maar vertelt vooral het verhaal van de eerste tien on-
derwijsjaren van ‘Huis te Lande’ in Rijswijk. Deze eerste, laatste en enige 
Nederlandse middelbare tuinbouwschool voor meisjes start in 1907 als parti-
culier initiatief van de mejuffrouwen Jacoba Hingst en Cornelia Pompe. Het 
is een eliteschool die geheel naar de visie van de bevlogen dames ingericht 
en gerund wordt en die in de eerste jaren maar een handjevol jongedames 
trekt. Er gloort professionaliteit aan de horizon als de school in 1914 een be-
stuur krijgt. Het artikel sluit af met de fotoreportage over Huis te Lande in 
het geïllustreerde tijdschrift Panorama, dit jaar precies een eeuw geleden!

‘Heel Den Haag had het erover!’
Eind negentiende eeuw vindt een opmerkelijke gebeurtenis plaats tijdens wat nu 
de ‘eerste feministische golf’ wordt genoemd: de ‘Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid 1898’ in Den Haag. De expositie beoogt vrouwenarbeid zo breed 
mogelijk zichtbaar maken. Om 
dat doel te bereiken, denkt het 
bestuur, met Cécile Goekoop-
de Jong van Beek en Donk als 
voorzitter, aan een tentoonstel-
ling in de zomermaanden van 
1898 met twintig afdelingen, 
‘rubrieken’ gedoopt.2 Deze zijn 
gewijd aan industrie en nijver-
heid, landbouw, bloemen, hy-
giëne, maatschappelijk werk, 
letteren en wetenschap, beel-
dende kunst enzovoort. Om 
al die rubrieken te huisvesten 
wordt een ‘wegwerpgebouw’ 
ontworpen. Céciles echtge-
noot Adriaan Goekoop, actief 
als projectontwikkelaar in Den 
Haag, stelt niet alleen grond 
maar ook zijn ploeg architec-
ten, ingenieur en ondernemers 
gratis beschikbaar. Wat de 
grond betreft gaat het om een 
stuk braak liggend en afgegra-

Plattegrond tentoonstellingsterrein
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ven duin op de hoek van de Scheveningseweg en wat nu de Eisenhowerlaan is. 
Het terrein dat beschikbaar komt voor hoofdgebouw, bijgebouwtjes, kampong en 
tuinen meet 200 bij 156 meter (3,12 ha).

Voor elke rubriek wordt een commissie in het leven geroepen. De vrijwilligers 
– statutair mogen dat alleen vrouwen zijn – komen uit het hele land. Er moet 
veel voorbereid worden: vanaf 1897 draait het raderwerk op volle toeren met niet 
minder dan 227 vaste commissieleden.
Cornelia Pompe, die op een orchideeënkwekerij werkzaam geweest zou zijn, 
treedt al vroeg toe tot de rubriekcommissie ‘Bloemenvak’. Floraminnende 
vrouwen in het hele land worden aangeschreven om tegen de zomer van 1898 
planten, bloemen, zaden en bollen in te zenden. Maar de commissie denkt ook 
aan bloemstukken van levende planten en bloemen, herbaria, boeken en losse 
bloemen. Deze laatste zullen dienen om het bloembinden te demonstreren.
Bij de inzendingen gaat het niet om het mooiste, maar om ‘wat de vrouw van 
welken stand ook, meestal nog zonder bepaalde opleiding te hebben genoten, op 
dit gebied reeds vermag’, zoals de catalogus van de tentoonstelling vermeldt. 

Circulaire aan inzendsters voor het Bloemenvak
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Er is veel werk te verzetten! Cornelia regelt van alles en nog wat binnen de ru-
briekcommissie Bloemenvak, maar is ook veel tijd kwijt aan het tuinontwerp van 
het midden- en voorterrein van het tijdelijke tentoonstellingsgebouw. Daarom 
worden nog enkele dames gevraagd om de rubriekcommissie Bloemenvak te ver-
sterken. Jacoba Hingst, woonachtig Celebesstraat 93 in Den Haag, is er één van. 
Vermoedelijk kennen Cornelia en Jacoba elkaar al en wordt laatstgenoemde door 
Cornelia bij de ‘presidente van de rubriekcommissie bloemvak’, Jeanne Caspers, 
aanbevolen. Die schrijft op 22 september 1897 aan Jacoba: ‘Het heeft u zeker 
al verwonderd nog niets van mij gehoord te hebben en toch heeft mij de tijding 
zoo verheugd die Cor Pompe mij bracht, dat ook u in onze commissie waart 
toegetreden’.

De dames van de rubriekcommissie Bloemenvak hebben nog een ándere ambitie 
dan het braaf inrichten van hun eigen tentoonstellingsruimte: zij willen vrouwen 
en meisjes ‘opwekken’ om méér te doen dan alleen bloemschikken en boeketten 
maken. Misschien komen ze daardoor op het idee om Frau Castner uit Berlijn 
voor een spreekbeurt in de congreszaal uit te nodigen. Die runt in de Duitse 
hoofdstad een tuinbouwschool voor meisjes. Daarnaast heeft men nóg enkele 
sprekers op het oog: mejuffrouw Amy de Leeuw, mevrouw Thérèse Stoven en 
mejuffrouw Van der Velden-Van Capellen.3 Zij allen dragen een vakopleiding 
tuinbouw voor meisjes een warm hart toe. Mevrouw Castner komt uiteindelijk 
niet, omdat ze overwerkt blijkt. Ze wordt door andere spreeksters vervangen. 
De leden van de rubriekcommissie Bloemenvak regelen zelfs opleidingsplekken, 
bijvoorbeeld op kwekerijen, voor meisjes die in de tuinbouw werkzaam willen 
zijn. Cornelia schrijft heel wat van die jongedames direct aan en steekt hun een 
hart onder de riem!

Biljet van inschrijving door inzendsters
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De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 wordt door betrokkenen 
en pers als een groot succes beschouwd, ook al zullen niet alle Nederlandse femi-
nisten dat onderschrijven: Henriëtte Roland Holst-van der Schalk van de SDAP 
bijvoorbeeld vindt dat men de ‘vrouw van het volk’ verraden heeft. Ze ziet het 
feminisme van de organiserende dames als een hobby van vrouwen uit de bour-
geoisie die niet hoeven te werken.
De tentoonstelling wordt door zo’n 90.000 mensen bezocht. Vrouwenarbeid is 
zichtbaarder geworden dan ooit. Het batig saldo van ƒ 20.000 wordt besteed aan 
een vurige wens van Marie Jungius, tijdens de tentoonstelling secretaris van de 
rubriekcommissie ‘Industrie’: een ‘Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid’. 
Zij richt het in 1901 op en wordt de eerste directrice. Het bureau blijft tot 1940 
bestaan.

Berteke Waaldijk, historica en hoogleraar Taal- en cultuurstudies aan de 
‘Faculteit Geesteswetenschappen’ van de Universiteit Utrecht, is nú een ietwat 
andere mening toegedaan dan Henriëtte Roland Holst-van der Schalk toén: zij 
legt in de vijfde aflevering van de documentaireserie De IJzeren Eeuw – deze 
gaat over de negentiende eeuw in Nederland – uit wat een ongekend visueel 
spektakel de tentoonstelling, waarin het werk van filantropische dames van goe-
de komaf samen wordt gepresenteerd met dat van arbeidersmeisjes, is geweest. 
‘Heel Den Haag had het erover’, aldus Waaldijk, die de tentoonstelling als een 
doorbraak in de vrouwenbeweging bestempelt.

Tussen Den Haag en Rijswijk
Hoe vergaat het Jacoba en Cornelia ná de spraakmakende tentoonstelling in Den 
Haag? Jacoba vertrekt op 18 september 1902 ‘definitief’ vanuit Den Haag naar 
Leiden. Daar laat ze zich ten tweede male – de eerste keer dateert van 1899, 
kort na de tentoonstelling – als student biologie aan de Leidse Universiteit in-
schrijven. Cornelia, zo’n acht jaar ouder, gaat eveneens in Leiden studeren en 
voegt zich in 1902 bij Jacoba. Beide dames wonen een tijdlang op het adres 
Apothekersdijk 32. Daar bevindt zich op dat moment het ‘Leids Volkshuis’, 
waar alle activiteiten in het teken staan van de ‘verheffing’ van de arbeidende 
bevolking: deze wordt kennis en gemeenschapszin bijgebracht door allerhande 
cursussen, lezingen, culturele uitvoeringen – er is een toneelzaal – en door kunst-
reproducties uit te lenen. Ook zijn er een aantal appartementen. Emilie Charlotte 
Knappert, pionierster van het maatschappelijk werk in Nederland, die eveneens 
actief was op de Nationale Tentoonstelling, woont er ook. Zij was vanaf 1893 be-
trokken bij de pogingen dit volkshuis op te richten dat uiteindelijk werd geopend 
op 22 oktober 1899, met Knappert als eerste directrice. Het kan geen toeval zijn 
dat Jacoba, Cornelia en Emilie een woning in hetzelfde complex hebben!

Jacoba behaalt in 1904 de akte K4 Biologie. Deze geeft lesbevoegdheid in dier- 
en plantkunde op middelbare scholen. Wie les wil gaan geven op de hbs of het 
gymnasium kan rond 1900 op de universiteit terecht, maar voor een akte mid-
delbaar onderwijs moet men zelfstandig alle studieboeken doorwerken – er zijn 
in die tijd nog geen MO-opleidingen – en daarna staatsexamen doen. Kennelijk 
rondt Jacoba haar universitaire studie niet af. Over de studie van Cornelia is op 
dit moment niets naders bekend.
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Oprichting Huis te Lande
Jacoba en Cornelia willen een tuinbouwschool voor meisjes beginnen. Het is 
vooralsnog onbekend waarom zij voor Rijswijk kiezen. Ze stoppen al hun tijd 
en energie erin. En Jacoba, kennelijk zeer vermogend, ook nog eens veel geld. 
In mei 1904 koopt ze – de Haagse notaris Pieter Cato Louis Eikendal bemid-
delt – van de gemeente Rijswijk een lap grond van ruim drie hectare aan de Van 
Vredenburchweg, tussen de spoorlijn en wat nú de Huis te Landelaan is. Daar 
laat ze, aan de straatkant van het lange smalle perceel een grote villa bouwen: 
Huis te Lande. Als architect neemt ze Samuel de Clercq (1876-1962) in de arm. 
Dat ligt voor de hand, want De Clercq is de zwager van Jacoba’s broer Jelle.  
In 1904 is De Clercq een samenwerkingsverband aangegaan met Jan Gratama 
(1877-1947). Beide heren houden zich met het ontwerp van Huis te Lande bezig. 
Al hun tekeningen – ‘Het Nieuwe Instituut’ te Rotterdam archiveert ze – ver-
melden hetzelfde jaar 1904.4 Mogelijk is het hun eerste gezamenlijke opdracht. 
Aan het eind van de negentiende eeuw is er veel vraag naar villa’s en landhuizen. 
Industriëlen en andere vermogenden willen graag buiten de stad wonen. Door de 
betere verbindingen over weg en spoor is dat heel goed mogelijk. 

Jacoba Hingst op haar zestigste verjaardag 
op 15 december 1931

Samuel de Clercq Jelle Hingst

Cornelia Pompe (jaartal onbekend)
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Villa Huis te Lande en de ‘kwekerij’, zo blijkt uit de tekeningen van het archi-
tectenduo, worden als één geheel gezien. Jacoba en Cornelia ziet men ook als 
eenheid: beider namen als opdrachtgeefsters staan op alle tekeningen vermeld.5
Op de begane grond is een leslokaal gepland – op de tekening met plattegron-
den en dwarsdoorsneden is dat goed te zien – voorzien van een schuifbord met 
daarachter een ingebouwde boekenkast. Dat éne leslokaal wettigt het vermoeden, 
dat Jacoba en Cornelia slechts een bescheiden school voor ogen hebben. De vil-
la herbergt bovendien een laboratorium. Dat zegt iets over de onderwijskundige 
ambities van beide dames.

Ingekleurde bouwtekening van de totale villa

Het leslokaal



l167l

H
V

R
 Jaarboek 2017  l  T

ien pioniersjaren op ‘H
uis te L

ande’ 

Jacoba en Cornelia betrekken in 1905 sámen ‘De Distel’, zoals de villa wordt 
genoemd. Naast vier slaapkamers telt de verdieping merkwaardigerwijs een zit-
kamer. Woont Cornelia apart? Daar staat tegenover dat slechts één vertrek als 
‘woonkamer’ wordt aangeduid, op de begane grond. Het ligt voor de hand dat 
Jacoba en Cornelia daar samen gebruik van maken. Mogelijk zijn zij elkaars 
levensgezellin.

Kwekerij
Tegelijk met het bouwen van de villa starten Jacoba en Cornelia een kwekerij. 
Er komen broeikassen en schuren, in 1906 zelfs een druivenkas. Midden op het 
terrein wordt door de architecten een ruime assistenten- of tuinmanswoning – een 
dubbelwoning – gebouwd, ‘De Rozebottel’ gedoopt. Niet ver daar vandaan ver-
schijnt een oranjerie met een groente- en vruchtenkelder. 

Plattegronden en dwarsdoorsneden van de villa

Rechter- en linkerzijgevel van de tuinmanswoning
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Vrouwenemancipatie?
Wie betaalt, bepaalt: Jacoba drukt het sterkst haar stempel op het ‘experiment 
Huis te Lande’. Van het leidinggevende duo vorm zij het ‘hoofd’, de praktische 
Cornelia de ‘handen’.
Als feministe wil Jacoba, zij het op háár wijze, het tuinbouwonderwijs openbre-
ken, dat begin twintigste eeuw nog een mannenbolwerk is. Tuinbouwscholen, 
zoals in Lisse, Aalsmeer en Frederiksoord, nemen alleen jongens aan. Niet dat 
meisjes en vrouwen niet in de tuin werken, maar áls ze het al doen, dán in het be-
drijf van hun ouders, overige familieleden, buren of het eigen tuintje bij het huis. 
In díe tijd hebben weinig vrouwen een betaalde baan in wat voor vorm van land-
bouw dan ook. Spitten en met kruiwagens sjouwen is aan mannen voorbehouden. 
De vrouw die als hoofdtaak het huishouden voert, dát is begin twintigste eeuw 
nog steeds ideaal én norm. 
Jacoba wil beschaafde meisjes aantrekken uit rijkere en adellijke kringen. In een 
interview, gepubliceerd in het tijdschrift Buiten, verwoordt ze het in 1907 als 
volgt: ‘Ziet eens, er is tegenwoordig een ware trek naar buiten. (…) Hoeveel jon-
ge meisjes zijn er niet, die verloofd zijn met een aanstaand predikant of notaris. 
Zij zullen allen in het bezit komen van een grooteren of kleineren tuin. (…) Voor 
zulke meisjes is onze inrichting bestemd’. Meisjes die als toekomstige echtgeno-

Eerste- en tweedejaars leerlingen van het cursusjaar 1909-1910
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te van een burgemeester, dokter, dominee of jonkheer niet alleen het huishouden 
maar ook de tuin rond het huis moeten bestieren, díe vormen haar doelgroep. 
Jongedames die zelfstandig hun boterham in de tuinbouw zullen verdienen of een 
eigen bedrijf beginnen, zijn nog niet in beeld. 

Van trage start naar internaat
Zoals te verwachten, trekt Huis te Lande de eerste jaren leerlingen ‘van stand’ 
aan, maar het merendeel komt uit gegoede agrarische milieus: ouders met een 
landbouwbedrijf vinden het maar wat handig om hun tuinminnende dochters, 
die geen regulier agrarisch onderwijs kunnen volgen, naar Rijswijk te sturen. Ze 
komen, dankzij de spoorwegen, inderdaad uit alle delen van het land. Het brief-
hoofd op officieel correspondentiepapier van de school vermeldt achter het adres 
‘Van Vredenburchweg’ niet zonder reden ‘nabij Station Holl. Spoor’, waar en-
kele jaren later nog eens ‘OP 5 MIN. AFSTAND VAN LIJN 2 UIT DEN HAAG’ 
aan wordt toegevoegd.6

In 1907 start het onderwijs. Er melden zich twee jongedames, de drie jaren erna 
zijn het er respectievelijk twee, een en twee. In het schooljaar 1915-1916 wordt 
naar verhouding een fikse sprong gemaakt met elf leerlingen in de eerste klas 
en twee in de tweede, waarvan er maar één eindexamen doet, mejuffrouw J. 
Bakhuis, overigens ‘met zeer goed gevolg’. Een deel van de verklaring voor de 
‘leerlingensprong’ in de eerste klas wordt gezocht in het sluiten van de lands-
grenzen door het neutrale Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. In juni 1916 
doen de elf eerstejaars overgangsexamen. Er slagen er negen. Die zorgen meteen 
voor een ‘goedgevulde’ tweede klas tijdens het cursusjaar 1916-1917. De in-
stroom in de eerste klas in dat jaar is ‘explosief’ te noemen: zeventien leerlingen!

Het gevolg van deze relatief sterke toename is, dat er aan de school nu ook een 
internaat verbonden wordt. Acht leerlingen melden zich daarvoor aan. Zij krijgen 
kost en inwoning in de villa voor ƒ 700 per jaar, in díe tijd een fiks bedrag. 

