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De brug naar de voormalige buitenplaats Sion in 2019.
Op de achtergrond de nieuwbouw van RijswijkBuiten.
Foto: Paul de Boer
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Landgoed Te Werve biedt u de mogelijkheid om exclusief te wandelen in 

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

ticulieren. U kunt donateur worden van Stichting Vrienden van Landgoed 

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

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

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

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

Kijk voor meer informatie en donateursformulier op 

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

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

WORD DONATEUR VAN DE 

STICHTING 
VRIENDEN VAN 

LANDGOED 
TE WERVE 

*Leden van de Historische Vereniging Rijswijk betalen € 14,50.
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Voorwoord

Geschiedenis is vluchtig, voor je ’t weet is ‘t voorbij. In ons vorig Jaarboek 
staat een mooi portret van vioolbouwer Alexander Oosten – niet wetend dat hij 
enkele weken na de publicatie ervan plotseling zou overlijden. Zo wordt een 
portret sneller een necrologie dan ieder lief is. Bij de uitreiking van het boek 
moest ik al stilstaan bij Jaap Nieuwmans, die toen juist gestorven was. Wij 
openen deze editie dan ook met een eerbetoon aan deze gedreven Rijswijker, 
die ook voor ons jaarboek de laatste jaren veel heeft betekend. Zijn werk én 
zijn archief blijven bestaan. Nog vier andere prominente stadgenoten worden 
in een In Memoriam herdacht.

Verdraaid, die memoria lijken wel een thematisch katern, zoals u dat de laatste 
jaren van ons bent gewend… En dat in een editie waarin een écht katern 
ontbreekt! Breken met een jonge traditie? De ware reden is dat we wel een idee 
hadden (en hebben) over een thema, maar dat dit méér 
tijd blijkt te vragen dan eerder verwacht. Misrekening 
door de redactie? Liggen de op te graven gegevens 
dieper dan anders? We houden het op het laatste en u 
houdt het tegoed.

Dit is het vijfentwintigste Jaarboek. Eerder was er tien 
jaren de Kroniek en samen omspannen ze de 35 jaar 
dat de HVR nu bestaat. De eerste jubileumactiviteiten 
zijn inmiddels geweest. Daarom opent onze voorzitter 
de reeks artikelen, die weer een beeld geven van 
een veelvoud van dat aantal jaren. Ik heb laatst alle 
kronieken en jaarboeken nog eens doorgelezen (nou 
ja, ten minste doorgebladerd…) en ben weer verbaasd 
over het grote aantal onderwerpen dat aan de orde 
is geweest en over de vele mensen die hieraan hun 
bijdrage hebben geleverd. Van de laatsten wil ik er één noemen: Rob de Mooy, 
redacteur van het allereerste uur! En illustrator: de omslagen van de Kroniek 
zijn van zijn hand. En nog steeds een gewaardeerd lid van de redactie, die met 
een oplettende en nuchtere lezersblik het Jaarboek mede vorm geeft. 

Tussen alle teksten vindt u onze adverteerders. Geef hun de aandacht die zij 
verdienen, zij maken immers deze uitgave mede mogelijk! Veel leesplezier!

Ruud Poortier, eindredacteur 
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1984   -    HVR   -    2019
35 jaar Historische Vereniging Rijswijk.

Bij een terugblik op de teksten in 
de ‘Jaarboeken’ 2009 en 2014 bij 
de eerdere jubilea, valt op dat er 

in de afgelopen vijf jaar veel activiteiten 
te noemen zijn waaruit blijkt dat er van 
een levende en levendige vereniging sprake 
is. Zij kan steunen op vele vrijwilligers en 
neemt een opvallende plek in de Rijswijkse 
samenleving in.

Er zijn vanaf 2009 tien Jaarboeken ver-
schenen met rond de 2000 pagina’s tekst.  
Deze gaan over de oude en nieuwe geschie-
denis van Rijswijk. Dat er ieder jaar een 
Jaarboek verschijnt is niet vanzelfsprekend. 
Een deskundige en ijverige redactie wacht 
steeds weer vol spanning af of er ook nu 
weer artikelen zullen worden toegezegd óf 
zij stimuleert zelf auteurs om over een interessant thema te schrijven. Het is verba-
zingwekkend hoeveel verschillende onderwerpen er nog steeds onder de aandacht 
van de redactie worden gebracht. En gesterkt door positieve respons is het ‘mid-
denkatern’ inmiddels een vast onderdeel geworden. De penningmeester moest wel 
eerst	de	financiën	zoeken	om	het	mogelijk	te	maken,	maar	de	externe	bijdrage	van	
de ‘Hagedoornstichting’ stelde dit veilig. 

Als bijzondere publicatie zijn de ‘miniatuurtjes’ van 
de Werkgroep ‘Verteld Verleden’ aan onze uitgaven 
toegevoegd. Er zijn al tien zogenaamde ‘kleine 
boekjes’ uitgekomen met ‘portretjes’ van bekende 
en minder bekende Rijswijkers. Begonnen als 
verlengstuk van de aantekeningen uit de interviews, is 
er inmiddels een leuke afwisselende serie verschenen 
die een aparte plek heeft gekregen in onze gedrukte 
oeuvre.

De Werkgroep ‘Rijswijk Verbeeld’ heeft een mooie hightech ingerichte werkplek 
in	het	museum	gekregen	voor	het	digitaliseren	van	foto	-en	filmbeelden.	Deze	
werkgroep is druk bezig met het digitaal beschikbaar maken van het beeldarchief 
van de Stichting Omroep Rijswijk (S.O.R.). Elk jaar zijn er bij speciale 
gelegenheden,	zoals	de	’Lichtjesavond’	in	december,	filmpjes	uit	de	collectie	te	
zien.
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Minister Smit-Kroes slaat de eerste paal 
van de brug over Vliet, 8 september 
1983. Wethouder Van Rossum helpt haar 
in haar jas. Rechts burgemeester Riet 
Daamen. Zij was (mede-) oprichter van 
de HVR.
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De traditionele acht lezingen in voor- en najaar vullen natuurlijk de agenda, maar 
ook de moderne elementen ontbreken niet: zo is de website geheel vernieuwd. 
Daarop kan men onder ander een register op titels, schrijvers en trefwoorden van 
alle jaarboeken vinden, evenals de meest recente tien Jaarboeken die volledig 
digitaal beschikbaar zijn gesteld.