Briefhoofd officieel correspondentiepapier
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Het gevolg is dat de lessen niet langer in de villa kunnen plaatsvinden. Eén van 
de twee woningen onder één kap, ‘De Rozebottel’, wordt tot school verbouwd. 
Er komt één lokaal op de begane grond en één op de bovenverdieping onder het 
schuine dak.

Het onderwijs
Jacoba verzorgt de theoretische vakken. Daar hoort onder andere ‘tuintekenen’ 
bij, want de geschiedenis van de tuinkunst en tuinarchitectuur liggen haar na 
aan het hart. Andere vakken zijn: natuurkunde, plantkunde, scheikunde, meteo-
rologie, het vlechten van manden, bloemculturen, het verzorgen van kassen en 
oculeren of enten, dit laatste vak onder het motto ‘zonder mes geen les’. In de 
jaren daarna verschijnen kortstondig nieuwe ‘sterren aan het lesfirmament’ – cur-
sussen bijenteelt, bloemschikken en machineschrijven om er enkele te noemen 
– maar de ‘speerpunten’ van het onderwijs zijn en blijven het kweken van groen-
te, fruit en bloemen en tuinaanleg.
Jacoba ontwikkelt zelf het lesmateriaal. Cornelia verzorgt de praktische vakken. 
Zij wordt daarin bijgestaan door ‘tuinbaas’ De Vries. Hij bewoont de andere helft 
van ‘De Rozebottel’. 

Hoe gaat men op Huis te Lande geschoeid en gekleed? In de tuin wordt uitslui-
tend op klompen gelopen. ’s Winters dragen de meisjes pakken van pilo, een stof 
van half gekeperde linnen als schering en half gekeperde katoen als inslag, een 
broek en een jasje.7 Lekker warm en praktische kleding voor het werk in de tuin. 
Want ‘buiten’ neemt in het lesprogramma een belangrijke plaats in. 

Internen tijdens het middagmaal in de villa (foto circa 1920)

‘De Rozebottel’: tuinmanswoning én leslokaal vanaf 1916
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Voor recreatie en ontspanning is volop ruimte: de leerlingen krijgen hun eigen 
verblijf, een ‘soos’. Daartoe wordt in 1909 de pakschuur verbouwd. Er komt 
in dezelfde tijd een praktijkloods A en O. De letters staan respectievelijk voor 
Aanleg en Onderhoud.

Particulier en elitair
Huis te Lande is een particuliere school. Het onderwijs wordt vooral gefinan-
cierd door het lesgeld van de leerlingen. In het begin bedraagt dat ƒ 300 per jaar. 
Kennelijk hebben sommige ouders dat hoge bedrag voor hun dochters over. Ze 
zijn vermogend en kunnen het betalen. Een onbedoeld gevolg is wél, dat meisjes 
uit minder bemiddelde milieus zich niet aanmelden en dat er bijgevolg niet in de 
vijver wordt gevist van meisjes die van tuinbouw hun beroep willen maken. Pas 
later wordt dat als een probleem gezien.
Huis te Lande is ook particulier in díe zin, dat enkele bevlogen dames er zelf hun 
stempel op drukken, zeker wat het lesprogramma betreft. Zonder de hete adem 
van meekijkende overheid in de nek. Er zijn financiële perikelen én enige druk 
van buitenaf nodig om de blikrichting langzaam maar zeker om te buigen in de 
richting van meisjes uit ‘modale’ gezinnen. 

Eindelijk een schoolbestuur
In 1911 wordt Cornelia ziek. Ze moet zich terugtrekken. Op 17 januari 1913 over-
lijdt ze te Soest. Het draagvlak voor het leiden van de school wordt nu wel érg 
smal. Misschien hebben deskundigen op agrarisch gebied – Jacoba zal zich daar 
altijd mee omringen – haar de penibele situatie duidelijk gemaakt en er oplossin-
gen voor aangedragen. Mogelijk heeft haar broer Jelle, jurist te Amsterdam, Jacoba 
gewezen op de noodzaak haar levenswerk een juridische basis en daarmee meer 
bestaanzekerheid te geven. Maar zij kan ook vanuit zichzelf tot het inzicht zijn ge-
komen, dat het ‘tuinbouwonderwijs niet van mijn leven afhankelijk mag zijn’. 
Ze neemt een daadkrachtig besluit: haar vermogen, voorzover ze dat in Huis te 
Lande gestoken heeft, wordt ondergebracht in een stichting en beheerd door een 
Raad van Bestuur. In 1914 krijgt dat zijn beslag. Er gaat een intensieve briefwis-
seling met het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel aan vooraf. Via 
de Inspecteur van het Landbouwonderwijs, de heer Van der Zande, komt alles op 
het bureau van de minister terecht. Er is Jacoba veel aan gelegen dat de verant-
woordelijke bewindsman van landbouw áchter haar stichting kan staan. Daarom 
stuurt ze ook het concept van de stichtingsakte voor commentaar naar het minis-
terie. De Inspecteur van het Landbouwonderwijs stelt enkele wijzigingen voor. 
Die worden welwillend geaccepteerd. 
Op 30 december 1914 is het zover: de ‘Acte van Oprichting der Stichting “Huis 
te Lande”’passeert bij notaris Eikendal.8 Het document biedt inzicht in Jacoba’s 
motieven en beweegredenen. Om te beginnen geeft zij te kennen:

- dat zy het nuttig en noodig oordeelt, dat vrouwen opgeleid kunnen worden in 
den tuinbouw

- dat daarnaast tevens meer wetenschappelyke beoefening van den tuinbouw in 
den ruimsten zin noodig is te achten.

Vervolgens verklaart zij:
1o. by dezen uit haar vermogen af te zonderen en daarmede op te rich-
ten een stichting onder de naam van “HUIS TE LANDE”, stichting ter 
bevordering van de opleiding van vrouwen in den tuinbouw en van weten-
schappelijke beoefening van den tuinbouw ….
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Wat Jacoba met ‘wetenschappelijke beoefening van den tuinbouw’ precies voor 
ogen heeft, is onduidelijk. Maar dát ze die wetenschappelijke kant belang-
rijk vindt, blijkt uit verschillende bepalingen in de akte. Het begint met deze 
zinsnede:

….. dat er niettemin voor behoort gewaakt te worden, dat een stichting, hoe 
nuttig ook, gedurende reeksen van jaren niet zelf uit den tyd gerake, waar-
om op gezette tyden zal moeten overwogen worden, of de stichting behoort 
te worden voortgezet of opgeheven …..

Daarna bepaalt de akte dat in 1950 en vervolgens elke 30 jaar daarna de Raad 
van Bestuur begunstigers van Huis te Lande ‘en zoodanige colleges, autoriteiten 
of personen, alsmede vertegenwoordigers van vereenigingen als hy wenschelyk 
zal achten’ bijeen moet roepen – statutair krijgt ook de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel deze bevoegdheid – en de aldus ontstane gezamenlijke ver-
gadering de vragen moet voorleggen of de opleiding voor de komende tijd nog 
in een behoefte zal voorzien en wat er aan de werkwijze veranderd moet worden. 
Als de theoretische en praktische opleiding niet ‘bestendigd kan blijven’, merkt 
de akte op, dan dient de ‘inrichting’ zich uitsluitend toe te leggen op de weten-
schappelijke beoefening van de tuinbouw. En als ook dát niet (meer) mogelijk 
blijkt, dán moet de ‘inrichting worden opgeheven en geliquideerd’. Het batig 
saldo ‘moet worden aangewend om de wetenschappelijke beoefening van den 
tuinbouw te steunen’. 

Jacoba behoudt zich volgens de akte het recht voor het eerste bestuur samen te 
stellen. Maar lang vóór het passeren van de akte heeft ze haar dreamteam al in 
gedachten. Ze wil wetenschappers én praktijkmensen in de raad. Uit de bezighe-
den van laatstgenoemden blijkt dat Jacoba díe takken van tuinbouw op het oog 
heeft die zich toeleggen op groenten, vruchten, bomen en bloemen. De akte ver-
meldt de volgende personen:

1. Jacoba Hingst (Rijswijk);
2. Anna Dorothea Joanna VerLoren van Themaat (Warnsveld), fruitkweekster 

aldaar;
3. dr. Johanna Westerdijk (Amsterdam), directrice van het Phytopathologisch 

Laboratorium ‘Willie Commelin Scholten’ aldaar;
4. Johannes Gerardus Ballego (Leiden), bloemist aldaar;
5. dr. Hemmo Bos (Wageningen), leraar aan de Rijks Hogere Burgerschool 

aldaar;
6. Hendrik Marinus Velders sr. (Scheveningen), warmoezier en vruchtenkweker;
7. Eduard Theodoor Witte (Leiden), hortulanus aldaar.

Voor Jacoba ligt wat onder ‘tuinbouw’ verstaan dient te worden niet onwrikbaar 
vast. Het is niet gezegd, dat het in de toekomst bij vruchten, groenten, bomen en 
bloemen blijft. Deze ‘dynamische’ visie op tuinbouw, die geheel in lijn is met de 
wens van Jacoba dat de Raad van Bestuur de opleiding eens in de zoveel jaar ‘te-
gen het licht’ houdt, wordt in artikel 2 van de statuten als volgt verwoord:

Bij de tenuitvoerlegging van het in dit artikel gestelde doel zal de na te 
noemen Raad van Bestuur nimmer gebonden zijn aan wat ten tijde van 
het verlijden der stichtingsacte onder tuinbouw in den ruimsten zin des 
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woords begrepen werd, doch zal hij, indien in later tijd meer daaronder ver-
staan wordt ook dat meerdere kunnen rekenen tot het arbeidsveld van de 
stichting.9

Begin 1915 stelt de raad vanuit zijn midden het Dagelijks Bestuur samen. Dr. 
Bos wordt de eerste voorzitter. Het secretariaat komt in handen van Jacoba. Zij 
zal deze functie tot 1945 blijven uitoefenen! 
Vanaf nu stelt de Raad van Bestuur het onderwijsprogramma voor theorie en 
praktijk vast. Het bestuur bepaalt of er een diploma zal worden uitgereikt en, zo 
ja, wát voor diploma. De penningmeester krijgt onder andere de taak om aan het 
begin van elke maand de directrice de benodigde gelden voor die maand ter hand 
te stellen. Een novum is dat Jacoba nu voor het eerst, zij het een bescheiden, sa-
laris ontvangt. Fysieke personen en rechtspersonen kunnen begunstiger worden 
door jaarlijks ƒ10 te betalen of ƒ100 ineens. En: elk jaar zal het bestuur rekening 
en verantwoording afleggen aan het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en 
Handel. Het jaarverslag gaat steevast richting ministerie, maar ook het jaarlijks 
overzicht van geslaagden. De contacten met het verantwoordelijke ministerie zijn 
goed en zullen dat blijven.

Met het schooljaar 1915-1916 treedt de Raad van Bestuur in werking en beheert 
voortaan school en kwekerij. Jacoba wordt officieel tot directrice benoemd. De 
feestelijke opening van stichting én schooljaar vindt plaats op 3 september 1915. 
De heer Bleeker, directeur van de ‘Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool’ 
te Frederiksoord, bevindt zich onder de genodigden. Hij houdt een korte, geïm-
proviseerde toespraak. Zijn school, die alleen jongens aanneemt, is niet zó maar 
een ‘collega-tuinbouwschool’, maar een instituut met een voor Jacoba inspire-
rend curriculum. 

Er worden nieuwe leerkrachten aangetrokken. In de archieven duiken bijvoor-
beeld de namen op van de mejuffrouwen Meudenburg en Boon. In hetzelfde jaar 
start het vernieuwde leerplan: de meisjes wordt geleerd niet alleen de eigen tuin, 
maar ook die van anderen bij te houden.

De Raad van Bestuur komt meestal in het ‘stationskoffiehuis’ te Utrecht bijeen. 
Voor de bestuursleden ligt dat centraal. Maar er wordt ook regelmatig op Huis te 
Lande vergaderd. Jacoba, de secretaresse, verstuurt vóóraf de agenda. Uiteraard 
handgeschreven. 
Op één van die agenda’s staat 
een punt dat te denken geeft: 
‘Condities tot toetreding als 
gratis leerling’. Mogelijk be-
gint bij het bestuur het besef 
door te dringen, dat de hoogte 
van de lesgelden, die overigens 
naar rato van het ouderlijk 
inkomen zijn, wel eens hét 
struikelblok zouden kunnen 
zijn voor dochters van minder 
bemiddelde ouders om op Huis 
te Lande het tuinbouwvak te 
komen leren.

De door Jacoba met de hand geschreven agenda 
voor een vergadering van ‘den Raad van Bestuur’
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‘De leerlingen aan het snoeien.’

Panorama
In 1917 komt Huis te Lande prominent in beeld: Panorama, een geïllustreerd 
tijdschrift, wijdt precies in het midden van het nummer van 11 april, onder de 
titel De Tuinbouwschool voor Meisjes ‘Huis te Lande’ te Rijswijk een fotore-
portage aan de school. Aanleiding is de actieve rol die Huis te Lande speelt in 
verband met de voedselschaarste tengevolge van de Eerste Wereldoorlog: aan 
wie maar wil, verstrekt de school adviezen over het zo goed mogelijk benutten 
van de grond voor het telen van aardappelen en groenten. De reportage omvat zes 
foto’s, voor díe tijd van een uitzonderlijke scherpte. Ieder foto is voorzien van 
een passend bijschrift.

Panorama 11 april 1917, ‘De Tuinbouwschool voor Meisjes “Huis te Lande” te Rijswijk’
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‘Een kas met spinazie. In de eerste afdeeling wordt ze aangegoten.’

‘Het aanleggen van een warmen bak voor jonge groenten en het uitsnijden van winterpostelein.’
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‘Ieder jaar wordt een deel van den tuin vernieuwd. Dezen keer werden seringen verplant.’

‘Groep leerlingen, onderwijzeressen en directrice.’

‘Hoewel de perziken hier in vollen bloei staan, is de temperatuur niet hoog. De kas wordt daarom 
tevens gebruikt voor het afkanten van jonge planten, o.a. van sla en koolrapen.’
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Verdere geschiedenis in vogelvlucht
Hoe gaat het verder met Huis te Lande? In het kort: na 1917 doen zich finan-
ciële problemen voor. Subsidie van overheidswege wordt aangevraagd en 
verkregen. Daarmee neemt de overheidsbemoeienis toe. De drempel wordt lager. 
Huis te Lande wordt steeds meer een ‘normale’ school. Onder de vierde direc-
teur, Marjolijn Pouw, worden in 1985 jongens toegelaten. In 1991 houdt Huis te 
Lande tengevolge van een fusie op te bestaan als zelfstandig onderwijsinstituut 
en gaat verder onder de naam ‘Groene Delta College Rijswijk’. Door een vol-
gende fusie wordt de school onderdeel van het ‘Wellantcollege’. 

Slot
Vanwege hun bijdrage aan de vrouwenemancipatie zijn in Rijswijk straten ver-
noemd naar bijvoorbeeld Berta von Suttner, Florence Nightingale, Petronella 
Voûte, Aletta Jacobs en Johanna Westerdijk. Jacoba Hingst moet het doen met 
een schamel laantje op het terrein van het Wellant College, nota bene háár aan de 
gemeenschap geschonken pioniersgrond! Het wordt tijd dat Rijswijk haar pos-
tuum eert met straatnaam!

Noten
1 Over Huis te Lande is in de jaarboeken al vaker iets verschenen, zoals het artikel Ant 

Post, 20 jaar plezier op Huis te Lande (Jaarboek 2013, 70-85). In 1988 is aflevering 1 
van ‘Kroniek’– zo heette toen het ‘orgaan van de HVR’ – er helemaal aan gewijd. Het 
boekje is alléén al de moeite waard vanwege de vele, vaak unieke, foto’s!

2 Over Cécile Goekoop en haar zus Elsa is een prachtige biografie verschenen: Leijnse, 
Elisabeth, Cécile en Elsa, strijdbare freules, een biografie, De Geus BV, Amsterdam, 
20165.

3 De persoonsaanduiding ‘mejuffrouw Van der Velden-Van Capellen’ is letterlijk overge-
nomen uit het archief van de ‘Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid 1898’ dat 
zich bij ‘Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis’ te Amsterdam 
bevindt.

4 Het Nieuwe Instituut, GRAT.110360726 
5 Het Nieuwe Instituut bewaart overigens nog een bijzondere tekening: een plattegrond 

uit 1904 ondertekend door Mutters. Daarop is heel de strook grond van Huis te Lande 
aangegeven. Die loopt van de Van Vredenburchweg tot aan de Broeksloot, de gemeen-
tegrens met Den Haag. De contouren van de villa zijn vlak bij de Van Vredenburchweg 
getekend. Dwars door de tekening heen zijn de gebogen tracés van twee wegen zicht-
baar. Het betreft hier een bestemmingsplan van Den Haag dat vooruitloopt op de 
annexatie van een deel van Rijswijk, een annexatie die tot vreugde van veel Rijswijkers 
uiteindelijk niet zal doorgaan.

6 Tramlijn 2 had  het eindpunt aan de Schimmelweg in Den Haag-Spoorwijk.
7 Pilopakken zijn al lang niet meer in gebruik. In woordenboeken zoekt men tevergeefs 

naar dit begrip. Jan Wolkers schrijft er bijvoorbeeld wel over in Kort Amerikaans. Al 
wandelend door de weilanden ziet hij de mensen van het krankzinnigengesticht aan de 
Rijnsburgerweg aan het werk. Hij schrijft: ‘In grauwe pilopakken waren patiënten daar 
aan het werk alsof de aarde bezig was in mensengedaante over te gaan’.

8 Nationaal Archief (NA), 2.11.35 – 439, Oprichtingsacte van de tuinbouwstichting Huis 
te Lande

9 NA 2.11.35 – 440, Statuten en huishoudelijk reglement van de tuinbouwstichting Huis 
te Lande 



l178ll178l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
17

  l 
  H

et
 v

er
dw

en
en

 (?
) b

or
st

be
el

d 
va

n 
B

uz
ia

u

Marian Gobius (1910-1994), Portret van Johan Buziau, terracotta,
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Het verdwenen (?) borstbeeld 
van Buziau

1938 (Museum Rijswijk)

Arjan Kwakernaak

Met een groots opgezette theaterproductie vierde Rijswijk vorig 
najaar de herdenking van 50 jaar podiumkunsten in Rijswijk. 
Het moest een Rijswijks feest worden en onbevreesd stapte de 

Rijswijkse Schouwburg in het diepe door zelf producent te zijn van een he-
dendaagse revue met één van de markantste theaterpersoonlijkheden van de 
vorige eeuw, Johan Buziau, als onderwerp. Tal van Rijswijkse organisaties 
en amateurkunstenaars werkten mee, met uiteraard een aantal professionals 
op het toneel en achter de schermen om de onderneming in goede banen te 
leiden. Het werd een geweldige spektakel vol muziek, dans en cabaret, met 
uitverkochte zalen en zelfs de landelijke pers als resultaat. 

Met iets minder fanfare presenteerde Museum Rijswijk in dezelfde periode een 
tentoonstelling over Johan Buziau. ’s Lands bekendste revueartiest woonde im-
mers in Rijswijk, aan de Geestbrugweg. Buziau was overigens niet de enige 
theaterpersoonlijkheid die in Rijswijk was neergestreken. Met Henri ter Hall, 
Johan Köhler en Roosje Köhler-van Gelder zat de crème de la crème van de 
toenmalige revuewereld binnen de gemeentegrenzen. 
Museum Rijswijk bezit een bescheiden collectie voorwerpen die aan dit revue-
verleden herinnert. Een van de aardigste is een klein gipsen kopje van Buziau. 
Veel was er niet over bekend, maar toen de voorbereidingen voor de tentoonstel-
ling eenmaal gestart waren, bleek dit kopje het vertrekpunt van een boeiend en 
verrassend onderzoek dat uiteindelijk een onverwachte en waardevolle aanwinst 
voor het museum opleverde 

In het Jaarboek van de Historische Vereniging Rijswijk 2016 is in het artikel 
‘Het beeld van Buziau’ te lezen over de strak geregisseerde p.r. die Buziau over 
zijn persoon voerde. Hij bepaalde in hoge mate wat er over hem geschreven 
werd, welke foto’s van hem naar buiten gingen en regisseerde zo het beeld dat 
de Nederlandse bevolking van hem had. Dat hier een zekere mate van ijdelheid 
aan te pas kwam, moge geen verrassing zijn. Buziau’s p.r.-vaardigheden kwamen 
hem in 1937 bijzonder van pas: hij werd zestig en het stond wel vast dat menig-
een hier aandacht aan zou besteden. Te midden van de vele gelukwensen kwam 
er een voorstel binnen waar Buziau onmogelijk nee op kon zeggen: 
de ‘Nederlandse Vereniging voor Penningkunst’ wilde graag ter gelegenheid van 
zijn zestigste verjaardag een Buziau-penning uitgeven. Daar had men zijn me-
dewerking voor nodig, want op de voorzijde van de penning moest een portret 
van Buziau komen. Voor het ontwerp had de vereniging de jonge beeldhouwster 
Marian Gobius in de arm genomen. 
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Marian Gobius (1910-1994) had haar opleiding gekregen aan de Rijksacademie in 
Amsterdam en aan de ‘Ecole des Beaux Arts’ in Parijs. In de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog zou zij grote bekendheid krijgen door haar beelden op talloze oor-
logsmonumenten in Nederland, waaronder ook het monument in Rijswijk. In 1937 
stond zij echter nog maar aan het begin van haar carrière als beeldhouwster en de 
opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Penningkunst zal meer dan wel-
kom zijn geweest. Begin 1938 nam Gobius het ontwerp voor de penning ter hand. 
Buziau zal waarschijnlijk wel enkele malen in haar atelier in Voorburg hebben ge-
poseerd voor het portret dat op de voorzijde van de penning moest komen.

In ongeveer dezelfde periode begon Gobius ook aan de opzet voor een borst-
beeld van Buziau. Onduidelijk is wie het initiatief hiervoor heeft genomen. 
Omdat de buste uiteindelijk door de ‘Vrienden van de Arnhemse Schouwburg’ 
aan de schouwburg aldaar is geschonken, wordt algemeen aangenomen dat het 
initiatief is uitgegaan van deze vriendenclub. Echter, bij de overdracht van de 
voltooide buste aan de schouwburg werd gememoreerd dat de vrienden, op zoek 
naar een passende bestemming voor hun resterende kapitaal (de vriendenclub 
zou zichzelf dat jaar opheffen), werden geattendeerd op de Buziau-buste van een 
jonge beeldhouwster in Voorburg. Met andere woorden, de vrienden kochten een 
(bijna) voltooide buste aan. Het initiatief voor het borstbeeld lag derhalve bij ie-
mand anders. Niet bij Buziau, want dan hadden de Vrienden van de Arnhemse 
Schouwburg achter het net gevist. Dan blijft alleen Marian Gobius over. Wellicht 
kwam zij, naar aanleiding van de poseersessies voor de penning, zelf met het 
voorstel om een borstbeeld te maken. Om artistieke redenenen: ‘onze grootste 
komische artiest heeft Marian Gobius kennelijk sterk aangetrokken als model’, 
schreef een recensent. Maar misschien keek de beeldhouwster wel verder voor-
uit. Buziau zal verguld zijn geweest met het borstbeeld en voor een beginnend 
kunstenaar was het geen slechte zaak haar naam te verbinden aan een buste van 
zo’n beroemdheid. Hetgeen geschiedde. 

In mei 1938 kwam het nieuws over het Buziau borstbeeld naar buiten. Vrijwel 

Johan Buziau en Marian Gobius in het atelier bij de bijna voltooide buste. 
(Collectie Museum Swaensteijn, Voorburg)
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alle nationale en regionale dagbladen meldden dat Marian Gobius hard aan het 
werk was en dat Buziau ‘geduldig’ poseerde. De berichten gingen vergezeld van 
vrijwel identieke foto’s waarop was te zien hoe de beeldhouwster werkte aan een 
detail van de buste en hoe Buziau haar vanuit zijn ooghoeken gadesloeg. Dankzij 
deze foto’s weten we hoe de buste er ongeveer uitzag. 

Het voltooide borstbeeld, uitgevoerd in brons, werd in november 1938 in de 
schouwburg in Arnhem onthuld. Buziau was uiteraard aanwezig, net als Marian 
Gobius. Er waren lovende woorden voor beide kunstenaars maar over de kwa-
liteiten van de buste werd amper gerept. ‘Voortreffelijk’ is één van de weinige 
kwalificaties die de schrijvende pers heeft gebruikt. 
Lang heeft het borstbeeld niet in de Arnhemse schouwburg gestaan. Als gevolg 
van de Tweede Wereldoorlog moest de schouwburg zijn deuren sluiten en werden 
de roerende goederen opgeslagen, zo ook de buste. En daarna verdween ieder 
spoor. Algemeen wordt aangenomen dat de hevige oorlogshandelingen die in 
1944 in en rond Arnhem plaatsvonden, debet zijn aan het verdwijnen van de the-
aterinboedel. Helemaal zeker is dit echter niet, maar daarover later meer. 

In de aanloop naar buste en penning vervaardigde Gobius diverse portretkopjes 
van Buziau. Het al eerder genoemde exemplaar in Museum Rijswijk is er één 
van. In het onderzoek dat aan de tentoonstelling vooraf ging, kwamen echter 
steeds meer kopjes tevoorschijn. Museum Swaensteijn in Voorburg heeft er maar 
liefst zes. Het Theaterinstituut in Amsterdam heeft er één en in particuliere col-
lecties bevinden zich er nog minstens twee. Een aantal is gesigneerd en gedateerd 
1938, hetgeen er op wijst dat ze zijn gemaakt in de periode dat Gobius werkte 
aan de penning en aan het borstbeeld. Of het voorstudies zijn voor het een of an-
der is geenszins zeker. 

Gobius zal zich bewust zijn geweest dat zulke Buziauportretjes commercieel in-
teressant konden zijn. Feit is dat Gobius de kopjes exposeerde; in recensies van 
haar exposities worden ze een aantal keer genoemd: 

Voor de groote schouwburg te Arnhem maakte zij een voortreffelijke buste 
van den beroemden clown de en revue artist Buziau. Zij had daardoor de 
gelegenheid de vele impressies van zijn ongelooflijk bewegelijke gezicht 
te bestudeeren en zo ontstonden een serie meesterlijke kleine studies, die 
meesterwerken van plastiek werden. 

Alle kopjes hebben een verschillende mimiek die soms tegen het karikaturale 
aanzit. Kennelijk sprak dit zeer aan: ‘Een juweeltje van plastiek! En prachtig 
getroffen naar gelijkenis en psyche. Door en door Buziau in actie. Een levend 
masker!’
De kopjes zijn voorzien van een ijzerdraadje of touwtje om ze tegen de wand 
te hangen. Ook is bekend dat Gobius er enkele heeft verkocht. Het kopje in 
Museum Rijswijk is op deze wijze in het museum beland. 

Kort voor de opening van de tentoonstelling in Museum Rijswijk kwam er nog 
een portretkopje tevoorschijn, maar veel groter en heel anders van karakter. Aan 
de kleine kopjes is te zien dat Gobius ze snel en spontaan heeft geboetseerd. Aan 
de grotere kop is veel langer gewerkt, bedachtzamer en met oog voor detail. Een 
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vergelijking met een foto waarop de bijna voltooide buste is te zien, maakt duide-
lijk dat deze kop direct gerelateerd is aan het borstbeeld. Een voorstudie? Het zou 
kunnen, maar dit is geenszins zeker. Er is namelijk maar één exemplaar bekend 
en bij voorstudies verwacht je er eigenlijk nog meer. 

Hypothetisch zou het volgende gebeurd kunnen zijn. Gedurende enkele maanden 
zag Buziau hoe zijn borstbeeld langzaamaan gestalte kreeg. Het was echter niet 
voor hem bestemd maar voor de schouwburg in Arnhem. Op zijn verzoek of als 
aanbod van Gobius kwam de zorgvuldig vervaardigde portretkop tot stand die bij 
Buziau thuis belandde. De kop – en ook de buste - zijn getrouwe weergaven van 
Buziau als privépersoon, serieus en ingetogen. Het was een kant waar het publiek 
niet erg bekend mee was, vandaar wellicht de wat koele reactie van de pers na 
de onthulling van de buste in Arnhem. De vele kleinere kopjes appelleerden veel 
sterker aan het beeld dat men van Buziau had, vandaar ook de enthousiaste reac-
ties van de recensenten. 
De herkomst van de grote kop ondersteunt deels de gestelde hypothese. De 
eigenaresse van de kop had deze van haar vader geërfd. Hij was arts en hij be-
handelde Buziau in de laatste jaren van zijn leven. Bij één van zijn visites kreeg 
hij van Buziau de kop ten geschenke. Decennia lang heeft zijn dochter deze zorg-
vuldig bewaard. Hij herinnerde haar niet alleen aan haar vader, maar ook aan de 
Buziaufamilie die zij eveneens heeft gekend. 
Toen duidelijk werd dat de eigenaresse van de kop bereid bleek deze te verko-
pen aan het museum, was er weinig aarzeling. De Buziaucollectie in Museum 
Rijswijk was immers niet groot en ontbeerde een ‘uniek’ stuk. Het kleine gipsen 
kopje is er één uit een reeks maar deze grote kop staat op zichzelf. Bij gebrek aan 
een bronzen buste is dit een prachtig en welkom alternatief. 

Toch is het verhaal hiermee niet af. Ook al trad Buziau na 1942 niet meer op, 
zijn populariteit bleef onverminderd groot. Met enige regelmaat verschenen er 
levensberichten van hem in de nationale pers, uiteraard vergezeld van een foto. 
Zijn tachtigste verjaardag in 1957 was een goede aanleiding. Ook al had Buziau 
niet veel meer te melden, voor een foto was zeker ruimte. Daarop is een vriende-
lijk lachende Buziau te zien, met links van hem een borstbeeld dat verdacht veel 
lijkt op ...

Deze foto roept vele vragen op. Is dit het 
borstbeeld uit de Arnhemse Schouwburg? Zo 
ja, hoe komt het dan bij Buziau terecht? Is de 
buste helemaal niet zoekgeraakt en is deze na 
de oorlog aan Buziau geschonken? Of heeft 
Gobius misschien een tweede exemplaar ge-
maakt? Op deze vragen is vooralsnog geen 
antwoord en wellicht komt dat ook nooit. 
Museum Rijswijk telt echter zijn zegeningen 
en is zeer verguld met de Buziaukop die in 
2016 onverwacht aan de collectie kon wor-
den toegevoegd. Buziau in zijn huis aan de 

Geestbrugweg in Rijswijk 
(De Telegraaf, 8 januari 1957)
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Archeologische kroniek van Rijswijk 
over 2016

Hans Koot

Rijswijk heeft een rijk verleden. Een deel van dat verleden bevindt 
zich in de bodem en is daardoor ook vrijwel onzichtbaar. Daarbij valt 
te denken aan de funderingen van gebouwen, waterputten, afvalkui-

len, afval als potscherven en dierlijk bot. Deze informatie is zeer kwetsbaar, 
uniek en vergt een bijzondere zorg. Wat van deze informatie verloren gaat 
door grondwerkzaamheden, is nooit meer terug te halen. Daarom is het ar-
cheologisch erfgoed wettelijk beschermd. Bij de ontwikkeling van (bouw)
plannen moet zorgvuldig met de eventuele archeologische resten worden 
omgegaan, bij voorkeur door inpassing van deze archeologische overblijfse-
len in het ontwerp.

Soms is behoud van een waardevolle archeologische vindplaats niet mogelijk, 
dan moet deze worden opgegraven. Ook is soms een verkennend archeologisch 
veldonderzoek nodig. In dat geval worden er bijvoorbeeld grondboringen ver-
richt en/of proefsleuven gegraven om aanvullende gegevens van een vindplaats 
te verzamelen. Met de op die wijze verzamelde gegevens is het mogelijk een af-
weging te maken hoe verder met deze vindplaats om te gaan.

RijswijkBuiten, het voormalige tuinbouwgebied verandert steeds meer in een woonwijk
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In deze Archeologische Kroniek wordt zeer beknopt verslag gedaan van het ar-
cheologisch veldonderzoek binnen Rijswijk in 2016. Indien niet anders vermeld, 
is het onderzoek uitgevoerd door het Bureau Monumentenzorg en Archeologie 
(BMA) van de Opgave Accommodering Ruimtelijke Ontwikkelingen van de ge-
meente Rijswijk.

Aan de werkzaamheden en vooral bij de vondstverwerking waren ook vrijwil-
ligers betrokken, van wie de meesten lid zijn van de Archeologische Werkgroep 
Rijswijk (AWR) en de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN).

RijswijkBuiten

In de voorgaande Archeologische Kronieken in het Jaarboek van de Historische 
Vereniging Rijswijk is ruim aandacht besteed aan het archeologisch onderzoek in 
de nieuwe woonwijk in wording, ‘RijswijkBuiten’. Sinds 2010 vindt er de bouw 
plaats van woningen en de aanleg van infrastructuur (wegen, leidingen en water-
partijen). Ook worden er bedrijventerreinen aangelegd. Wanneer de wijk klaar is, 
zullen er ruim 3500 woningen staan. RijswijkBuiten beslaat een oppervlakte van 
320 ha. En wordt begrensd door de rijksweg A4 (noorden), de Vliet (oosten), de 
Kastanjewetering (zuiden) en de Noordhoornsewetering (westen).
De woonwijk wordt in fasen gebouwd. Vooruitlopend op het bouwrijp maken, 
vindt archeologisch onderzoek plaats dat bestaat uit, zowel verkennend onder-
zoek (grondboringen, proefsleuven) als opgravingen.

Doel is uiteraard het behoud van archeologisch waardevolle vindplaatsen door 
deze in te passen in het ontwerp van de woonwijk. Soms is het behoud niet mo-
gelijk. In dat geval is een opgraving noodzakelijk.
Het veldonderzoek vindt plaats in opdracht van het ‘Programmabureau Rijswijk-
Buiten’ van de gemeente Rijswijk. Het wordt uitgevoerd door de archeologen 
van de gemeente Rijswijk. Het booronderzoek wordt uitgevoerd door het ‘RAAP  
Archeologisch Adviesbureau’.