Verder heeft de HVR een website en een facebookpagina en is er een app met 
historische	wandel-	en	fietsroutes	door	Rijswijk	(‘Rondje	Rijswijk’)

Ook in de openbare ruimte hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het 
meedenken over de herinrichting van de parken Cromvliet en Hofrust.

Open Monumentendag blijft onder onze vleugels: een jaarlijks terugkerende 
happening met iedere keer weer een extra accent, zoals dit jaar de rondleidingen 
in het nieuwe Octrooibureau.

Nu vieren we feest met een historische 
quizavond voor onze leden en betrokken 
Rijswijkers en een historische vaartocht 
om het oude, grote Rijswijk.

Maar Rijswijk groeit en vele inwoners 
zijn nog niet op de hoogte van het mooie 
en glorieuze verleden van onze stad. 
Daarom valt in het najaar op elke deurmat 
in Rijswijk een eenmalige uitgave van een 
verhalenbundel over Nieuw en Oud, Nu 
en Vroeger in Rijswijk. Een cadeau van 
onze jarige vereniging voor elk adres in 
Rijswijk. Hiermee hopen we de interesse 
en belangstelling voor ons mooie Rijswijk 
te wekken en ook ons werk in de toekomst 
gemotiveerd te kunnen voortzetten.

Gefeliciteerd met 35, op naar de 40 jaar!

Hans van Rossum,                                                                                                                                          
voorzitter.
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Jaap Nieuwmans met zijn spreekwoordelijke pet, mei 2017
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In Memoriam Jaap Nieuwmans
Frans Holtkamp

Jaap was een beminnelijke man. Mijn contacten met hem voelden snel 
aan als vriendschap. Ik kwam graag bij hem op bezoek. Het feest be-
gon al als ik op de bel van Generaal Berenschotlaan nummer 14 flat 

210 drukte. 

Koffie met slagroom
Omdat ik mijn komst van tevoren altijd telefonisch aankondigde, kon hij steevast 
via de intercom dezelfde rituele vraag stellen: ‘Is daar Frans Holtkamp?’ Daarop 
kon ik het geijkte antwoord laten volgen: ‘Ja, daar is ie!’ Vervolgens zwaaide de 
deur open, nam ik enkele trappen omhoog, vervolgde mijn weg over de galerij 
naar de al wijd openstaande huisdeur en werd in de deuropening door Jaap harte-
lijk welkom geheten. 
Binnen trof ik altijd hetzelfde tafereel aan: op het aanrecht stonden twee kof-
fiekopjes,	twee	tompoucen	en	geklopte	slagroom	klaar.	En	altijd	brandde	er	een	
waxinelichtje voor de foto van Bep, de vrouw van Jaap, die in 2011 overleden is. 
‘Wil	je	slagroom	in	de	koffie?’	was	een	regelmatig	terugkerende	vraag.	Mijn	‘Ja’	
van hetzelfde laken een pak. 

Wandelende geschiedenisencyclopedie
Na	de	koffie	bespraken	we	het	onderwerp	waar	 ik	voor	kwam.	Dat	had	natuur-
lijk te maken met de plaatselijke geschiedenis. Daar wist Jaap alles van. Hij, 
Rijswijker in hart en nieren, werd op 6 juni 1922 in de Willem Marisstraat gebo-
ren en heeft zijn woonplaats nooit verlaten. 
In hem kwamen drie dingen samen die een wonderlijke cocktail opleverden: pre-
cisie, een ijzersterk geheugen en liefde voor de geschiedenis van het dorp dat hij 
in zijn lange leven tot stad heeft zien uitgroeien. ‘Wandelende geschiedenisen-
cyclopedie van Rijswijk’ is de geuzennaam die ik hem zou willen geven. Jaap 
schudde het uit z’n mouw. In onze geanimeerde gesprekken kwamen hele fami-
lies voorbij, met naam en toenaam, jaartallen, feiten, waar en hoe ze woonden en 
nog	veel	meer.	Ongelooflijk!	Saillant	detail:	als	hij	het	eventjes	niet	wist,	zei	hij:	
‘Dat weet ik niet meer’ of ‘Ik kan er nu niet opkomen’. Dat maakte zijn informa-
tie des te betrouwbaarder.

Een eígen verhaal
Wij hadden voor het eerst contact in de zomer van 2014. Binnen de redactie-
commissie voor het historisch jaarboek van de HVR was het oorlogsverleden van 
Jaap ter sprake gekomen. Daarover moest een artikel worden geschreven. Dat 
zou ik voor m’n rekening nemen. Ik belde Jaap op, stelde me voor en maakte een 
afspraak. 
Toen ik bij hem was, liet hij eerst zijn ‘archief’ zien. Dat was een kamer die hij 
met de nauwkeurigheid van een archivaris had ingericht. Op tafel in de huis-
kamer lagen enkele ordners met ‘oorlogsmateriaal’. Brieven maakten daar het 
leeuwendeel vanuit. Tijdens zijn Arbeitseinsatz in Duitsland ontving hij tal van 
brieven van familieleden en vrienden en omgekeerd schreef hij hen veelvuldig. 
Opvallend: naast de datum vermeldde hij de tijd tot op de minuut nauwkeurig. 
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De ordners waren zó omvangrijk, dat ik bevangen werd door de gedachte: ‘Het 
lezen van al dat materiaal wordt een gigaklus!’ Ter plekke kreeg ik een helder 
moment. Dat vertaalde zich in de volgende vraag: ‘Jaap, zou jij zélf je verhaal 
willen schrijven?’ Zonder problemen stemde hij ermee in.
Enkele weken later kreeg ik, inclusief illustraties, een verhaal onder ogen van 
bijna honderd bladzijden. Het handschrift was zeer leesbaar, doorhalingen waren 
er nauwelijks. ‘Wil jij het voor mij uittypen?’ vroeg Jaap. Ik hield een slag om 
de arm. ‘Mag ik je verhaal eerst mee naar huis nemen om het op mijn gemak te 
bekijken?’ vroeg ik.