Het onderzoek is, vanwege drie bewoningsperioden van belang. De oudste peri-
ode ligt op een diepte van ongeveer twee tot drie meter beneden maaiveld. Hier 
bevindt zich een landschap uit het Midden-Neolithicum. In 3800-3400 voor Chr. 
leefden mensen in het vlakke landschap op lage duinen. De mensen hadden vee, 
zoals varkens en runderen, maar joegen ook op bijvoorbeeld eenden, wild zwij-
nen en edelherten. Daarnaast verbouwden ze lokaal graan en verzamelden ze 
plantaardig voedsel. Het kustlandschap was dynamisch, waarbij de zee zich snel 
terugtrok in westelijke richting. Door vernatting ontstond een veenmoeras en uit-
eindelijk werden ook de duinen overgroeid.
In voorgaande jaren zijn langs de noordrand van RijswijkBuiten enkele woon-
plaatsen aangetroffen in het tracé van Rijksweg A4 in de Hoekpolder te Rijswijk 
(Koot 2008), Ypenburg (Koot, Bruning en Houkes 2008) en de Harnaschpolder 
(Louwe Kooijmans en Jongste 2005/2006). Het verkennend booronderzoek 
richtte zich specifiek op het lokaliseren van eventueel aanwezige duinen uit deze 
periode. Het werd door RAAP uitgevoerd, maar heeft tot op heden geen nieuwe 
woonplaatsen opgeleverd.
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De andere en jongere bewoningsperioden liggen direct onder de huidige bouw-
voor en daarmee enkele decimeters beneden maaiveld. Deze bewoningsresten 
bevinden zich in de toplaag van het Laagpakket van Walcheren (klei). In de 
ene bewoningsperiode liggen de overblijfselen uit de Romeinse Tijd (eerste - 
derde eeuw na Chr.), in de andere en jongste periode zijn de sporen uit de Late 
Middeleeuwen/Nieuwe Tijd (elfde/twaalfde eeuw-heden) aangetroffen.
Omdat er (nog) geen archeologische resten uit het Midden-Neolithicum 
zijn gevonden, ligt het zwaartepunt van het onderzoek op de Romeinse Tijd 
en de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd. Van de daartussen gelegen Vroege 
Middeleeuwen (vierde-tiende eeuw na Chr.) worden geen archeologische resten 
in RijswijkBuiten verwacht. Door ontvolking aan het einde van Romeinse Tijd 
woonden de mensen vooral op de zandgrond langs de kust en langs de rivieren. 
Het achtergelegen klei- en veengebied was toen weer woest gebied en zou pas in 
de elfde en twaalfde eeuw worden ontgonnen.

Het onderzoek naar RijswijkBuiten in de Romeinse Tijd richtte zich evenals 
voorgaande jaren op de inrichting van het landschap. In die tijd leefde de lokale 
bevolking vooral op het platteland. Grote nederzettingen waren er nauwelijks. De 
boerderijen stonden verspreid in het landschap en waren omgeven door percelen 
landbouwgrond. In de loop van de Romeinse Tijd werd het landschap verka-
veld. Eén van de onderzoeksthema’s is dan ook de inrichting van dat landschap. 
Omdat de percelen door greppels van elkaar zijn gescheiden, is het mogelijk een 
beeld te krijgen van dat verkavelingssysteem en de veranderingen die naderhand 
plaatsvonden. Dit onderzoek is het vervolg op eerder uitgevoerde opgravingen 
zoals ‘Rijswijk-de Bult’ aan de Tubasingel in 1967-1969 (Bloemers 1978) en la-
ter in ‘Eikelenburg’ (Holthausen 2012).

RijswijkBuiten, ’t Haantje. De verticale jalons markeren de paalkuilen van het gebouw
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Het archeologisch onderzoek in 2016 richtte zich op onder meer het opsporen 
van greppels uit de Romeinse Tijd. Op verschillende plaatsen in RijswijkBuiten, 
zoals op de locatie van het tuindersbedrijf ‘Van Leeuwen’ aan de Van Rijnweg en 
in verspreid in ’t Haantje gelegen percelen, zijn greppels uit de Romeinse Tijd 
gevonden. Het in de voorgaande jaren verkregen overzicht kon daardoor verder 
worden aangevuld.

Inmiddels is duidelijk geworden dat er sprake is van één groot verkavelingssys-
teem dat zich uitstrekt over honderden hectaren van Rijswijk-de Bult tot diep in 
de Voordijkshoornse Polder in Delft en verder richting Midden-Delfland. In het 
westelijk deel van RijswijkBuiten is de hoofdrichting noordzuid georiënteerd. 
In het oostelijk deel zijn de greppels vooral zuidwest – noordoost gericht. Beide 
oriëntaties bestonden gelijktijdig aangezien op één plek een greppel van de ene 
verkavelingsrichting aansluit op de andere. Afwijkende oriëntaties van greppels 
en oversnijdingen duiden er op, dat niet alle gevonden greppels behoren tot dit 
verkavelingssysteem of dat er wijzigingen zijn geweest.

Aan het einde van 2015 startte een opgraving aan de Oyevaerswey. Deze straat 
ligt in het westelijk deel van ’t Haantje, vlakbij de Prinses Beatrixlaan. Voor de 
nieuwe woonwijk moest op deze plek een nieuwe toegangsweg komen. Enkele 
maanden eerder waren daar bij een proefsleuvenonderzoek resten van een mid-
deleeuwse woonplaats gevonden. De aanleg van de nieuwe weg zou de resten 
van deze woonplaats vernietigen. Daarom is besloten de locatie geheel op te gra-
ven. De opgraving startte aan het einde van 2015 en werd na de jaarwisseling 
voortgezet om in februari te worden afgesloten.
Op basis van de gevonden potscherven dateert de woonplaats uit de twaalfde 
eeuw (voorlopige datering). In de voorgaande archeologische kroniek werd dit 
onderzoek al gememoreerd (Koot z.j., 181-182).

De nederzettingssporen bestonden uit een fors areaal met greppels, kuilen en 
paalkuilen. Op basis van oversnijdingen is duidelijk dat deze sporen niet alle ge-
lijktijdig in gebruik waren. In de noordoostelijke hoek van het opgegraven areaal 
werd een patroon van paalkuilen aangetroffen, die aan een houten gebouw met 
een noordwest-zuidoost oriëntatie kan worden toegeschreven. De paalkuilen la-
gen in twee rijen parallel aan elkaar. De afstand tussen de rijen bedroeg zo’n 5,2 
tot 5,4 meter. De afstand tussen de paalkuilen is telkens zo’n 3,0 tot 3,4 meter. 
Het noordwestelijk einde van het gebouw werd gemarkeerd door twee dicht op 
elkaar gelegen paalkuilen. Dat duidt erop, dat het einde van het gebouw rond 
gebogen was of taps toeliep. De lengte van het gebouw was niet meer vast te 
stellen, maar bedroeg minimaal 12,50 meter. Er werden geen middenstaanders 
aangetroffen, zodat het waarschijnlijk een eenbeukig gebouw is geweest.

In het klei- en veengebied in het westelijk deel van Delfland worden bij nederzet-
tingsonderzoek op het platteland de resten van twaalfde-eeuwse gebouwen vaak 
niet meer aangetroffen. De oorzaak moet worden gezocht in een constructieme-
thode waarbij dragende palen niet diep in de ondergrond werden ingegraven. Door 
latere bodemverstoringen zijn deze paalkuilen niet meer bewaard gebleven. Een 
uitzondering is een laatmiddeleeuwse boerderij die in 1967-1969 op Rijswijk-de 
Bult werd gevonden (Bloemers 1978, 394-408). Deze boerderij stond ongeveer 
1100 meter ten noorden van de locatie aan de Oyevaarswey. De boerderij was 20 
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meter lang en 5,5-6 meter breed. Ook dit gebouw was zoals bij de Oyevaerswey 
noordwestelijk gelegen, de korte zijde van het gebouw rond of taps toelopend. De 
zuidoostelijk georiënteerde korte zijde van het gebouw was recht.

De woonplaats ‘Oyevaerswey’ staat niet op zich zelf. In de afgelopen jaren zijn 
in Rijswijk meer boerderijplaatsen uit de twaalfde eeuw gevonden, die op één 
lijn lagen. Deze boerderijen stonden diep in de polder, ver van de landwegen af. 
In de loop van de Late Middeleeuwen werden ze naar de landwegen verplaatst. 
De boerderijen vormden een lint van woonplaatsen door de polder dat enigszins 
parallel aan De Oude Zweth lag.
Vondsten als de ‘Oyevaerswey’, de ‘Van Rijnweg-Kitswoning’ en zeer recent, 
‘Beatrixlaan’ tonen aan, dat ook ten zuiden van De Zweth een lint van woonplaat-
sen heeft gelegen. Wellicht dat door toekomstig onderzoek in RijswijkBuiten 
deze veronderstelling verder is te toetsen. In het gebied van ’t Haantje zal tus-
sen de woonplaats ‘Oyevaerswey’ en de spoorlijn Delft-Den Haag het overigens 
lastig vast te stellen zijn of er ooit meer middeleeuwse woonplaatsen waren. 
Door kleiwinning in de zeventiende(?) – achttiende eeuw is in dit deel van de 
Plaspoelpolder de kleibodem tot vlak boven het grondwaterniveau afgegraven. 
Daardoor zijn de meeste archeologische resten verdwenen.

‘De Hofstede’

Aan de Van Vredenburchweg ligt het tennispark De Hofstede. Dit tennispark 
strekt zich uit tot aan de Broeksloot. Het complex bestaat uit een groot aantal 
tennisbanen en een paar parkeerterreinen. Er is ook een horecavoorziening, ge-
vestigd in een voormalige zeventiende eeuwse boerderij. In het noordelijk deel 
stond tot enkele jaren geleden een bowlingscentrum. Dit gebouw is door brand 
verwoest en daarna gesloopt.

De Hofstede ligt op de strandwal en de flank van deze zandrug. Daardoor kent 
het complex een gevarieerde bodem: overwegend zand in het zuidelijk deel en 
een opeenvolging van klei, veen en zand in het noordelijk deel.

Met het oog op toekomstige herinrichting van het complex vond in maart een 
verkennend booronderzoek plaats. Doel van het onderzoek was vooral het vast-
stellen van de mate van verstoring (bouw en sloop bowlingcentrum) en het 
verkrijgen van meer informatie over de bodemopbouw van het tennispark.

Het natuurlijk bodemprofiel bleek op veel plaatsen nog intact te zijn. Daardoor 
bestaat een grote kans dat ook archeologische resten vanaf de vorming van de strand-
wal, 3800-3400 voor Chr., te verwachten zijn (Koot en Raczinsky-Henk 2016).

Generaal Spoorlaan

Eén van de belangrijkste hoofdwegen is de Generaal Spoorlaan. Het gedeelte 
van de weg tussen de kruispunten met de Burgemeester Elsenlaan en de Huis te 
Landelaan zal in de komende jaren een nieuwe inrichting krijgen. Dit werk zal 
gepaard gaan met grondwerk. Zo zullen nieuwe bomen worden geplant en riole-
ringen worden vervangen.
Dit gedeelte van de Generaal Spoorlaan werd omstreeks 1955 aangelegd. Voor 
die tijd was dit deel van de Plaspoelpolder vooral in gebruik als weiland. De per-
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celen ter hoogte van het huidige Rijswijkse Bos waren in de zeventiende eeuw 
benut voor de uitbreiding van de tuin van het paleis ‘Huys ter Nieuburch’. Het 
Rijswijkse Bos is ontstaan door het bebossen van de een deel van de tuin nadat 
het paleis in 1791 was gesloopt. Het zuidelijk deel van de paleistuin werd sinds 
de sloop van het paleis benut voor de tuinbouw. Dat bleef zo tot de aanleg van de 
Generaal Spoorlaan en de Raadhuisvijver.

Het toekomstige werkgebied is gelegen aan de zuidzijde van de Rijswijkse 
strandwal (Van Vredenburchweg) in het klei- en veengebied. De ondergrond be-
staat uit een strandvlakte met duinen die in de Prehistorie bewoonbaar was. Deze 
strandvlakte ligt nu ongeveer op drie meter beneden de huidige bestrating.

Met het oog op toekomstige herinrichting van het complex vond een verkennend 
booronderzoek plaats. Evenals bij De Hofstede, was het doel vooral het vaststel-
len van de mate van recente verstoringen en het verkrijgen van meer inzicht in de 
bodemopbouw. Ook moest meer inzicht worden verkregen in de dikte van opho-
gingslagen voor de aanleg van deze weg.

In het oostelijk deel van het werkgebied is tijdens het booronderzoek een duin 
aangetroffen. In potentie is zo’n locatie kansrijk op het aantreffen van prehistori-
sche bewoningssporen.
Een ander bijzonder aandachtspunt waren de beide zuidelijke vijvers van het ze-
ventiende- eeuwse paleis Huys ter Nieuburch. Deze vijvers zijn na circa 1800 
gedempt en uiteindelijk verdwenen onder de nieuwe stedelijke bebouwing 
van Rijswijk. Ook het gedeelte van de Generaal Spoorlaan ter hoogte van de 
Raadhuisvijver ligt bovenop de locatie van de vijvers. Tijdens het booronderzoek 
bleken overblijfselen van beide vijvers nog in de ondergrond aanwezig te zijn 
(Koot 2016).
In de herinrichtingsplannen zal met zowel het duin als met de resten van de vij-
vers en mogelijke andere restanten van de paleistuin rekening moeten worden 
gehouden.

Grondboringen langs de Generaal Spoorlaan.
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Tollensplein

In november 2016 meldde de afdeling Stadsbeheer van de Gemeente Rijswijk de 
vondst van een gemetselde put. De vondst werd gedaan op het Tollensplein op 
slechts een ruime meter naast de muur van het kerkhof. Een aannemer was op dat 
moment bezig de oorzaak van een verzakking van de bestrating vast te stellen. 
Voor dat doel werd een gat gegraven, waarbij men de put vond. De archeolo-

Het Tollensplein is ontstaan door sloop van de bebouwing. Tussen de muur van het kerkhof en de 
speeltoestellen werd de put gevonden.

De bovenzijde van de metalen put. De put was afgesloten met een betonnen koepel
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gen van de gemeente Rijswijk stelden echter vast dat deze put niet de oorzaak 
van de verzakking kon zijn. De put was eerder al volgegooid met grond en puin. 
Op basis van het metselwerk kan de put niet scherper worden gedateerd dan de 
periode zeventiende-negentiende eeuw. Later is een grespijp (rioleringsbuis van 
steengoed) op de put aangesloten. Dat betekent, dat de put tot in de twintigste 
eeuw nog is gebruikt om afvalwater op te lozen.

Het Tollensplein bestaat nog niet zo heel lang. Het is omstreeks 1960 ontstaan 
door de sloop van het pand Tollensstraat 1 en andere opstallen. Eerder werden bij 
grondwerkzaamheden onder dit plein ook al een waterput en funderingen gevon-
den. De putten behoorden mogelijk tot het pand Tollensstraat 1.

Jaagpad; clubhuis ‘Dorus Rijkers’

De scoutinggroep Dorus Rijkers was vele jaren gevestigd op een terrein aan de 
Kansjesmolensloot. Zij moesten naar een andere locatie, vanwege de aanleg van 
de Rotterdamsebaan. Een nieuwe locatie werd gevonden aan het Jaagpad, op en-
kele tientallen meters ten zuiden van de brug ‘Het Fortuin’ (Rijksweg 4). Bij het 
plaatsen van lichtmasten trof men een put aan. Deze was van metaal en in de 
twintigste eeuw geplaatst. Mogelijk behoorde de put tot een kalkbranderij die er 
tot kort na de Tweede Wereldoorlog stond.

Rembrandtkwartier

Midden in het Rembrandtkwartier wordt de bouw voorbereid van een zogehe-
ten Brede School. Deze zal worden gebouwd op een braakliggend terrein aan de 
Wijnandt van der Elststraat. Tot juli 2015 stond op deze plek een groot schoolge-
bouw. Een felle brand maakte een einde aan dit pand.

In het Rembrandtkwartier zal een nieuw scholencomplex worden gebouwd. Op de achtergrond 
links de Van Zweedenzaal en rechts de voormalige dependance van de brandweer.
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In het Rembrandtkwartier richt het archeologisch onderzoek zich op twee ni-
veaus: de strandvlakte met duinen die zich op circa twee tot drie meter beneden 
maaiveld bevindt en de top van het kleidek dat zich onder de huidige opho-
gingslaag en de bouwvoor bevindt. Daar zijn bewoningssporen uit de Romeinse 
Tijd en vanaf de Late Middeleeuwen te verwachten. 
In opdracht van de Gemeente Rijswijk voerde de ‘Antea Group’ er een verken-
nend archeologisch veldonderzoek uit. Dit onderzoek bestond uit het begeleiden 
van een bodemsanering. Voor de sanering moest in de hoek van de Wijnandt van 
der Elststraat en de Willem van Rijswijckstraat grond worden afgegraven. De 
ontgronding leverde geen archeologische vondsten op. Dit hangt samen met de 
geringe diepte van de ontgronding (Sophie 2016). Na voltooiing van de bodem-
sanering kan een verkennend archeologisch veldonderzoek gaan plaatsvinden. 
Dit zal in 2017 gaan gebeuren.
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Jaaroverzicht 2016
Historische Vereniging Rijswijk

Wim Dammers, secretaris

De vereniging
Ledenbestand: de HVR telde eind 2016 364 betalende leden, alsmede 58 relaties: ten op-
zichte van 2015 is het ledenbestand met 9 leden teruggelopen (verhuizing, overlijden). 
Financiën: Ondanks een behoudend beleid heeft de HVR in 2016 het jaar met een negatief 
saldo moeten afsluiten. Door overlijden en opzeggingen waren de inkomsten uit contribu-
ties en ledendonaties én verenigingsactiviteiten lager dan voorgaand jaar. Licht hoger dan 
voorgaand jaar waren de inkomsten uit de verkoop van publicaties. De uitgaven waren 
lager dan voorgaand jaar en ook lager dan begroot. De organisatiekosten voor de Open 
Monumenten Dag worden volledig vergoed door de gemeente. Deze post is derhalve 
budget-neutraal. 
Op debiteuren is een bedrag van € 601 afgeschreven betreffende leden, die in 2014, in 
2015 én in 2016 – ondanks herhaalde herinneringen – aangaande hun contributie-afdracht 
in gebreke zijn gebleven. Hierdoor wordt het jaar 2016 afgesloten met een negatief saldo 
van € 2149. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve van de vereniging. 
Inclusief de voorziening van € 14.000 voor het Jaarboek 2017 en de voorziening van       
€ 4500 voor het lustrum 2019 is het totale eigen vermogen van de vereniging per 31 de-
cember 2016 afgenomen tot € 31.408. Hierin is niet opgenomen de nog niet aangewende 
geoormerkte reserveringen voor de digitalisering van de SOR-banden. Het eigen vermo-
gen blijft echter ruim voldoende om de reguliere uitgaven van een geheel jaar te dekken.
De jaarlijkse subsidie van de gemeente Rijswijk bedroeg in 2016 € 5.250. In 2017 zal 
de HVR naar verwachting eenzelfde (geïndexeerd) subsidiebedrag ontvangen. Daarnaast 
werd evenals voorgaande jaren door de ‘Hagedoorn Stichting’ € 1.500 gedoneerd, aan te 
wenden voor het jaarboek. 
De jaarrekening 2016 met de Resultatenrekening en de Balans is reeds eerder gepubli-
ceerd en in de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2017 goedgekeurd.
De twee reguliere Algemene Ledenvergaderingen (ALV) werden gehouden op 23 mei en 
op 22 november. Op 23 mei tekenden 34 leden de presentielijst en op 22 november 77 
leden. 
Theekoepel Hofrust
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De belangrijkste punten tijdens deze vergaderingen waren:
- De HVR heeft deelgenomen aan de voorbereidingen van de herinrichting van Park 

Hofrust in de persoon van bestuurslid Heilina van Putten; 
- Tijdens de ALV van 23 mei 2016 werden de Winst- en Verliesrekening en de 

Balans 2015 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;

- Over de gang van zaken en het gevoerde beleid brengt het bestuur een jaaroverzicht uit 
dat op de website binnen 6 maanden na afloop van het jaar wordt gepubliceerd;

- Het financiële jaarverslag wordt met de balans en de staat van baten en lasten binnen 
6 maanden ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering aangeboden, tenzij de 
Algemene Ledenvergadering deze termijn verlengt;

- Tijdens de ALV van 22 november werd de vernieuwde website van de HVR gepresen-
teerd door wethouder Cultuur Marloes Borsboom;

- In de pauze werden de aanwezigen gefêteerd door enige Rijswijkse winkeliers, aan wie 
artikelen zijn gewijd in het nieuwe Jaarboek;

- Aansluitend op de ALV ontvingen de leden het Jaarboek 2016 en tevens de nieuwste 
uitgave van het boekje ‘Verteld Verleden’, dat is samengesteld door de gelijknamige 
werkgroep. De Jaarboeken van afwezige Rijswijkse leden werden bezorgd door vrijwil-
ligers (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 2016 is de werkgroep doorgegaan met de discussie rond de vorm van de interviews. 
De in het vorig jaar doorgevoerde werkwijze van twee interviewers bij het gesprek met 
een Rijswijker is een succes gebleken en komt de kwaliteit van het interview ten goede. 
Daar gaan we dus mee door. In 2016 is ook de trend om interviews uitgangspunt voor een 
artikel in het Jaarboek te laten zijn, voortgezet. De werkgroep is er opnieuw in geslaagd 
een ‘klein boekje’ met zes korte schetsen van gehouden interviews te presenteren. De sa-
menstelling van de werkgroep was als volgt: Lia Boshoven, Marianne van Rossum, Marty 
Thieleman, Harry Niemeijer, Joke van Wijk van Brievingh, Robert Heidemann, voorzitter, 
en Jaap MacLean. Deze laatste trad in november terug. We danken hem voor zijn inzet. In 
november trad Cootje Schot toe tot de werkgroep.
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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 heeft een werkplek op zolder in het Museum Rijswijk met de nodige ap-
paratuur om beelden digitaal vast te leggen en te bewaren. De collectie van de ‘Stichting 
Omroep Rijswijk’ is het voornaamste object op dit moment met circa 600 uur beelden uit 
de jaren tachtig en negentig.
Een selectie hieruit werd op de Algemene Ledenvergadering van november getoond met 
zeer herkenbaar materiaal met onder andere vier branden.
Ook op de nieuwe site van de HVR zullen diverse shots verschijnen uit onze archieven.
Wederom werd, onder veel belangstelling, op de Lichtjesavond met Kerst materiaal ge-
toond in de achterruimte van de Oude Kerk.
De werkgroep wordt gevormd door Fred Kuipers, Marco Hendrikse, Theo Spierenburg en 
Hans van Rossum.

Werkgroep ‘Jaarboek’
De Redactie van het Jaarboek 2016 bestond uit Ruud Poortier (eindredacteur), Joke van 
Wijk van Brievingh-Hesselink, Rob de Mooy, Frans Holtkamp en Marty Thieleman. 
Belangrijke bijdragen kwamen weer van Joop van Munster (advertenties) en Paul de Boer 
(vormgever). Opnieuw bleek een extra katern, die opnieuw gerealiseerd kon worden door 
een gift van de Hagedoorn Stichting wenselijk. Dit thematische gedeelte was gewijd aan 
familiebedrijven in Oud-Rijswijk. De enquête leverde dikke plussen op voor het werk van 
Redactie en vormgever. Wij kunnen doorgaan op de ingeslagen weg en enkele suggesties 
zullen in de toekomst worden benut.

Werkgroep Open Monumentendag (OMD)                     
De ‘Open Monumentendag 2016’ werd in Rijswijk gehouden op zaterdag 10 september, 
met als thema ‘Iconen en Symbolen’. De werkgroep OMD van de Historische Vereniging 
Rijswijk (HVR) had een brochure samengesteld met informatie over Iconen en Symbolen 
die in Oud-Rijswijk op, aan en in monumenten te zien zijn. In de brochure was daartoe 
een passende wandelroute opgenomen.       
De Open Monumentendag 2016 werd feestelijk geopend in de Oude Kerk door wet-
houder Cultureel Erfgoed Marloes Borsboom met muzikale medewerking van ‘Trias’, 
het Centrum voor de Kunsten in Rijswijk. De jaarlijkse Monumentenprijs werd dit jaar 
door de wethouder uitgereikt aan het ‘Museum Bescherming Bevolking/ Commandopost 
Rijswijk’. Ook werden dit jaar weer een aantal geëmailleerde Monumentenbordjes uitge-
reikt aan de eigenaren van enkele historische panden.
Op zaterdag 10 september waren, zoals gebruikelijk, een groot aantal monumenten 
te bezoeken: de Schaapweimolen, de Hofrustkapel, de Oude Kerk (waar tevens de ten-
toonstelling over het OMD- thema Iconen & Symbolen was te bezichtigen), het Gemaal 
van de Plaspoel- en Schaapweipolder, de Duiventoren op het Landgoed Te Werve, het 
Oude Raadhuis (met een expositie van de SBOR-schilderclub), de St. Bonifatiuskerk, de 
Algemene Begraafplaats Rijswijk en het voormalige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 
(met rondleidingen door leden van de HVR). Op deze dag was ook de HVR met een 
kraam aanwezig op het jaarlijkse Strandwalfestival voor boekverkoop en ledenwerving.
Op zondag 11 september organiseerde de ‘Winkeliersvereniging Oud-Rijswijk’ een oldti-
mershow rond de Oude Kerk, waar oude auto’s en motoren stonden opgesteld. Ook was 
op deze dag het Museum Bescherming Bevolking/Commandopost Rijswijk geopend. 
waar een antieke Magirus Deutz BB-brandweerwagen was opgesteld.
De werkgroep OMD bestond uit de HVR-leden Jos Bolte (voorzitter), Hannie van 
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Leeuwenberg, Ger Visser (penningmeester/ notulist), Herman Soen en Arjan Kwakernaak 
(beiden namens Museum Rijswijk) en Erik Rinia (namens de gemeente Rijswijk). 

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 (oude) Jaarboeken van de HVR, uit-
gaven van de ‘Stichting Rijswijkse Historische Projecten’ en kunstboeken te koop. 
Belangstellenden werden geïnformeerd over de activiteiten van de HVR. Twee bezoekers 
hebben zich aangemeld als lid.
In het kader van het Strandwalfestival werden er rondleidingen verzorgd door het oude 
stadhuis aan de Generaal Spoorlaan: het gemeentebestuur overweegt het leegstaande pand 
in te richten als ‘Huis van de Stad’, waarin de gemeentelijke diensten en andere voorzie-
ningen worden ondergebracht. De rondleidingen werden verzorgd door Hans van Rossum, 
Ger Visser en Wim Dammers, respectievelijk voorzitter, penningmeester en secretaris van 
de HVR en ruim tweehonderd belangstellenden kwamen een kijkje nemen.

Erfgoed Rijswijk
Erfgoed Rijswijk is een samenwerkingsverband tussen de HVR, Museum Rijswijk, RHI, 
Archeologische Werkgroep Rijswijk en de Bibliotheek aan de Vliet. Ook maken BB 
Museum Overvoorde en de Stichting Historische Buitenplaats Ypenburg er deel van uit. 
De gemeente, afdeling Archeologie, is tevens deelnemer. 
Dit jaar werd als thema ‘vervoer’ gekozen, vanwege de viering van 150 jaar tramlijn 1 tus-
sen Den Haag en Delft. Archeologisch onderzoek naar Romeinse wegen, concurrentie in 
het vervoer, oorlogsmaterieel en beelden van de aanleg van vliegbasis Ypenburg waren de 
onderwerpen van een lezingenprogramma dat op twee momenten voor een geïnteresseerd 
publiek werd gehouden.

Oude Stadhuis, toekomstig Huis van de Stad?
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Bestuur: bestuurssamenstelling en activiteiten
• De bestuurssamenstelling per eind 2016 is als volgt:
 Hans van Rossum, voorzitter
 Ger Visser, penningmeester
 Wim Dammers, secretaris/ledenadministrateur
 Joke van Wijk van Brievingh, lid, tevens redacteur Jaarboek en lid werkgroep  

Verteld Verleden
 Heilina van Putten, tweede secretaris
 Fred de Koning, lid, tevens materiaalbeheerder;
• Het bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd;
• Op 28 februari heeft de secretaris een Monumentenwandeling Oud-Rijswijk verzorgd 

voor een familiegroep;
• De HVR heeft de feestelijke heropening van de gerestaureerde poortbrug van landgoed 

Te Werve op 15 maart bijgewoond;
• Op 25 april heeft de HVR een bijeenkomst georganiseerd met zeven zusterverenigingen 

in Museum Rijswijk, om ervaringen en ideeën uit te wisselen;
• In nauw overleg met ‘Knijnenburg Producties’ is de technische en inhoudelijke vernieu-

wing van de website voorbereid;
• Tijdens de herdenkingsplechtigheid bij het oorlogsmonument aan ’t Haantje op 7 ok-

tober heeft de secretaris een korte presentatie verzorgd over de in Rijswijk gelegde 
struikelstenen voor tijdens WOII afgevoerde en vermoorde Joodse Rijswijkers;

• Op 8 oktober heeft de HVR met een stand deelgenomen aan de ‘Historische 
Informatiemarkt’ in Wateringen, georganiseerd door ‘Historische Werkgroep Oud-
Wateringen en Kwintsheul’: de markt werd goed bezocht en de HVR heeft diverse 
publicaties kunnen verkopen;

• In het najaar zijn een Monumentenwandeling Oud-Rijswijk en een Leeuwendaal-
wandeling verzorgd;

• Op 16 december heeft de HVR weer deelgenomen aan de ‘Lichtjesavond’ in de Oude 
Kerk, welke ieder jaar wordt georganiseerd in de aanloop naar Kerstmis. De HVR ver-
toonde daar oude films over Rijswijk, waarbij belangstellenden werden geïnformeerd over 
de verenigingsactiviteiten en er boeken en brochures over de geschiedenis van Rijswijk 
werden verkocht.

Oranjelaan hoek Geestbrugweg 
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Bijeenkomsten
Afwisselend op dinsdag, woensdag en donderdag verzorgde de HVR acht bijeenkomsten 
voor haar leden: vier keer in Gebouw Hofrust aan de Herenstraat nummer 44B en vier 
keer in Museum Rijswijk, Herenstraat nummer 67.
Hieronder treft u een overzicht van de gehouden lezingen aan, de inhoudelijke beschrijvin-
gen kunt u lezen op de website: www.historischeverenigingrijswijk.nl/agenda-archief.php 

Gehouden lezingen:
• 23 februari: Holland en Oranje in Europa, dynastieke netwerken van Karel de Grote tot 

op heden door Ron Houterman;
• 24 maart: Molens langs de Vliet door Aart Struijk;
• 26 april: 50 jaar Podiumkunst in Rijswijk - met een eerbetoon aan de Rijswijkse komiek 

en revuester Johan Buziau door Diana van Dijk;
• 26 mei: aansluitend op de ALV werden twee films vertoond:
 -  De Atlantikwall - de verborgen grens, ingeleid door de heer Raphaël Smid, locatie-
    manager Rijswijk van het Museum Bescherming Bevolking,
 -  Een gedeelte van de NOS-uitzending op 4 mei 1997 van de Nationale Herdenking, 
    met als thema ‘een onbekend monument’, waarbij het monument bij ‘ t Haantje wordt 
    belicht;
• 20 september: De geologie van Rijswijk: oude landschappen onder de stad, zo dichtbij 

en toch veraf door Bert van der Valk;
• 13 oktober: Het verdwenen paleis van Honselersdijk door Jolanda Faber;
• 22 november: aansluitend op de ALV presenteerde de HVR-Werkgroep Rijswijk 

Verbeeld beelden van Omroep Rijswijk over het Rijswijk in de jaren tachtig en negentig 
van de vorige eeuw;

• 15 december: ’t Woudt - de rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland door 
Jacques Moerman.

Alle foto’s: auteur, tenzij anders vermeld.
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Gemeente Rijswijk in 2016
Wilberd Gijzel,

(online/social media expert, communicatie gemeente Rijswijk)

Januari
Brand in gymzaal P. van Vlietlaan
Tijdens de jaarwisseling ontstond brand in de gymzaal aan de P. van Vlietlaan. 
24 woningen in de nabije omgeving moesten geëvacueerd worden in verband 
met rookontwikkeling en mogelijk asbest. Het pand was niet te redden en werd in 
januari gesloopt. Voor alle 15 huurders van de gymzaal werd door de gemeente 
een tijdelijke alternatieve locatie gevonden.

Godfried Bomansschool terug in Rijswijk
Wethouder Nicole Dierdorp opende begin januari trots de nieuwe locatie van 
de Godfried Bomansschool aan de Treubstraat. Het is de eerste schooldag van 
de kinderen in hun nieuwe school. Ook wethouder René van Hemert (onder-
wijs) was bij de opening aanwezig. Op 24 juli 2015 trof een uitslaande brand 
de schoolgebouwen van de Godfried Bomansschool, J.H. Snijdersschool en 
Openbare Daltonschool ’t Prisma. Door de brand konden die niet meer worden 
gebruikt. Sinds begin van het schooljaar 2005-2016 maakte de Bomansschool ge-
bruik van een schoolgebouw in Delft en moesten de kinderen met bussen op een 
neer pendelen.

Rijswijkse Schouwburg ‘Theater van het jaar’
De Rijswijkse Schouwburg werd uitgeroepen tot Theater van het Jaar 2015. Zij 
ontving deze titel van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP). De jury 
roemt de warme ontvangst van het publiek en de service van het theater. VVTP-
leden hadden alle theaters in Nederland beoordeeld op communicatie, techniek, 
uitstraling, gastvrijheid, ondernemerschap en de samenwerking tussen theater 
en producent. In oktober viel de schouwburg weer in de prijzen. ANWB-leden 
verkozen de Rijswijkse Schouwburg tot meest gastvrije theater in een kleine 
gemeente.
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Bewonersbijeenkomst inrichting Park Hofrust
Een aantal enthousiaste bewoners gaat samen met de gemeente Park Hofrust 
opnieuw inrichten. Zij organiseerde in januari een informatiebijeenkomst voor 
hun buurtgenoten. ‘Park Hofrust is belangrijk voor de omliggende wijken in 
Oud Rijswijk. Het park heeft veel van het oorspronkelijk karakter verloren en 
er is sprake van achterstallig onderhoud. Samen met de gemeente willen we de 
waarde van het park versterken en daarmee de kwaliteit voor de toekomst garan-
deren’, zeggen de initiatiefnemers.