Rijke bron voor historisch onderzoek
Eenmaal thuis had ik snel door dat ik een goudmijn in handen had, een bron 
voor onderzoek door professionele historici. Met plezier heb ik héél de tekst 
uitgetypt en online gezet onder de titel Over mijn Arbeitseinsatz en overige 
oorlogservaringen.	In	ons	onvolprezen	Historisch	Jaarboek	is	het	in	vier	afleve-
ringen verschenen, van 2014 tot en met 2017. 1

Jaap Nieuwmans jr. (l) overhandigt het archief van zijn vader aan Gertjan Dikken van het NIOD

Het Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD) te Amsterdam 
bleek zeer geïnteresseerd in de oorlogscorrespondentie van Jaap. Die is dit jaar 
overgedragen aan het NIOD. Mét een klein dagboekje. Jaap hield dat bij van eind 
juli 1943 tot en met begin september van hetzelfde jaar. ‘Een zeer waardevol ar-
chiefstuk!’ zei acquisiteur Gertjan Dikken enthousiast. 

Gemeenschapsmens
Jaap was sociaal ingesteld. Als jongeman was hij actief lid van de Sint-
Jozefgezellen en speelde onder andere de rol van de ongelovige Thomas in het 
passiespel dat door ‘De jonge spelers’ werd opgevoerd. 
Als	 jonge,	 enthousiaste	 vader	 fietste	 hij	 met	 ‘zijn	 Bep’	 en	 zijn	 zoons	 Jaap	 en	
Thijs overal naar toe. Hij voetbalde bij de Katholieke Rijswijkse Voetbal Club 
(KRVC), nú ‘Voetbalvereniging Vredenburch’ en stimuleerde zijn beide jongens 
dat ook te gaan doen. 
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Zijn collega’s bij ‘ALTA’, een Haags constructiebedrijf voor stalen ramen en deu-
ren, droegen hem op handen. Hij heeft er 45 jaar gewerkt. 
Jaap was kind aan huis bij de copyshop aan het Hendrik Ravesteijnplein, nam 
vaak iets lekkers mee voor de dames aldaar en genoot een gereduceerd tarief. 
Bijna altijd had hij een artikel over de geschiedenis van Rijswijk te kopiëren. 
Dat gaf hij vervolgens aan een belangstellende vriend of kennis. Zo verspreid-
de hij ook zijn artikel Over mijn Arbeitseinsatz en overige oorlogservaringen. 
Sommigen ontvingen het per post.
Jaap kwam ook regelmatig bij mij. Meestal om een artikeltje, keurig in plastic 
hoesje, te brengen dat hij à titre personel geschreven had. Hij kwam binnen met 
zijn spreekwoordelijke pet op het hoofd en een plastic zak in zijn hand. Daarin 
zat	iets	lekkers	voor	bij	de	koffie.

Behulpzaam
Jaap was een bron van geschiedenis, waaruit anderen dankbaar konden putten. 
Zijn neef Huub Klunder, die zich aan de familiegeschiedenis van de familie 
Nieuwmans zette: ‘Zonder Jaap was het nog niet de helft geworden. Een aantal 
brieven uit zijn Duitse correspondentie heb ik erin opgenomen, omdat het een 
briefwisseling tussen familieleden betreft.’ 
Neef Huub is momenteel met enkele anderen druk bezig met het Rijswijkse pro-
ject Middenstanders Herenstraat tussen 1900-1950. ‘Het deel Herenstraat uit het 
archief van Jaap is één van de bronnen die we gebruiken.’
En tot op het laatst van zijn leven heeft Jaap een actieve bijdrage geleverd aan 
het vervolledigen van de ‘Rijswijkse beeldbank’. Vanuit zijn feilloze geheugen 
kon hij bij de foto’s van de beeldbank namen aan mensen geven of zeggen waar 
het kiekje was genomen. Hieraan is zijn enorme verzameling ansichtkaarten van 
Rijswijk, aangevuld met zelfgemaakte foto’s, zeker debet geweest. Via een rela-
tie is heel die collectie bij ‘Museum Rijswijk’ terechtgekomen.

Markante Rijswijker
Jaap heeft een kort ziekbed gehad. Tot op het laatste moment bleef hij bij de les. 
Er was nieuw leven op komst. Jaap junior: ‘Op de echo heeft hij zijn achterklein-
dochter Puck nog mogen bewonderen’.
Jaap is 8 november 2018 overleden, ruim 96 jaar oud. Met deze prettige, aima-
bele en sociale man is een markante Rijswijker heengegaan en een gat in het 
collectieve Rijswijkse geschiedenisgeheugen geslagen. Aan ons, liefhebbers van 
de plaatselijke geschiedenis, de taak om dat op te vullen! 

Noten

1	 Voor	wie	het	online	wil	lezen:	https://fransholtkamp.files.wordpress.
com/2014/09/oorlogservaringenjaapnieuwmansgrondtekstvoorwebsite.pdf
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Band van archiefstuk 660
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De oudste jaarrekeningen 
van de protestantse kerk, 1579-1599

Ruud Poortier

Brand in de Oude Kerk, 1576.’ In diverse publicaties wordt deze ge-
noemd. Maar waarop is de mededeling gebaseerd? Er is immers veel 
nagepraat zonder waarheidsvinding. Eindelijk is er een bron waarin 

deze met name wordt genoemd: de oudste jaarrekeningen van de protestant-
se kerkmeesters, oftewel archiefstuk 660 in het kerkarchief!

Archiefstuk 660
In het archief van de Protestantse Gemeente Rijswijk, dat in de Oude Kerk 
berust, bevinden zich de rekeningen van de kerkmeesters vanaf 1579. Ze zijn ge-
bundeld in veertig dossiers, waarvan de delen tot en met 1723 gelijkvormig zijn 
ingebonden. Het eerste deel van de reeks, het onderwerp van dit artikel, betreft 
de jaren ‘1579-1599’, om precies te zijn van 1 augustus 1579 tot en met 31 juli 
1600.
Het is om verschillende redenen een belangrijk archiefstuk. In de eerste plaats 
bevat het enkele honderden namen van Rijswijkers en Rijswijkgenoten uit een 
tijd dat de bronnen schaars zijn. Protestantse doop- en begraafregisters zijn er 
nog	niet,	het	 trouwboek	begint	 in	1596.	Wel	zijn	er	de	 leenregisters,	de	fiscale	
overzichten en is er het ‘Oud-Rechtelijk Archief’. In de tweede plaats bevindt de 
protestantse (‘gereformeerde’) kerk zich in een beginstadium. In het najaar van 
1572 is de plaatselijke katholieke kerk haar plaats kwijtgeraakt aan een gideons-
bende van waarschijnlijk een handjevol protestanten, die zich gesteund wisten 
door de oprukkende invloed van de reformatie onder bezieling van Willem van 
Oranje. Dit betekent dat er kerkelijk een nieuwe organisatie en administratie 
moet worden opgebouwd, zowel lokaal als regionaal (‘classicaal’) en landelijk 
(‘synodaal’). Talrijke lokale verplichtingen moeten van de rooms-katholieken 
worden	overgenomen,	zoals	huur-	en	pachtafspraken	en	financiële	consequenties	
van de afspraken over zielenmissen en memoriën. In 1579 mogen de kerkmees-
ters van Rijswijk van de Staten van Holland en West-Friesland voor het eerst 