Onderzoek naar veiligheid balkons
De gemeente heeft 230 verenigingen van eigenaren(vve’s) van gebouwen met 
‘vrij uitkragende’ balkons verzocht om onderzoek te doen naar de constructie-
ve veiligheid van deze balkons. Uit eerder onderzoek bleek dat een aantal niet 
voldoet aan de veiligheidseisen. Met vrij uitkragende balkons wordt bedoeld vrij 
hangende balkons met een betonnen vloer die uit de gevel steekt.

Feestelijke opening Haagweg
Met het onthullen van een enorme foto in een Snow Globe bij het museum 
Rijswijk nam wethouder Van Hemert in januari afscheid van de ‘oude’ Haagweg 
en opende hij de ‘nieuwe’. De Haagweg is opnieuw ingericht. In het jaar 2015 
heeft deze weg minder rijbanen en meer ruimte voor fietsers gekregen. De herin-
richting vermindert de geluidsoverlast van het verkeer, verbetert de luchtkwaliteit 
en de verkeersveiligheid. De leefbaarheid van het gebied knapt ervan op.

Eerste ontwerpschetsen HBG-locatie 
In het ‘Forum Stad van de gemeenteraad’ zijn de eerste ontwerpschetsen ge-
presenteerd voor het kantoorpand van de voormalige Hollandse Beton Groep, 
beter bekend als het HBG-pand. In januari en februari 2016 is een zogenaamde 
‘omgevingsconsultatie’ georganiseerd met onder meer een informatieavond. De 
volgende stap in het herontwikkelingsproces is het opstellen van een nieuw be-
stemmingsplan en het uitwerken van het bouwplan voor de eerste fase. 
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Straatnamenboek voor Rijswijk
Rijswijk heeft nu een eigen straatnamenboek. Het is in eigen beheer geschreven 
en uitgebracht door Joop Josée. Hij woont al meer dan 20 jaar in Rijswijk en 
miste een straatnamenboek. ‘Als oud-Hagenaar was mij bekend dat Den Haag 
zoiets wel bezat. Aangezien ik inmiddels meer dan 20 jaar in onze fijne gemeente 
woon, dacht ik een beetje chauvinistisch: waarom heeft Rijswijk niet zo’n boek?’

Februari
Giri en jeugdteam Lokomotief winnen Sportprijs 2015
In een overvolle kantine van de Marimbahal zag gastheer Inter Rijswijk dat de 
Rijswijkse sportprijzen naar schaakgrootmeester Anish Giri en het jongensteam 
(onder 16 jaar) van basketbalvereniging Lokomotief gingen. De publieksprijzen 
gingen naar mountainbikester Daniëlle Sluijter en het derde badmintonteam van 
BC Randstad.

Flexibele samenwerking met andere gemeenten
In de samenwerking met andere gemeenten voert Rijswijk een consequent ‘ad-
hoc beleid’. Dat is de belangrijkste conclusie van de eerste rapportage van de 
nieuwe rekenkamer van de gemeente. Daarmee bedoelt de rekenkamer dat 
Rijswijk stelselmatig niet kiest voor vaste samenwerkingsrelaties en vaste 
samenwerkingsvormen. Nu wordt bij verschillende thema’s steeds opnieuw be-
paald of de gemeente samenwerkt, en zo ja, met welke andere steden. Een nadeel 
is dat mogelijkheden voor wederzijdse versterking van relaties niet ten volle 
worden benut. Maar er zijn ook voordelen zoals een grotere flexibiliteit. Ook im-
pliceert het vrijwillige karakter van samenwerking dat er veel draagvlak is bij de 
deelnemende gemeenten.

Eerste paal huurwoningen RijswijkBuiten
In februari heeft wethouder Ronald van der Meij de feestelijke paal geslagen 
voor de bouw van de eerste vrije sector huurwoningen in RijswijkBuiten. De hui-
zen zijn onderdeel van Fase 10 van De Tuinen van Sion. De 43 vrije sector huur 
eengezinswoningen kennen twee verschillende woningtypes, de Stadsvilla’s en 
de Verandawoningen. Deze eengezinswoningen zijn de eerste van 200 vrije sec-
tor huurwoningen die Bouwinvest in RijswijkBuiten gaat verhuren.
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Start brede school Stationskwartier
De bouw van de brede school Stationskwartier was in februari gerealiseerd en na 
de voorjaarsvakantie klaar voor gebruik. Vanaf begin april waren ook de peuter-
speelzaal en buitenschoolse opvang van De Wereldplek op deze locatie gereed. 
Op maandag 29 februari maakten de leerlingen van basisschool De Piramide de 
overstap van de oude naar de nieuwe locatie.

Maart
30 dagen geen alcohol
Wegens het succes van vorig jaar deed Rijswijk ook dit jaar weer mee aan 
de IkPas campagne. Wethouder Björn Lugthart (Sociale Zaken, Zorg en 
Volksgezondheid) ging wederom de uitdaging aan om een maand lang geen al-
cohol te drinken. Zijn doel is om overmatig alcoholgebruik onder de aandacht te 
brengen.

Veel belangstelling voor ‘Toekomstvisie Plaspoelpolder’
In maart presenteerde de gemeente het eerste concept van de Toekomstvisie 
Plaspoelpolder. Dit gebeurde tijdens een werksessie in het Informatiecenter 
Plaspoelpolder. Ongeveer tachtig belangstellenden hoorden aan welke nieuwe 
koers voor het bedrijvengebied is uitgestippeld. 

Vrijwilligersacademie Rijswijk van start
Twaalf partijen slaan de handen ineen om een breed aanbod van scholing en 
training voor vrijwilligers aan te bieden. In maart lanceerde wethouder Björn 
Lugthart de website van de Vrijwilligersacademie Rijswijk. De academie biedt 
aan vrijwilligers een uitgebreid trainingsaanbod. Door het bevorderen van des-
kundigheid van (toekomstige) vrijwilligers en het ontwikkelen van hun talenten 
verbetert de academie de kwaliteit van het vrijwilligerswerk.

Rijswijkse ‘Opschoonweek’ een succes
Veel Rijswijkse kinderen en buurtbewoners hebben in maart de handen uit de 
mouwen gestoken om zwerfafval te lijf te gaan. In Rijswijk waren zeven acties 
met ruim 345 deelnemers, Dit gebeurde tijdens de Rijswijkse Opschoonweek met 
als afsluiter veel acties op de landelijke Opschoondag.

Uitslaande brand in serviceflat
De brandweer heeft een felle uitslaande brand bestreden in de recreatieruim-
te van een serviceflat aan de Hilvoordestraat. Een aantal woningen werd door 
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brandweer en politie ontruimd. De bewoners van deze woningen werden tijde-
lijk opgevangen in een nabijgelegen kerkzaal. De brand was snel onder controle. 
Desondanks was de schade aan de recreatieruimte aanzienlijk.

‘Samen Sterk in Scheiding’ 
Voor kinderen is een scheiding van ouders vaak een onverwachte, overweldigen-
de en ongewenste ervaring. De gemeente is daarom in 2016 het project Samen 
Sterk in Scheiding gestart. In dit project werken organisaties samen om hulp te 
bieden aan gezinnen die te maken hebben met scheiding.

Meer inzicht in beleving zwerfafval
Hoe schoon vinden de inwoners van Rijswijk de openbare ruimte en willen ze 
meehelpen met het schoonhouden van deze ruimte? Vragen waarop de ge-
meente graag een antwoord wil zodat nog beter kan worden gewerkt aan een 
schone openbare ruimte. Rijswijk ging daarom in maart met behulp van ‘Burger 
Interactiepunten’ de inwoners verleiden om mee te werken aan het invullen van 
een vragenlijst over de beleving van zwerfafval in de openbare ruimte.

Huisartsen, jeugdartsen en gemeente werken samen
Rijswijkse huisartsen, jeugdartsen en gemeente gaan meer samenwerken. De ge-
meentelijke Sociale wijkteams, het Jeugdteam, het Zorgloket, de huisartsen en 
jeugdartsen maakten hiervoor in maart werkafspraken. Sinds 2015 heeft de ge-
meente nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen, begeleiding 
en kortdurend verblijf (Wmo). Om die zo goed mogelijk te kunnen invullen sti-
muleert de gemeente de samenwerking tussen verschillende partijen binnen het 
‘sociaal domein’.

April
Uitslag referendum Oekraïne
Op 6 april heeft Nederland per raadgevend referendum gestemd over goedkeu-
ring van het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 13134 Rijswijkers 
gingen stemmen, een opkomst van 35,17%. Tegen goedkeuring stemde 63,04%, 
vóór 35,17%. Met die cijfers vormt Rijswijk een vrij nauwkeurige afspiegeling 
van het landelijke beeld. 
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Afronding rioolproject Ministerbuurt
In april was het zover. Wethouder Ronald van Meij meldde dat al voor de beoog-
de eindedatum de rioolwerkzaamheden in de Ministerbuurt waren voltooid. Het 
project verliep ook voorspoedig dankzij de inzet van de aannemers en medewer-
king van de bewoners. Door de werkzaamheden was het riool voor de bewoners 
soms beperkt te gebruiken. Ook moest er af en toe een straatje worden omgere-
den om bij de woning te komen. 

Rijswijkse Raad van Jeugdambassadeurs
Wethouder Marloes Borsboom installeerde de Rijswijkse Raad van 
Jeugdambassadeurs. De tien kinderen van de Raad legden plechtig de gelofte af 
om er voor te zorgen dan de meningen, ideëen en vragen van kinderen worden 
doorgegeven aan de politiek. Op 20 april, stond de Raad in de Tweede Kamer. 
Dit was om namens alle schoolgenoten, de organisatie KinderrechtenNU en de 
gemeente de kersverse Kinderombudsman, mevrouw Magrite Kalverboer te feli-
citeren met haar installatie.

De jeugdambassadeurs bij de Kinderombudsman

Nieuwe stadstram en route voor lijn 17
In mei konden reizigers voor het eerst mee met de nieuwe stadstram van HTM 
op de lijn van tram 17 tussen Wateringen via Rijswijk naar Den Haag Korte 
Voorhout. De oude rood-beige trams zijn op dit deel vervangen door nieuwe 
trams. Verkeerswethouder René van Hemert is blij met de komst van de moderne 
stadstram: ‘Rijswijk ontvangt deze met open armen. Reizen in en rond Rijswijk 
wordt nog prettiger’.

Eerste jeugdlintje tijdens de Lintjesregen 2016
Traditiegetrouw hebben ook dit jaar inwoners van Rijswijk een Koninklijke 
Onderscheiding gekregen. Mevrouw C. van Boven-Smits en de heren J.J.E. 
Eijsackers en J.G. Schot werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
De heer Prof. dr. F.C.T. van der Helm werd benoemd tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. Dit jaar werd ook het eerste jeugdlintje uitgereikt aan 
Charmaine Daylak. Sinds 2015 kent Rijswijk het Jeugdlintje. Dat is ingevoerd 
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om jeugd en jongeren te stimuleren een actieve, positieve deelname te leveren 
aan de samenleving.

Bevrijdingsvuur naar Rijswijk
In de nacht van 4 op 5 mei wordt per traditie in Wageningen vóór Hotel De 
Wereld het bevrijdingsvuur ontstoken. In dit hotel werd in 1945 de capitulatie 
getekend. Vanaf deze historische locatie vertrekken ieder jaar loopgroepen uit 
het hele land om het vuur naar hun eigen gemeente te brengen. Rijswijk deed 
voor het eerst mee in 2016. De acht hardlopers, onder wie burgemeester Michel 
Bezuijen, brachten het vuur naar Rijswijk over een afstand van 110 km.

Onkruid op straat duurzaam bestreden
Het onkruid  wordt vanaf 2016 op straten en stoepen zonder chemische middelen 
bestreden. De regels voor onkruidbestrijding zijn gewijzigd. En bovendien: duur-
zaamheid staat voorop in Rijswijk. De gemeente heeft een contract afgesloten 
met Verheij Integrale groenzorg. Zij gaan het onkruid bestrijden met machines 
die gebruik maken van een techniek met hete lucht of heet water.

Gefaseerde uitvoering Huis van de Stad
Het college van B&W heeft in de gemeenteraad de intentie uitgesproken om te 
komen tot een gefaseerde realisatie van het Huis van de Stad, in het voormalige 
stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Met het Huis van de Stad beoogt het col-
lege méér dan het behouden en herstellen van een gezichtsbepalend gebouw. Het 
complex kan - in de visie van het college - de verbindende schakel vormen tussen 
stadbestuur, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers. Waar ont-
moeten en samenwerken centraal staan en iedereen zich thuis en gehoord voelt. 
‘Met zijn iconische waarde en historische locatie vormt het gebouw een ideale 
verbinding tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ Rijswijk.

Mei
Honderd dagen zonder restafval
Avalex is gestart met een bijzonder project. De regionale reinigingsdienst heeft 
200 gezinnen uitgedaagd om honderd dagen lang zonder restafval te leven. 
Wethouder Ronald van der Meij meldde zijn gezin direct aan om mee te doen. 
Het project maakt duidelijk dat het mogelijk is om vrijwel al je afval te scheiden. 
Deelnemers wegen wekelijks hun restafval: dat komt uit op gemiddeld 1,8 kg per 
week, tegenover een landelijk gemiddelde van 8,7 kg.  
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Samen voor een mooie Generaal Spoorlaan
De Generaal Spoorlaan heeft onderhoud nodig tussen de Huis te Landelaan en 
de Burgemeester Elsenlaan. Zowel boven de grond (asfalt, bomen, groen, door-
stroming verkeer) als onder de grond (bijvoorbeeld riolering). Dit biedt kansen 
voor een nieuwe inrichting in 2017. De gemeente gaat hierover in gesprek met de 
direct omwonenden en andere belanghebbenden.

Park De Driesprong is klaar
Precies een jaar nadat de wethouders Marloes Borsboom en Ronald van de Meij 
het startsein gaven voor ‘de schop in de grond’, was Park De Driesprong klaar! 
Op zaterdag 28 mei 2016 openden ze de feestelijke activiteiten ter ere van dit 
nieuwe park in Te Werve.

Koninklijke onderscheiding 
voor F.Th. Kremer
Op 24 mei heeft burgemeester 
Michel Bezuijen een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt aan 
de heer F.Th. Kremer. Kremer 
(65) is benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. Hij is 
sinds 1998 Algemeen directeur 
van het Personenschade Instituut 
van Verzekeraars (PIV). Dat is 
een kennis- en adviescentrum 
voor de aansprakelijkheidsver-
zekeraars en andere betrokkenen 
om te komen tot een aanpak 
van de stijgende kosten van de 
letselschade.
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College blikt vooruit met ambitie
Het college van B&W heeft 24 mei de jaarstukken over 2015, de eerste half-
jaarrapportage 2016 en de halfweg-evaluatie van het collegewerkprogramma 
gepresenteerd. Veel is er al bereikt. De groei van Rijswijk, nieuwe taken, hoge 
ambities en kortingen vanuit het Rijk vragen de komende jaren focus op de toe-
komstplannen en scherpte op de gemeentefinanciën.

Wilhelminapark aangepakt
De zwemplas in het Wilhelminapark wordt al jaren geteisterd door blauwalgen, 
waardoor het niet mogelijk is daar te zwemmen. Hoogste tijd om daar iets aan 
te verbeteren. De gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland pakten dit 
zomer 2016 grondig aan met bijzondere maatregelen. De waterstroom in de plas 
werd gekeerd en de plas drie maanden drooggelegd. Aan het einde van de zomer 
liet Delfland de plas weer geleidelijk vollopen en kregen waterplanten de kans 
weer te groeien.

Veel belangstelling Duurzaamheidscongres Rijswijk
Donderdag 19 mei vond in de Broodfabriek in Rijswijk ‘Het Grote 
Duurzaamheidscongres’ plaats, georganiseerd door de gemeente. Met een op-
komst van ruim 400 bezoekers, een bezoek van minister Stef Blok, inspirerende 
sprekers en diverse workshops waaraan inwoners en bedrijven actief deelnamen, 
werd deze dag zeer geslaagd genoemd. Het centrale thema was: ‘Een duurzame 
leefomgeving met het oog op de toekomst’.

Juni
Rijswijk plaatst eigen Wall of Honour
Inwoners van Rijswijk konden van 7 juni tot 17 juni hun waardering en respect 
tonen aan Rijswijkse veteranen voor hun inzet tijdens oorlog en vredesmissies. 
Speciaal hiervoor was in de publiekshal in het stadhuis tijdelijk een Rijswijkse 
Wall of Honour geplaatst waarop inwoners een persoonlijke boodschap moch-
ten schrijven of een anjer opprikken. Op 18 juni vond de elfde editie van de 
Rijswijkse Veteranendag plaats. Zo’n 170 bezoekers waren naar beurshal ‘De 
Broodfabriek’ gekomen en luisterden ademloos naar de toespraak van Generaal 
b.d. Van Uhm. Hij vertelde over de Stichting Hulphond en deelde zijn persoon-
lijke verhaal met de zaal.
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Schoolspullenpas 2016
De gemeente gaf Rijswijkse kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ook 
in 2016 weer een Schoolspullenpas. Stichting Leergeld Den Haag verstrekt deze 
pas aan kinderen uit gezinnen, waarvan het gezamenlijk inkomen niet hoger is 
dan 130% van het wettelijk minimum. Met de pas kunnen kinderen voor het 
nieuwe schooljaar spullen kopen bij enkele Rijswijkse en Haagse winkels.