‘

De jaarrekeningen van de kerkmeesters in het archief van de Oude Kerk
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zelfstandig de administratie voeren. In de derde plaats wordt het gebouw tijdens 
het beleg van Leiden (1573-1574) waarschijnlijk ernstig beschadigd en wordt de 
jonge gemeente in 1576 geconfronteerd met een brand. Rond 1580 is de kerk in 
zo’n vervallen staat, dat renovatie dringend noodzakelijk is. Ook het predikants-
huis is onbewoonbaar. Deze reparaties kunnen niet worden uitgevoerd zonder 
extra inkomsten, waarvoor de Staten toestemming moeten geven. De metselaars, 
timmerlieden	en	slotenmakers	kunnen	dan	financieel	verantwoord	aan	het	werk.
 
Archiefstuk 660 vult derhalve wat gaten in de (kerk)geschiedenis van Rijswijk, 
waarbij niet alleen de elite van toen een rol speelt, maar waarin vooral de gewone 
burgers acteren: ambachtslieden, schoonmakers en krullenjongens. De volledige 
transcriptie van de bundel zal te zijner tijd verschijnen.

Het Memoriaelboek van Goossen de Bye, een gekleurde bron
Alvorens de situatie in Rijswijk in die tijd te bespreken, moet eerst iets gezegd 
worden over een andere bron over die tijd, namelijk het register waarin Goossen 
de Bye, secretaris en rentmeester vanaf 1614, de bestuurlijke ontwikkelingen 
vanaf 1570 boekstaafde.1 De Bye was een fervent tegenstander van de reforma-
tie (hij spreekt van deformatie…) en van de protestantse voorhoede die in 1572 
had afgerekend met de heersende katholieke kerk. Als de katholieke ambachts-
heer Cornelis Suys naar Utrecht vlucht, treden enkele protestantse voorlieden als 
bestuurders op. De Bye stelt Oth Jacobsz. Vermij, de nieuwe schout, voor als de 
baarlijke	duivel	zelf,	die	financieel	wanbeheer	voerde.	De	nieuwe	baljuw	Jasper	
Vincentsz. noemt hij een persoon van zeer quade naam ende faam, die er met de 
armenkas vandoor ging. De Bye schrijft deze omstandigheden echter pas op rond 
1620, dus bijna een halve eeuw nadat deze incidenten hadden plaatsgevonden. 
Hadden ze zo’n diepe indruk gemaakt, dat men zich de woorden na 45 jaar nog 
precies herinnert? Of past De Bye hier een anti-reformatorische correctie van de 
geschiedenis toe in de wetenschap dat het dorpsbestuur na Suys’ terugkeer weer 
katholiek, althans roomsgezind was? Het lijkt me wijs De Bye kritisch te lezen 
en vooral naar de feiten te kijken om een beeld te krijgen wat er zich tussen 1572 
en 1600 in Rijswijk afspeelt.

Organisatorische aspecten van kerkelijk bestuur en beheer 
De protestantse kerk heeft een structuur van onderaf: stemgerechtigde leden 
kiezen de ambtsdragers van de kerkenraad (ouderlingen, diakenen), een aantal 
gemeenten samen vormt een classis en provinciaal en landelijk zijn er synoden. 
Op deze wijze kan een plaatselijke gemeente als Rijswijk meepraten over de 
gang van zaken die zich in de jonge kerk nog moet ontwikkelen. Rijswijk maakt 
met een aantal Haag- en Westlandse dorpen deel uit van de classis Den Haag, 
waarvan vanaf 1 oktober 1576 notulen bewaard zijn gebleven. Rijswijk is enkele 
malen gastheer, op 22 mei 1581 ten huize van onsen metbroeder [=medebroe-
der]. Wellicht is de kerk dan zelf ten gevolge van de renovatie niet bruikbaar? De 
Rijswijkse predikant Alsten Thomasz.2 treedt regelmatig op als orator (inleider) 
of als scriba (secretaris), bijvoorbeeld in 1583 als twee Haagse collega’s elkaar in 
de haren vliegen.3
Kerk en staat zijn niet gescheiden. Zo heeft de ambachtsheer zeggenschap 
over het kerkelijk beheer doordat hij de kerkmeesters mag benoemen. Zij leg-
gen	 jaarlijks	aan	hem	(meestal	 is	het	een	man)	financiële	verantwoording	af	en	
dat gebeurt door middel van deze jaarrekeningen. De heer zelf rapporteert weer 
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aan (vertegenwoordigers van) de Staten van Holland, het hoogste bestuurscol-
lege van ons gewest. De Staten geven dan ook in 1581 de toestemming voor de 
werving van extra gelden om de schade aan het vervallen kerkgebouw te kunnen 
repareren en nemen in 1586 een deel van de kosten aan de pastorie op zich. 
Ook bij de beroeping van een predikant spreekt de burgerlijke overheid mee. 
In 1587 passeert deze de kerkenraad bij een beroep op de niet onomstreden ds. 
Jeronimus Hortensius uit Wassenaar en gaat de benoeming niet door; datzelfde 
gebeurt in 1592 als de stad Delft de overstap van ds. Pieter Jansz. Uytenbogaert 
naar Rijswijk tegenhoudt.
Ook de betaling van de predikanten geschiedt via de overheid. De Staten richten 
daartoe	een	‘Geestelijk	Kantoor’	op,	dat	zulks	en	andere	financiën	regelt.	 In	de	
onderhavige periode is Cornelis van Coolwijck hier de ontvanger.4 Hij zetelt in 
Delft. Een gemeente als Rijswijk stort jaarlijks 61 gulden en 16 stuivers in de 
kas en Coolwijck zorgt ervoor dat de predikanten hun salaris krijgen – voor een 
dorpsdominee was dat 200 tot 300 gulden per jaar. 

Organisatorische aspecten van het burgerlijk bestuur
In het vigerende bestuursmodel is sprake van een hoge en een lage heerlijkheid. 
In Rijswijk was de hoge heerlijkheid tot 1557 in handen van de graaf. Hij had 
bijvoorbeeld	de	bevoegdheid	 lijf-	 en	doodstraffen	 toe	 te	passen	en	bezat	finan-
ciële voorrechten op het gebied van belastingen, zoals de tiendrechten. Voor de 
dagelijkse juridische zaken was de lage heerlijkheid van de ambachtsheer vol-
doende. Aan hem was het recht in zijn ambacht de schout, de secretaris en de 
gezworenen	te	benoemen.	Via	het	leenstelsel	kon	hij	profiteren	van	inkomsten	uit	
een aantal ‘heerlijke rechten’. In 1557 krijgt Cornelis Suys de hoge heerlijkheid 
in pacht en komen de beide heerlijkheden in dezelfde hand. In 1572 wijkt hij 
vanwege	het	geloof	uit	naar	Utrecht	en	als	hij	na	de	‘Pacificatie	van	Gent’	(1576)	
terugkeert, blijft hij wel (lage) ambachtsheer, maar verpanden de nieuwe macht-

Titelpagina van de rekening 1579 door Lenert Jansz. Hil
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hebbers de hoge heerlijkheid van Rijswijk aan de stad Delft. Burgemeester Frans 
Duyts van Santen treedt dan als vertegenwoordiger op. 
Suys loodst volgens De Bye de protestantse scherpslijpers op een zijspoor. In 
hun plaats benoemt hij een hem welgevallige schout (Andries Simonsz. van der 
Vries), getrouwe gezworenen en gehoorzame kerkmeesters. Allen, inclusief de 
predikant, worden geacht de jaarrekeningen goed te keuren en letterlijk te onder-
tekenen. Maar bij de eerste verantwoording is Suys al overleden (19 september 
1580). Zijn dochter Margrieta is dan ambachtsvrouwe en als zij in 1581 of 1582 
in het huwelijk treedt, wordt haar echtgenoot Adam van der Duyn de volgende 
heer van Rijswijk.

Opbouw van de jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn volgens een vast stramien opgezet. Ons zijn ‘net-
versies’ overgeleverd, die waarschijnlijk in één keer zijn opgeschreven, al 
verraden enkele andere handschriften in de marges en andere tinten inkt wel dat 
er opmerkingen aan zijn toegevoegd. Rekeningen en kwitanties ontbreken in de 
onderzochte periode, wel staan er in de marge soms toelichtingen en kanttekenin-
gen over afspraken en over verantwoordingen. 
Elk jaar heeft een titelpagina en begint met een algemene verantwoording. De 
posten zijn verdeeld in inkomsten en uitgaven. De opbouw is steeds dezelfde en 
dat geldt ook voor de volgorde van de inkomsten. Voor de laatste lijkt steeds het 
vorige boekjaar model te hebben gestaan, getuige de overeenkomsten in zins-
bouw en spelling. De inkomsten worden onderverdeeld in landpachten, onlosbare 
erf- en huisrenten, losrenten en bijzondere inkomsten. Elk onderdeel wordt afge-
sloten met een somma en uiteindelijk met een somma van alle ontfanck.
De landpachten betreffen acht posten, waarvan er rond 1582 vier worden ver-
kocht (zie hierna). Mogelijk geldt dat ook voor het pachtland van Frans 
Willemsz. bij de Sammersbrug, waarover de kerkmeesters een proces voeren. 
Drie pachten blijven bestaan: twee uit het oorspronkelijke bezit van de heer 

van Geysteren (zie hierna). De derde 
neemt Pieter Cornelisz. over van zijn 
moeder Aeltgen Stevensdr., die een 
ander perceel koopt.
De onlosbare renten, in het 
Cartularium ‘eeuwig’ genoemd, zijn 
oudere verplichtingen rond memo-
riemissen uit de katholieke tijd.5 Die 
missen zijn voor de protestanten let-
terlijk uit den boze. De rentegevers 
moeten echter wel blijven betalen… 
Het zijn 44 posten, waarbij vrijwel 
altijd de actuele betalers én de oor-
spronkelijke ‘besprekers’ worden 
genoemd, de laatsten soms nog uit de 
vijftiende eeuw. Enkele posten worden 
in de loop van de tijd samengevoegd, 
een enkele wordt afgekocht.

Ondertekening van de jaarrekening
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Dan	zijn	 er	 negentien	 aflosbare	 renteverplichtingen,	waarvan	 er	 enkele	worden	
afgelost of verkocht en waaraan in 1597 nog twee nieuwe worden toegevoegd. 
Drie van de vier kopers van het land uit 1582 (zie hierna) gaan nog een dergelijke 
financiële	verplichting	aan.	In	deze	rubriek	wordt	ook	steeds	de	opbrengst	van	de	
korentiende verantwoord: een deel van de belasting op koren dat de kerk jaarlijks 
ruim 4 gulden oplevert.
Bijzondere inkomsten zijn die van het delven en/of openen van graven: in de re-
kening van 1582 voor de vrouw van Pieter Henricxz. en voor Pieter Lenertsz., 
in 1587 Gerrit Janz. Lipges Cleeff, in 1589 de schoonmoeder van Maerten 
Adriaensz., in 1590 de vader van Cornelis Courtsz. en de zwager van Dammas 
Cornelisz., in 1592 Cornelis Lourisz., in 1594-1595 Pauwels Andriesz. en een 
jonkvrouwe Suys6, in 1596 de vrouw van Cornelis Florysz. en in 1599 de man 
die onlancx leeg [= zonder bezit] op te wecht dood bleeff.
Verder worden er ook wat zaken verkocht, bijvoorbeeld oud materiaal en twee-
maal een (vetgemest) ‘winterbeest’ dat aan de kerk was geschonken.
Aan de uitgavenkant staan enkele vaste posten, zoals de kosten van de adminis-
tratie, het bedrag voor het kantoor van Coolwijck en de aanbestedingen van het 
onderhoud. Dan volgen afzonderlijke betalingen. Vrijwel overal ontbreken de 
achternamen. In de meeste gevallen zal duidelijk geweest zijn wie er bedoeld 
werd. 