Koninklijke onderscheiding 
Aris Verwoerd
Op donderdag 2 juni 2016 reikte 
burgemeester Michel Bezuijen, een 
Koninklijke onderscheiding uit aan 
Aris Verwoerd. Hij werd bij Koninklijk 
besluit van 18 mei 2016 benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Verwoerd (65) trad op 1 september 
1979 in dienst van Rijswijk. Hij werd 
aangesteld als schilder. Deze func-
tie heeft hij tot 1 mei 1990 vervuld, 
daarna maakte hij de overstap naar de 
afdeling interne zaken en werd aan-
gesteld als bode. Deze functie heeft 
Verwoerd tot aan zijn afscheid op 2 
juni 2016 vervuld. Naast zijn werk 
bij de gemeente heeft hij een aantal 
nevenfuncties vervuld. In de periode 
1996-2002 was hij een betrokken lid van het Anti-Annexatiecomité Ypenburg. 
Als spil en motivator zorgde hij voor een samenwerking met alle deelnemers uit 
de vijf betrokken gemeenten.

Afspraken over verdringing van werk
Als eerste gemeenten in Nederland hebben Den Haag, Delft, Midden-Delfland, 
Rijswijk en Westland in juni met vakbond FNV een Verdringingsprotocol on-
dertekend. In het protocol staan afspraken om verdringing van werk en werken 
zonder loon te voorkomen. Ook worden werknemers voortaan betaald volgens 
geldende cao-afspraken en tegen tenminste het minimumloon.
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Woningen voor jongeren met ondersteuning
Het woningaanbod voor jongeren in Rijswijk is verruimd. Dit is mogelijk dankzij 
het innovatieproject Jongerenhuisvesting Rijswijk. Dat is een samenwerking tus-
sen verschillende partijen en richt zich op wonen met begeleiding voor jongeren. 
Voor Rijswijkse jongeren zijn er onvoldoende mogelijkheden om met ondersteu-
ning te wonen en zij zijn daardoor gedwongen naar aangrenzende gemeenten te 
verhuizen. Voor hen is dit geen wenselijke situatie, omdat ze uit hun sociale net-
werk en veilige omgeving worden gehaald.

Juli 
Rijswijk verwelkomt 50.000e inwoner
Voor de derde keer in de geschiedenis is het inwonersaantal van Rijswijk geste-
gen tot boven de 50.000. De 50.000e inwoner is de op 18 juni jl. geboren Evi. Evi 
woont met haar ouders en zus Lindsey in de nieuwe woonwijk RijswijkBuiten. 
De burgemeester is op kraambezoek geweest bij de familie Toorenburg. Evi ont-
ving van de gemeente een knuffelbeer en 50.000 centen (€ 500,-) voor haar nog 
te openen spaarrekening. Rijswijk kreeg voor het eerst 50.000 inwoners op 26 
juni 1969 en daarna opnieuw op 15 oktober 1998. Beide keren kwam het aantal 
later weer uit op minder dan 50.000.

Stadsvisie Rijswijk 2030: Samen maken we de stad!
Het college van B&W legde de Stadsvisie Rijswijk 2030 in september ter vast-
stelling voor aan de gemeenteraad. Met behulp van de visie, te vinden op www.
rijswijk2030.nl, kunnen plannen worden getoetst. Het biedt ook een helde-
re koers voor partijen die in of met Rijswijk aan de slag willen. Burgemeester 
Bezuijen blikt alvast vooruit: ‘Ik ben trots op de manier hoe we de Stadsvisie in 
een open, transparant en interactief proces met de inwoners, bedrijven en organi-
saties hebben gemaakt. Nu gaan we de visie uitvoeren. Ook dit doen we samen. 
Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.’
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Nieuw parkeerverordening dichterbij
De invoering van fiscaal en digitaal parkeren in Rijswijk is een stap dichterbij ge-
komen doordat het college akkoord is gegaan met de nieuwe parkeerverordening. 
Daarna mochten inwoners en ondernemers in Rijswijk hierover hun mening geven 
en ging de gemeenteraad zich uitspreken. Rijswijk staat aan de vooravond van de 
drastische wijziging van het parkeerbeleid. De raad gaf hiertoe in september 2015 
de aanzet met de goedkeuring van de Kadernota Parkeren Rijswijk 2015–2025.

Einde voetbalclub Haaglandia
In mei besloot het college van B en W om de huurovereenkomst met voetbal-
vereniging Haaglandia op te zeggen in verband met de financiële problemen bij 
de club. Vervolgens zijn stappen gezet om weer in gesprek te komen. Vanuit de 
‘gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid’ ten aanzien van de (jeugd)le-
den van Haaglandia besloot het college om met een positieve grondhouding te 
verkennen of er mogelijkheden zijn om voor een jaar alsnog een nieuwe gebrui-
kersovereenkomst te verlenen aan de club. In het belang van de (jeugd)leden die 
moeten kunnen sporten, vonden meerdere gesprekken plaats met de intentie om 
hieruit te komen. Geconstateerd werd echter dat er geen zicht was op oplossingen 
voor de problemen die Haaglandia heeft. ‘Dit betekende dat er geen solide basis 
is waarop een overeenkomst kan worden aangegaan. Het college heeft dan ook 
besloten om de verkenning af te ronden en, op dit moment, geen nieuwe tijdelij-
ke gebruikersovereenkomst met Haaglandia te sluiten’, zo werd bekend gemaakt.

Cultuurvisie vastgesteld
De vernieuwing van het Rijswijkse kunst en cultuurbeleid gaat van start. In juli 
stelde de gemeenteraad de Rijswijkse Cultuurvisie vast. De visie geeft koers 
aan het nieuwe Rijswijkse kunst- en cultuurbeleid. De wensen en ideeën van 
inwoners, bedrijven en organisaties in de stad vormen het uitgangspunt. Zes 
beleidspijlers van de Cultuurvisie worden nog verder uitgewerkt in concrete 
plannen. De pijlers krijgen ieder een trekker die met een groep betrokkenen de 
plannen gaat opstellen en uitvoeren.

Augustus
‘Archeologie uit uw achtertuin’
In juni werd de tentoonstelling Archeologie uit uw achtertuin in het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden geopend. Rijswijk nam hier ook aan deel en heeft hier-
voor een zeshoekige, hardstenen plavuis uit het Huys ter Nieuburch aangedragen. 
De plavuis is in bruikleen gegeven voor de periode dat de tentoonstelling duurt 
en dat zal zeker voor een periode van twee jaar zijn. 
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Uitreiking jaarverslagen Monumentenzorg en Archeologie
In augustus reikte wethouder Marloes Borsboom de eerste exemplaren van de 
jaarverslagen 2014, 2015 en de nieuwsbrief 11 Monumentenzorg en Archeologie 
uit aan Hans Smiet. De uitreiking vond plaats bij de historische provinciale ki-
lometerpaal aan het Jaagpad. In 2013 werd tijdens rioolwerkzaamheden de 
paal verwijderd, waarop  Smiet zich sterk heeft gemaakt voor behoud en terug-
plaatsing. De gemeente heeft hierop de palen opnieuw geverfd en voorzien van 
informatie om voorbijgangers te informeren over de historische waarde. Als dank 
voor zijn inspanningen ontving Smiet de eerste jaarverslagen en nieuwsbrief.

September
Herinrichting Bomenplein succes
Sinds begin september 2016 hangen op het Bomenplein van winkelcentrum In de 
Bogaard kleurige lampions en lichtsnoeren in de bomen. Daartussen staan stoere 
picknicktafels met mooie witte potten vol met geurende lavendel. En de bezoe-
kers schuiven maar wat graag aan, voor een drankje of een hapje, of alleen een 
momentje van rust. ‘Met deze aankleding is door de ondernemers van winkelcen-
trum een begin gemaakt om bezoekers niet alleen bij evenementen te verrassen, 
maar eigenlijk het hele jaar door’, zegt Fred Karremans, voorzitter van de winke-
liersvereniging. De gemeente heeft het idee van de ondernemers in de sfeer van 
vergunningen snel kunnen faciliteren. ‘Samenwerken, dat is waar het om gaat,’ 
aldus de wethouders Van Hemert en Van der Meij.

Zaterdagmarkt Oud-Rijswijk 60 jaar
Zaterdag 17 september bestond de markt in het oude dorp 60 jaar. Wethouder 
René van Hemert feliciteerde de marktkooplieden met dit feit. In de groen-
tekraam van de familie De Hoog overhandigde de wethouder een cheque ter 
gelegenheid van de jarige markt. De marktkooplieden vulden het bedrag nog aan 
en gaven de cheque door aan Hospice Het Vliethuys. Namens het Hospice wa-
ren voorzitter mevrouw Willy Blonk en bestuurslid Rien Meijer aanwezig. Daan 
Souverijn vertegenwoordigde de marktcommissie.
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Uitreiking medailles Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Burgemeester Michel Bezuijen reikte op woensdag 28 september de bronzen 
medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan mevrouw 
Belinda Werner-van den Berg en aan de heer Zoran Kostiç. Mevrouw Werner 
heeft op 26 april op de Geestbrugkade een 12-jarige fietser uit de Vliet gered. 
Tijdens de feestelijke opening van Park de Driesprong in mei ontsnapte een 3-ja-
rig jongetje aan de aandacht van zijn moeder en kwam in het water terecht. Zoran 
Kostiç zag dit gebeuren, handelde onmiddellijk en redde het kindje uit het water. 

Oktober
Nicki de Haaij geïnstalleerd als raadslid
Na een periode van het vervangen van VVD-raadslid Tangel is de heer De Haaij 
op 27 september geïnstalleerd als raadslid. Mevrouw Tangel had aangegeven niet 
te zullen terugkeren in de raad.

Rijswijkers vieren Stadsvisiefeest
Honderden Rijswijkse inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente 
trapten 8 oktober samen de start af van de uitvoering van de Stadsvisie Rijswijk 
2030. De gemeenteraad heeft op 27 september 2016 de ‘Stadsvisie Rijswijk 
2030: Samen maken wij de stad!’ vastgesteld!  Tijdens een feestelijke bijeen-
komst in winkelcentrum In de Bogaard konden inwoners deelnemen aan allerlei 
activiteiten en optredens bekijken die in verbinding staan met de Stadsvisie. Ook 
werd de nieuwe website van de gemeente gelanceerd. De Stadsvisie is gebouwd 
op de drie pijlers ‘Betrokken inwoners pakken kansen’, ‘Groene buitenplaats 
voor stedelijk wonen’ en ‘Innovatieve katalysator van de regionale economie’. 
In deze sociale, ruimtelijke en economische pijlers verwacht Rijswijk in de toe-
komst de grootste ontwikkeling door te maken.

Rijswijk start groenloket en projecten Duurzaamheidsfonds
Tijdens het Stadsvisiefeest gaf wethouder participatie en duurzaamheid, Marloes 
Borsboom, het startsein voor het digitale groenloket. Inwoners en ondernemers 
met een groen initiatief kunnen hier terecht voor advies en ondersteuning. Ook 
ontvingen zes initiatiefnemers een Groene Duim uit handen van de wethouder. 
Tevens kregen zes duurzame projecten een bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds. 
Dat fonds is door de gemeente opgericht met als doel inwoners, ondernemers en 
organisaties met duurzame ideëen met co-financiering te ondersteunen.

De burgemeester met Zoran Kostiç
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Afscheid gemeentesecretaris Anne de Baat
Veel raadsleden, collegeleden en personeel waren 25 oktober aanwezig bij het 
afscheid van Anne de Baat als gemeentesecretaris van Rijswijk. Hij startte per 1 
november als gemeentesecretaris van Capelle aan den IJssel. Anne de Baat was 
twaalf jaar de gemeentesecretaris van Rijswijk. In deze periode heeft de gemeen-
te en haar organisatie zich sterk ontwikkeld.

Grote opkomst bijeenkomst ‘In de Bogaard’
‘In de Bogaard leeft!’ constateerde wethouder Ronald van der Meij tijdens de bij-
eenkomst op 26 oktober over de stapsgewijze ontwikkeling van In de Bogaard en 
omgeving. Hij was onder de indruk van de ruim 130 belangstellenden die naar 
het stadhuis waren gekomen om zich te laten informeren en mee te praten over 
de ontwikkeling van het gebied. De wethouder riep op vooral samen te werken, 
ieder vanuit zijn of haar rol, en vooral te denken in kansen.

November
Springplank naar werk
Jongeren die Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of het Praktijkonderwijs 
(Pro) hebben gevolgd en klaar zijn met school komen niet altijd makkelijk aan 
een baan. Om hen een springplank naar betaald werk te bieden, is de gemeen-
te een proef gestart in winkelcentrum In de Bogaard. De jongeren die meedoen 
aan de pilot ‘Crew In de Bogaard’ kunnen in het gelijknamige winkelcentrum 
werkervaring opdoen en hun talenten ontdekken. Na deze periode van ervaring 
opdoen kunnen ze makkelijker doorstromen naar een ‘gewone’ baan, zo is de 
verwachting. 

Boek over moord Anneke van der Stap
Burgemeester Michel Bezuijen ontving 14 november direct na afloop van de pre-
sentatie ‘Politie Den Haag Exclusief’ in de Rijswijkse Schouwburg het boek over 
de moord op Anneke van der Stap uit handen van auteur Richard Helwig. Nadat 
politie en justitie de bezoekers een unieke inkijk hadden gegeven in het onder-
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zoek naar de moord op de 22-jarige Anneke uit Rijswijk, presenteerde Richard 
Helwig zijn boek met de titel Vingers gespreid in angst aan de burgemeester. Het 
boek beschrijft wat er gebeurde met Anneke. Het gedetailleerde verhaal strekt 
zich uit over een periode van 10 jaar.

Twee Rijswijkers als held onderscheiden
Tijdens de Nationale Heldendag op 17 november in Den Haag heeft minister-pre-
sident Mark Rutte twee Rijswijkers als held onderscheiden. Suzanne van Gemert 
en Sander Haine zijn onderscheiden met de bronzen legpenning. Zij kregen hun 
onderscheiding omdat ze op 31 juli 2014 twee broertjes uit de zee hadden gered 
bij Julianadorp.

December
Meer en duurzamere sociale woningen
Op 1 december zetten de gemeente en woningcorporaties Rijswijk Wonen 
en Vidomes hun handtekening onder afspraken voor de periode 2017-2020. 
Belangrijke onderwerpen zijn meer en betaalbare woningen, geschikte woningen 
voor senioren en kwetsbare groepen, duurzaamheid en leefbaarheid.

Erespeld voor Willem van der Ende
Vrijdag 9 december ontving Willem van der Ende uit handen van burgemeester 
Michel Bezuijen de Rijswijkse Erespeld. Van der Ende ontving deze gemeen-
telijke onderscheiding bij zijn afscheid als voorzitter van Arti Shock. Vanaf de 
oprichting van Arti Shock in 1972 was Willem van der Ende betrokken bij deze 
kunstenaarsvereniging, de laatste vijftien jaar als voorzitter. Hij hield zich bin-
nen de vereniging niet alleen bezig met besturen. Van der Ende was ook vaak te 
vinden in de Galerie en was betrokken bij allerlei activiteiten, waaronder de jaar-
lijkse Arti Shock-prijs en de jurering daarvan.

Kunstproject voor RijswijkBuiten
RijswijkBuiten krijgt een kunstwerk. De commissie KunstRuimte van gemeente 
Rijswijk nodigde kunstenaars (van binnen en buiten Rijswijk) uit om voor 12 ja-
nuari 2017 een voorstel te maken voor een kunstwerk voor RijswijkBuiten. De 
nieuwe woonwijk tussen de A4 en Delft, is groen, duurzaam en innovatief en laat 
het gevoel van buitenplaatsen op een eigentijdse manier herleven. De commissie 
KunstRuimte van de gemeente heeft opdracht gegeven voor kunst in de wijk die 
aansluit bij het karakter van de nieuwe woonwijk.
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Nieuwe fontein Park Cromvliet
Park Cromvliet heeft een nieuwe fontein. Vanuit een bootje in het midden 
van de vijver onthulden wethouders Marloes Borsboom (Jeugd, Participatie, 
Duurzaamheid en Cultuur) en Ronald van der Meij (Stadsontwikkeling, 
Stadsbeheer en Grondzaken) de fontein. Bij de totstandkoming waren ook bewo-
ners betrokken. Ook werd een gedicht onthuld, geschreven door een bewoonster 
voor haar overleden zoon. Beide kunstobjecten maken deel uit van de herinrich-
ting van het park.