Voorbeeld van een eerste bladzijde



l20l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
18

  l
  D

e 
ou

ds
te

 ja
ar

re
ke

ni
ng

en
 v

an
 d

e 
pr

ot
es

ta
nt

se
 k

er
k,

 1
57

9-
15

99

Aan het eind van het jaarverslag wordt de balans opgemaakt en het verschil tus-
sen inkomsten en uitgaven berekend. De rekeningen sluiten met enkele vaste 
formules, waarna de ondertekeningen volgen: de ambachtsheer (of -vrouwe, 
of de vertegenwoordiger), de schout, de predikant, enkele gezworenen en de 
kerkmeesters. 
Van de eerste rekening zijn twee exemplaren ingebonden, die nauwelijks van el-
kaar verschillen. Tot driemaal toe beslaat de rekening twee jaren: 1581-1582 zijn 
gecombineerd, maar wel onderscheiden. De verslagen van 1584-1585 en evenals 
1594-1595 bestrijken elk twee jaren. Een aanleiding hiertoe is niet vermeld. In 
het geheel bevat de bundel achttien verantwoordingen.
De opsteller is de secretaris/bode. Tot oktober 1581 is dat Lenert Jansz. Hil, daar-
na Adriaen Jansz., die deze taak tot en met 1613 zal vervullen. Hil, gezworene in 
1560, was in 1572 één van de reformatorische aanjagers. Goossen de Bye sug-
gereert dat hij door de teruggekeerde Suys is vervangen, maar dat lijkt eerder de 
wens dan de waarheid. Van 14 juli 1580 dateert een notitie van Adriaen Jansz., 
toen nog alleen rentmeester van het ‘Heiligegeesthuis’ (armenzorg), waarin ge-
steld wordt dat Lenaert Jansz. Hil rentmeester van het ambacht moet blijven.  
Suys is dan nog in leven en Hil is ook ná diens dood nog actief, want hij dient in 
augustus 1581 nog een jaarrekening in. Kort daarna moet hij zijn overleden, want 
in oktober neemt Adriaen Jansz. ook deze administratie over en spreken de reke-
ningen over Hils weduwe.

De noodzaak van kerkrestauratie
Uit de rekeningen blijkt, dat er die jaren grote uitgaven gedaan worden om het 
kerkgebouw te restaureren. Waarschijnlijk is een complex van factoren hiervan 
de oorzaak. In de literatuur wordt gewezen op een brand in 1576 en inderdaad 
komt in de jaarrekening van 1583-1584 op fol. 17r een post voor die hierop wijst: 
Noch betaelt [aen] Cornelis Claesz. ii ₤, xiiii st[uiver] voor dat hij t’selver tijt   
den kercke heeft schoongemaeckt tot verscheyden reysen [=keren] ende oock dat 
hij eens de kercken van den brandt,  die al in was, bevrijd is, anno 76. 
In de eerste rekening van 1579 is al sprake van een bezoek van de kerkmeesters 
aan heer Frans Duyts om te spreken over de reparatie (fol. 10r). Dat er inderdaad 
iets aan de hand is, bewijzen Cornelis Jaspersz. en Pieter Lenertsz., die 18 stui-
vers ontvangen omdat zij die kerck suver maeckten ende gheveycht hebben ende 
de puyn uut de kerck te cruyen (id.). Ook treffen we de eerste herstelwerkzaam-
heden aan. 
In elk geval doen de kerkmeesters een beroep op de Staten van Holland 
financieel	hulp	 te	bieden.	Deze	hadden	al	 een	 algemene	 richtlijn	gegeven	voor	
dorpen die door de oorlog of anderszins zwaar waren getroffen. Een kopie 
hiervan en een conceptversie van het Rijswijkse verzoek hiertoe bevinden zich 
in het kerkarchief.8 In het antwoord op 25 augustus 1581 erkennen de Staten de 
noodzaak van de restauratie en geven zij toestemming tot enkele maatregelen: 
een eenmalige aanslag van 4 stuivers per gebruikte morgen (= 0,8 ha.) land en 
een eenmalige aanslag van 200 gulden.9 Bovendien krijgen de kerkmeesters 
toestemming enkele percelen land te verkopen, onder voorwaarde dat dit niet ten 
koste gaat van de inkomsten van de kerk. Hieronder kom ik erop terug.
Toch zijn er twijfels of de brand de (enige) oorzaak is. Het gebouw zelf was vrij 
recent vergroot (omstreeks 1500), maar dat is geen garantie dat het adequaat is 
gebeurd. Opvallend is, dat het woord ‘brand’, of ‘vuur’ nergens anders voorkomt, 
dat er vijf jaren tot de resolutie van de Staten zijn verstreken en dat het kerke-



l21l

H
V

R
 Jaarboek 2018  l  D

e oudste jaarrekeningen van de protestantse kerk, 1579-1599

lijk leven gewoon lijkt door te gaan. Hoewel, op de classicale vergadering van 
15 september 1578 vraagt Alsten Thomasz. bij de schout te mogen protesteren, 
omdat er zo weinig kerkgangers zijn (in de marge staat zelfs ‘niemand’): hij wil 
hiermee bewysen dat hij bereydt is om te prediken.10 Helaas staat er niet wáár die 
kerkgangers dan heen moeten.
Er is meer ellende in die tijd: de voortdurende oorlogshandelingen rond het beleg 
van Leiden. In Geschiedenis van Rijswijk lezen we dat er soldaten in de kerk en 
de pastorie waren gelegerd.11 Volgens andere bronnen zou het huis zijn verwoest. 
Als de Staten bijspringen in de kosten van een nieuw (?) predikantshuis, spre-
ken ze van ‘bouwen’. In 1588 wordt nog een post vermeld van de schoonmaak 
doen soldaten daer inne gelegen hadde, maar dat is wel vele jaren later (fol. 11r). 
Volgens het Kohier op het Weekgeld uit juni 1573 telt het ambacht dan nog maar 
252 inwoners, maar opvallend is het aantal éénpersoonshuishoudens. Zouden er 
echt zoveel vrijgezellen en weduwnaars hebben gewoond? Of waren vrouwen en 
kinderen elders ondergebracht? Gezien het geweld van de Spaanse troepen en de 
verwoesting van huizen en boerderijen is dat alleszins verklaarbaar. Ik vermoed 
daarom dat de ‘echte’ bevolking méér inwoners telde.
Hoe dan ook, het is een kwaad decennium voor Rijswijk met de externe be-
dreigingen en de interne scheiding der religieuze geesten. De Bye doet ons 
geloven dat de protestanten ver in de minderheid waren, maar hij is niet onbe-
vooroordeeld. Hij noemt vijf namen van de harde kern en is vooral gebeten op 
de nieuwbakken schout Oth Jacobsz. Vermij en baljuw Jasper Vincentsz. Naast 
hen komen we ook de anderen in de jaarrekeningen tegen, Engel Ziersz., Willem 
Croon, en Lenert Jansz. Hil.

Gevolgen van de resolutie van de Staten, de kerkrestauratie
Na 1581 kan er actie gevoerd worden. In de rekening van 1582, fol. 19rv, staan 
de verkopen van enkele verpachte landerijen verantwoord: 
- 7 hond land (ongeveer 1 ha.) in de Schaapweipolder door de Delvenaar Jan 
Jacobsz. ‘in ’t Ossenhoofd’ (alias van Jan Hoogenhouck), opbrengst 142 gulden;
- 8 hond land (1,2 ha.) in Ockenburg bij de (Schaapwei?) molen door Joris 
Lourisz., eerder gepacht door Claes Andriesz., opbrengst 219 gulden.
- 4 morgen (3,2 ha.) in de Noordpolder over de Voorde door Aeltgen Stevensdr., 
weduwe van Cornelis Pieter Huybrechtsz., eerder gebruikt door Claes Dircksz. 
van der Speck, opbrengst 326 gulden;
- 3 morgen 4 hond land (ongeveer 3 ha.) in de ‘westwoning’ door Jan Henrick 
Broersz., alias Jan Harrick, opbrengst 549 gulden.12

Tezamen 1.236 gulden.
Waarschijnlijk als gevolg van de clausule dat de verkoop van de landerijen geen 
toekomstige inkomsten van de kerk mag belemmeren, betalen Joris, Aeltgen en 
Jan Harrick nog een jaarlijkse pachtsom van 4½ respectievelijk 15 en 18 gulden. 
Hoogenhouck lost deze som meteen af.
In de rekening van 1582 is er sprake van dat er al drie jaar aan de kerk, de toren 
en het predikantshuis wordt gewerkt. In een vergadering met de werklieden krij-
gen zij boven hun declaraties samen nog 25 gulden uitgekeerd voor het werk ’t 
welcke in alles groote moeyten ende langhe geduyert heeft (fol. 34r). Inderdaad 
vinden we de eerste posten al in 1579. Onderstaand overzicht is opgesteld op 
alfabetische volgorde van de uitvoerenden. Als voorbeeld hieronder de onder-
houdskosten van 1581-82, de meest actieve jaren. Daarna nemen de kosten af, 
maar	de	posten	laten	zien	dat	er	nog	flink	gewerkt	is	aan	exterieur	(muren,	dak)	
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en interieur (tegels, houtwerk) De betaling geschiedt in guldens (ponden van 15 
groten per stuk), stuivers (schellingen) en penningen.13

Boekjaar 1581-1582
Arent Adriaensz.  4 dagen opperwerk 1 post 0.32.0 
Ariaen Jaspersz.  zie Jasper Vincentsz.
Aryen Jansz.  waarschijnlijk de bode, zie Jacob Jansz.  
Beatris Jansdr. logementhoudster logies 3 bedden 1 10.0.0
Bruijn Cornelisz. leidekker Leiden reparatie toren.1000 nagels 3 239.0.0
Claes Jorisz. timmerman  Den Haag  opmaken zuidmuur  3  231.4.0
Claes Jorisz.  timmerman Den Haag, zie Jacob Jansz.
Cornelis Dircxz.  leidekker Den Haag  dekwerk zuidkant dak  1  2.10.0
Cornelis Florisz.  zie Jan Claesz.
Cornelis Thijsz.  timmerman, zie Wolpart Tonisz.
Cors Jacobsz.  zie Arent Adriaensz. 
Cors Lambrechtsz. Delft          3 zomers werk noordmuur  1  30.16.0
Cryn Jansz.  smid Delft  ijzerwerk   1  84.10.0
Daem Cornelisz.  Delft, zie Cors Lambrechtsz.
Daem Cornelisz.  Delft  delen van toren  1  4.10.0
Dirck Claesz.  glazenmaker Delft  reparatie ramen  1  42.0.0
Gerrit Dircxz.  Delft  leinagels  1  11.0.0
Jacob Jansz.  leidekker sloop- en dekwerk noord- en zuidzijde  2  189.20.0
Jacob Jansz.  leidekker  reiskosten Dordrecht  2  7.17.0 
Jacob Jansz.  leidekker  bier  1  5.3.0
Jacob, mr. schilder  Delft  vergulden weerhaan  1  9.0.0
Jan Claesz.   schoonmaakwerk  2  4.4.0
Jan Cornelisz leidekker Delft  reparatie dak van de kapel  1  1.15.0
Jan en Claes Claesz.   3 zomers zaagwerk  1  6.16.0
Jan Jacobsz.  leidekker Delft  leien zuidzijde  1  203.6.0
Jan Jacobsz.   bijlichten dekwerk  1  2.9.0
Jasper Vincentsz.  metselaar Rijswijk  metselwerk  1  14.18.0
Joost Jansz.  tinnegieter Delft  koop lood  3 47.2.15
Lijsbeth Adriaensdr.  waardin  vertering  1  6.0.5
Marcus lijndraaier   touw, o.a. voor de klok  1  1.4.0
Mathijs Teusz.  Dordrecht 26000 leien zuidzijde en toren  2  180.4.0
Pieter Thijsz.  smid Rijswijk  ijzerwerk  1  19.6.0
Wolpart Tonisz.  timmerman  noordmuur toren, banken  1  48,14.0
-    vervoer leien  3  24.16.0
-   koop kalk  1  20.11.3
-    olie leinagels  1  0.12.0
-   4 bezems  1  0.2.1

De totale kosten bedragen in 1581-1582 ongeveer 1450 gulden, wat overeenkomt 
met ongeveer zevenmaal het minimumloon van een dorpspredikant.