(Foto’s onder andere Erwin Dijkgraaf en gemeente Rijswijk)

Kaas- en VNR Reformhuis

Herenstraat 27, Rijswijk
tel. 070 3992621
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Aechte, e.v. Colijn de Ridder  52
Aerts, Norbert  72
Alberda, Joop  140
Albrecht van Beieren, hertog  56
Alexander VII, paus  71
Alkemade, Floris van  57
Alva, [hertog van]  63,69
Amorison, H.  126
Ariëns, dr. [A.]  85
Artois, Jan van  52,54
Augustinus, kerkvader  71
Baat, Anne de 215
Bakhuis, mej. J.  169
Bakker, gemeentebode  147
Bakker, Heinze  128
Ballego, Johannes G.  172
Bam, Floris  75
Bank, Fr.J. (Jan)  105,106
Barzilay, N.  126
Barzilay, Rob  133
Beijersbergen, Dorus  89
Beijersbergen, Koos  89
Benoist, Bernard  34,35
Benschop, Jan van  89,92
Berg, Jan van den  84,85
Bergsma, J.  152
Bezuijen, Michiel  207-215 passim
Bisschop, Elias  84
Blangé, Peter  140
Bleeker, directeur  173
Bloet [Blote], Jan de  54
Blois, graaf van  55
Blok, Henk  131
Blok, Stef  209
Blokland, Wim  123
Blom, Trees  36
Blommaert, Aelst Thz.  64
Blonk, Willy  213
Bloys van Treslong, Willem 63
Bode, Desirée  30,32
Bode, Jan  31,32,35

Boer, Paul de  196,224
Bolte, Jos  196
Bonifatius, Sint-  85
Boode, mw.  158
Boon, mej.  173
Boone, Beth  25
Boone, Dirk-Jan  25,27,29
Boone, Izaak  25,27
Boone, Jaap  25,29
Boone, Jan  25-27
Boone, Jane  25
Boone, Jo  25-27
Boone, Kees  25,29
Boone, Leen  25-27
Boone, Lenie  25
Boone, Marie  25,27
Boone, Saar  25
Boone, Sjaak  29
Boone, Tinus  25,27-28
Boone, Trui  25
Borsboom, Aad  36,38
Borsboom, Kees  36,45
Borsboom, Marloes  31,195-

196,206,208,213,217
Borsboom, Sjaan  36,39
Bos, Hemmo  172,173
Boshoven, Lia  195
Boven-Smits, mw. C. van 206
Brederode, mej.  150
Breebaart, Arnold  122
Breebaart, Piet  122
Brekelmans, William  19
Breuer, Johann G.  83
Brinkman, mej. C.J.  149
Brouwer, Cor  133,134
Buchem, J.S. van  84,152
Buijs, A. [Bram]  195
Buis, Simon  121
Buziau, Johan  92-93,178-182
Calvijn, Johannes  63,71
Cardijn, J.  97  

Register van personen
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Caspers, Jeanne  163
Castner, Frau  163
Clemens XI, paus  77
Clercq, Samuël de  165
Cock, Theodorus de  72,76-77
Codde, Petrus  71,76
Constandse, Frank  131-35,139
Cornet, Nicolas  71
Cort van der Linden, [P.W.A.],  152
Cromhoudt, Godefridus  78
Dalen, J.A, van  74
Dalenoort, pastoor Van  78
Dam, Henk ten  124
Damen, Adam  77
Dammers, Wim  25,31,194,196
Daylak, Charmaine  207
Dedel, [Johan W.]  76
Delfos, Ab  124
Dierdorp, Nicole  201
Dijk, Diana van  199
Dijkstra, mej.  146
Dirk, priester  57
Does, J.D. van der  109
Dool, J. van  25
Doorne, [Joh.] van  148
Doucin, Louis  72
Duijn, Nicolaas van der  75
Duijvestijn, tuinder  42,43
Duintjer, M.F.  105
Ebbink, Thea  19
Ede, Jacob van (Jaap)  119
Ede-van den Berg, Nel van 119
Eijken, Guus  36
Eijsackers, J.J.E.  206
Eikendal, Pieter C.L.  165,171
Emma, koningin  25,26,149 
Emma, paard  151
Ende, J. en Leendert van der 152
Ende, Willem van der  

49,69,143,216
Es, C.D. van  147,149

Etten, Cor van  94
Faber, Jolanda  199
Favié, Bep  36
Feenstra, P.D.  109
Filips II, koning   63
Fisenne, jhr. Louis E.M. von 147 
Foppen, E.H. (Lize)  116 
Franken, Emil  96 
Freeke, D.  126
Gaag, L.P. van der  106
Gaalen, Janus van  96
Galen, J.Th. van  84
Gatsonides, G.  144
Geest, familie Van der  42-43
Gemert, Suzanne van  216
Gerritsen, Anke  103
Gerson, directeur  144
Gezelle, Guido  87
Gijzel, Wilberd  201  
Girard, René  116
Giri, Anish  203
Gobius, Marian  178-182
Goekoop, Cécile en Adriaan 161
Goor, Bas en Mike van de 140 
Gordijn, Willem  89
Görtzen, Guido  140
Goude, Aelbrecht Hzn. van der 

56,64-65
Grabert, Ron  140
Graham, Billy  112
Gratama, Jan  165
Gravendijk, heer ‘s-  37
Greef, Theodorus de  77
Grieten, arme  56
Grimberg, Louis Th.  146
Groen, Johnny  135
Groot, Theodorus de  74-75
Gutjahr, Chris  155
Haaij, Nicki de  214
Haar, Johan van der  135
Hachten, Matthias  78



l220l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
17

  l 
 L

oo
dg

ie
te

rs
be

dr
ijf

 J
. B

od
e:

 r
ui

m
 5

0 
ja

ar
 e

en
 R

ijs
w

ijk
s 

fa
m

ili
eb

ed
ri

jf

Haine, Sander  216
Haitsma Mulier, mw. C.J. 158
Halkes, Cobi  39-40
Hall, Henri ter  92-94,144-145,148-

151,179
Hanegraaf, Wil  122
Hartman, Gerrit  123,125
Hartog. Elisabeth den  51
Hauser, familie  26
Heenvliet, Klaas van  57
Heidemann, Robert  195
Heijmeijer, pater  95
Held, Henk-Jan  140
Helm, F.C.T. van der  206
Helwig, Richard  215-216
Hemert, René van  201-202,213
Hendrikse, Marco  196
Hillenaar, Ben  136
Hilterman, G.B.J.  121
Hingst, Jacoba  151,161-177
Hingst, Jelle  165
Hoeboer, Wim  134
Hoeks, P.W.J.  111
Hoen, Cato ‘t  12-13,18 
Hoen, Frans (F.J.)‘t  12-13,18
Hoen, Rina ‘t  13
Hoen, Ton (A.W.J.) ‘t  12-22 passim
Hollander, Theo den  32
Holtkamp, Charles  41
Holtkamp, Frans  49,83,161,196
Hondius, J.F.  148
Honselaar, Peter  140
Hoog, familie De  213 
Hoogerwaard, Henk  126-131,134-

135
Houterman, Ron  199
Hupkes, H.W.M.  107
Isings, J.H.  63
Iterson, Gert van  127-137 passim
Iterson, Piet van  126-137 passim
Jacob Lizensz.  55
Jacobs, Aletta  177
Jan Dirksz.  57 
Jan heer Simonsz.  52

Jan Hendriksz.  55
Jansen, Harold J.  43
Jansenius, Cornelius  71-72
Johanna [van Brabant]  52 
Jong, Jan de  103
Jonge, Freek de  130
Jonge, Jos en Leo de  104
Josée, Joop  203
Juliana, paard  151
Jungen, Frits  144 
Jungius, Marie  164
Kalverboer, Magrite  206
Karel IV, keizer  56
Karel V, keizer  63
Karremans, Fred  213
Klaas Jansz.  57 
Kleisen, Jacobus (Ko)  116
Klok, Johannes  147,149
Klugt, Thedorus N. van der 149
Knappert, Emilie Ch.  164
Köhler, Johan  179
Köhler-van Gelder, Roosje 179
Kolping, Adolph  83,92,97
Koning, Coen de  144 
Koning, Fred de  196
Kooij, Joannes L. van der 146
Kooij, Theo van der  111
Koolen, Jurriaan  131,133-134 
Koomans-Timmer, Josephine 150 
Koot, Hans  184
Kop, Joop  36,45
Kort, Antoon  39-43
Kort, Kees  155
Kostiç, Zoran  214
Kraan, A.  147
Kragtwijk, J.  94,96
Kranenburg, Hans  133-134
Kremer, F.Th.  208
Krinzen, Nel  39-40
Kruikius, [Nicolaas]  65  
Kuipers, Fred  196
Kuyper, Abraham  102 
Kwakernaak, Arjan  179,197 
Laan, Dom Hans van der 103 
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Labouchere, Abel  147,150,155-157
Labouchere, Jozine E. (Lieke) 146
Lancée, Cindy  21
Lancée, Dave  22
Lancée, Michael  22
Lancée, Rien  8,15,22
Lancée-‘t Hoen, Mirjam  8,15
Lantsheer, Rob  135
Latuhihin,Mischa  140
Leeuw, Amy de  163
Leeuwen, Antoon van  36,45,94
Leeuwen, Johannes F. van 147
Leeuwen, Nico van  42
Leeuwenberg, Hannie van 196,197
Leeuwenburg, J.  151
Leeuwenburg, raadslid  147
Lely, H.J. van der  149
Lenin, [Vladimir I.]  143
Lichtenbeld, Arie  123
Lodewijk XIV, koning  77
Loenen-Groenheijde, Neeltje van 

150
Lourijsen, pater  88
Lugthart, Björn  204
Luther, Maarten  63,71
Maasbach, Johan  112
MacLean, Jaap  195
Maes van Avenrode, Petrus van der 

76-78
Margaretha, e.v. Jan Winkelman 55
Mast, Chris  131
Mathieu, Pierre  135,137,139
Meeussen, P.J.A.  146
Meij, Ronald van der  203-217 pas-

sim 
Meijboom, Margaretha  147
Meijer, Rien  213
Meudenburg, mej.  173
Meulen, Olof van der  140
Meyer, Arie  155
Midden, Jan  97
Mikkers, Carel  136
Moerman, Jacques  199
Moesman, Fenny  36

Mohr, B.P.F.  83,152
Mol, Toon  134
Mondriaan, Eddo  133 
Moor, Geertruida de  73
Mooy, Rob de  105,196
Morgan, G.  121
Munster, Joop van  196
Neercassel, Johannes van 75
Nefkens, H.N.M.  106
Nicolaas, W.A.  103
Niemeijer, Harry,  195
Nieuwmans, Jaap  7,36-46,83,94,97
Nieuwmans, Riet  38
Nieuwmans, Sien  45
Nightingale, Florence  177
Nippold, Friedrich  78
Noordermeer, groenteboer 26
Oever, Dick van den  124
Oosten, mej. Van  147 
Oosterbaan, Jan  133
Osborn, Thomas  112
Oudtshoorn, Nicolaas van 77
Oven, W. van de  126
Overweel, Winnes  37-39
Paulus Paulusz.  57
Peet, Johan van der  93
Peet, Koos van der  92
Peet, W. van der  85
Perquin, J.A.  146
Pesch, Netty van  106,108
Peursen, Leny van  112
Peursen, W.L. van (Wim) 112
Pius XI, paus  95
Pompe, Cornelia  161-171 
Poortier, Ruud  7,49,57,63,67,101,113,

116,119,196
Poortinga, D.  144
Post, ds. P.L.L.  145-146,150
Posthuma, Jan  140
Pouw, Marjolijn  177
Prins, Gerrit  147  
Pronk, Karel  150
Putten, Heilina van  195-196
Quanjer, Th.  146
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Quint, Wim  97
Racz, Sandor  134
Rademaker, dokter  152
Regt, Piet de  149
Rembrandt, pastoor  57  
Ribbens, Hubregt  149
Ridder [Jansz.], Gerrit de 53-54,56 
Ridder(sz.) Gerrit Colijn de 52-54
Ridder(sz.) Gerrit Coppe de 52,54
Ridder, Ave de  52,54
Ridder, Colijn [Gzn.] de (jr.) 54  
Ridder, Colijn [Gzn.] de (sr.) 52-54
Ridder, Coppe Gzn. de  52-54
Ridder, Gerrit de  52-54
Ridder, Gerrit Mzn. de  53-54
Ridder, Jan de  51-57
Rijk, Lambertus de  78
Rijkels, Elisabeth  31 
Rinia, Erik  197
Rodenburg, Brecht  140
Roeleveld, vicevoorzitter 96
Roemer Gerardsz.  57
Roland Holst-v.d. Schalk, Henriëtte 

164
Roldaan, P. [Peter]  195
Roosje, S.J.  121
Rossum, Hans van  141,196-198
Rossum, Marianne van  195
Ruiter, Bob de  134
Ruiter, Jaap  123
Rutte, Mark  216
Sablerolle, H.H.L.  147-149
Santini, internuntius  77
Scagius, (v. Schagen) Petrus G. 63
Schaper, J.H.A.  149
Schill-de Bruyn Kops, mw.M. 155
Schmidt, Chris  135
Schmidt, Rob  224
Schmüll, Dick  123
Scholten, Teddy  26,27
Schot, Cootje  195
Schot, J.G.  206
Schravelaar, Andreas  78
Schreuders, Henk  133-134

Schuil, Nico  140
Selinger, Arie  139-140
Sluijter, Daniëlle  203 
Sluyter, C.  126
Smagge, Jaap  36
Smid, Jan  55
Smid, Raphaël  199
Smiet, Hans  213
Smulders, Nico  92-94
Smulders, vader en Leo  89
Snijders, mej. M.L.  152
Soen, Herman  197
Sonoy, Diederik van  63
Souverijn, Daan  213
Spanje, H.M. van  84-88
Speelman, architect  150
Spiegel, Ronald A. van der 49,51
Spierenburg, Theo  196
Spruit, Herman  127,130
Stalpaert v.d. Wiele, Everardus 75-

76
Stap, Anneke van der  215-216
Stempels, ambtenaar  46
Stoop, Dé/Dingeman  134,137,139
Stoven, Thérèse  163
Stroebel, A.  92-93
Stroo, C.  126
Struijk, Aart  199
Stuyvesant, Peter  75
Suèr, Frits  122
Suttner, Berta von  177
Suys, Cornelis  74
Tangel, mw.  214
Tent, Bart  155
Thewissen, Wim  135 
Thieleman, Marty  121,195 
Thijs, ds. J.  149
Timmermans, Felix  95
Tinkhof, Joop  131-135
Toorenburg, familie  211
Tulder, Louis van  127
Uhm, [P.] van  209
Urbanus V, paus  56
Vaart, Herman van der  36,94
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Valk, Bert van der  199
Veen, ds. Sam van der  67
Veen, Ton van  123
Veen-Schenkeveld, ds. Marja van 

der 67
Vegers, pater  88
Vegter, Jaap  106
Velden, Ad van der  135-136,139
Velden-v. Capellen, mej. V.d. 163
Velders sr., Hendrik M.  172
Velzen, Jan Lzn. van  64
Venema, ds.  150
Verbiest, Frans  72
Verdiesen, Bert  36-37
Verjus, Louis de  72
Verkleij, J.N.  89,92-94
Verlaan, Willem  85
VerLoren van Themaat, Anna D.J. 

172
Vermeer, ds. A.J.A.  152
Vermeulen, Adelbertus  78  
Vermeulen, Bram  130
Vermeulen, Gido  140
Verroen, Jaap  89
Verwoerd, Aris  210
Veth, Gerard  155
Vijgen, pater  88
Vink, Jacques de  131-135
Visser, Ger  197
Vliet, [wethouder] P. van 147-149
Vosmeer, Sasbout  69-70
Voûte, Petronella  177
Vredenburch, jhr. Johan W. van 147
Vreede-Holtkamp, mw. A.M.P. 156
Vries, tuinbaas De  170
Vyennen, Pieter van  64
Waaldijk, Berteke  164
Wams, Jan  133,135
Weezel, Gerrit van  93
Weijer, Nico de  9
Werner-van den Berg, Belinda 214
Wesseling, dansleraar  97
Westerdijk, Johanna  172
Westerveld, C.G.  102

Whitlau, Gerard  149
Wiele, Jacob van der  74-75
Wiele, Jan van der  64
Wiele, Maria van der  75
Wijk van Brievingh, Joke van 195-

196
Wijk, Adriaan van  72
Wijk, heer en mw. Van  39-40
Wilhelm [II], keizer  143
Wilhelmina, koningin [“H.M.”] 152
Wilhelmina, paard  151
Willem Engebrechtsz.  55  
Willem III, graaf  52
Willem IV, graaf  52,54
Willem Jansz.  57
Willemstein, Loek  133,135,139
Willigen, Adriaan M. van 147
Winkelman, Jan  55
Wit, C.P. de  96
Witte, Eduard Th.  172
Wolffensberger, mej. S.E. 149
Wolkers, Jan  116
Wubben, Koos  97
Wüst, L.C.J.  36
Wuytiers, Adriana  75
Wuytiers, Dirk  75-77
Wuytiers, Elizabeth  75
Yde, vriendin van Jan Ridder 56
Zande, inspecteur Van der 171
Zeeland, Loek van  32,35
Zegveld, A.J.  149
Zijderveld, Nel Kleisen-van 116
Zubli, Berthold J.D.  142,147
Zwager, Tom  134
Zwagers, Ton  133
Zweeden, C.J. (Kees) van  121-

131,141
Zweeden, Jaap van  122,123,125
Zweeden, Jan van  125,130
Zweeden, Rinus van  122,123,125
Zwerver, Ron  140
Zwol, Hans van  121
Zybrant Willemsz.  49,57



Rob Schmidt (1949)
Wegvliegend tunneldak, 1984
Kruising Haagweg, Geestbrugweg, Herenstraat
foto Paul de Boer