Aan Ronald A. van der Spiegel dank ik enkele verwijzingen naar de rekeningen 
van het ‘Geestelijk Kantoor’.14 De reparatie van de Rijswijkse kerk wordt daarin 
al in 1579 genoemd, maar in de notitie uit 1584 is sprake van de kerck, die nu 
zeer is vervallen. Maar er wordt dan al enkele jaren gewerkt! Helaas staat er niet 
bij waardoor dat verval is veroorzaakt.
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In het laatste boekjaar 1599, bepaalt alleen een groter werk nog de kosten: de 
Rijswijkse timmerman Louris Cornelisz. maakt voor 58 gulden een lambrisering.

Twee kaarten van Vingboons 
uit 1594, waarop het predi-
kantshuis staat ingetekend. 
Horizontaal het Achterslop 
(Schoolstraat), verticaal 
huidige Doelenstraat
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Het predikantshuis

De aanname dat het predikantshuis in 1576 ook door de brand is getroffen, is 
onwaarschijnlijk, omdat het gebouw op enige afstand van de kerk ligt, in de 
Pastoorskrocht, een buurtnaam voor de straatjes noordelijk van de dorpskerk. Op 
de kaart van Vingboons uit 1594 zien we het huis getekend aan een doodlopende 
zijweg van de Schoolstraat, de huidige Doelenstraat. De literatuur meldt ons dat 
dit de vroegere pastoorswoning is en dat deze in 1572 zou zijn geplunderd. Ook 
zouden er Spaanse soldaten zijn ingekwartierd. In elk geval nemen de kerkmees-
ters	het	huis	mee	in	hun	aanvrage	om	financiële	steun	aan	de	Staten	en	vinden	we	
vanaf 1582 in de rekeningen een aantal posten die op de reparatie wijzen. Of de 
eerste predikanten, Pieter van Vijenne en Jan Laurensz. van Velsen er gewoond 
hebben, is niet bekend. Beiden bleven maar kort.15 De derde dominee, Alsten 
Thomasz., woont in elk geval geruime tijd elders: hij vindt onderdak in het 
Haagse huis van de heer van Wijngaerden aan de Vijverberg, die zelf aanzien-
lijke bezittingen in Rijswijk heeft. In de rekeningen van 1582 (fol. 28r) lezen we 
mitsgaders dien predicants zijn inboedel ende huysraet, doen hij in Den Haech 
ging wonen en vervolgens krijgen zowel Wijngaerden als de predikant 30 stui-
vers compensatie voor de huur (fol. 29r). 
Na 1587 vinden we geen posten meer. Het pand, althans de locatie, blijft tot 
1892 in gebruik als pastorie. De oude naam voor de Doelenstraat is dan ook 
‘Dominéslop’.

Reparaties aan het predikantshuis 1582
Als voorbeeld de rekeningen van het eerste reparatiejaar: 

‘doepsine’(?)  Delft kalk en tegels 1 4.15.0
Arent Aryensz.  opperwerk 1 12.14.3
Aryen Jaspersz. metselaar Rijswijk, zie Jasper Vincentsz.
Claes Jansz.  schoonmaak en opperwerk 1 10.4.9
Claes, lange zie Maerten Jansz. 
Cornelis Adriaensz.  30 hoed kalk 1 33.17.0
Cornelis Pietersz. Delft koop roelatten 1 0.12.0
Cornelis Thijsz. timmerman, zie Wolphert Tonisz.
Cryn Jansz. smid Delft ijzerwerk 2 48.8.2
Daem Cornelisz. Delft aankoop houtwerk 1 33.16.1
Dirck Claesz. glazenmaker Delft inzetten ramen, ook kerk 1 8.15.0
Dirck Cornelisz. timmerman Rw. timmerwerk 1 5.8.0
Jacob Jansz. leidekker dakdekken en riet 1 35.14.1
Jasper Vincentsz.  metselaar Rijswijk herstelwerk 1 41.12.3
Maerten Jansz.  schoonmaak stenen 2 8.16.0
Pieter Thijsz. smid Rijswijk ijzerwerk 2 21.18.1
Wolphert Tonisz. timmerman herstelwerk 2 66.0.0
-  3 jaar bijkomende kosten 1 2 5.0.0
-   100 voer riet 1 32.9.0
-   mand 1 0.2.0

De totale kosten in 1582 zijn ongeveer 390 gulden.
In 1586 is sprake van een post van 7 gulden en 10 stuivers als de rentmeesters, 
namens de Staten van Holland, het predikantshuis inspecteren en met de predi-
kant en de kerkmeesters overleggen (fol. 9r), wat nog eens ongeveer 17 gulden 
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kost, inclusief een post uit 1587. Dat de Staten een inspectie uitvoeren, is be-
grijpelijk, want ze besluiten de kosten aan de pastorie voor 2/3 te vergoeden. De 
kosten bedragen in 1587 ruim 22 gulden. Hiermee zijn de voornaamste kosten 
aan het predikantshuis blijkbaar afgerond.
Uiteindelijk worden voor kerk en pastorie 37.500 leien, 50.600 leinagels, 32.800 
stenen, 6500 tegels, 600 dakpannen en 51 hoed kalk (= 49.470 liter) verantwoord.

De Rijswijkse uitvoerders en Delftse contracten
Rijswijk is aan het eind van de zestiende eeuw een klein dorp. Gespecialiseerde 
vaklieden moeten vaak van elders komen, met name uit Delft (leidekkers, gla-
zenmakers, tinnegieters, mr. Jacob die de windhaan verguldde) en uit Den Haag. 
Sommigen krijgen logies bij Beatris Jansdr. Materialen worden van elders aan-
gevoerd: leien uit Dordrecht, kalk uit Leiden. In de kerkrekeningen worden 
ook verschillende Rijswijkers expliciet als vaklieden genoemd. Plaatselijke 
smeden zijn Cornelis Willemsz. (1579), Pieter Thijsz. (1582-1595) en Gerrit 
Jansz. (1597-1599). Timmerlieden zijn Dirck Cornelisz. (1582-1584), Bouwen 
Cornelisz. (1584-1589) en Louris Cornelisz. (1593-1599). Als opperman wordt 
vooral Arent Adriaensz. genoemd (1579-1587). Over metselaar Jasper Vincentsz. 
volgt een aparte paragraaf. Achternamen worden nauwelijks gebruikt: blijkbaar 
is	het	patroniem	voldoende	om	de	uitvoerders	te	identificeren.	
Vanaf 1586 onderhoudt de Delftse glazenmaker Dirck Claesz. de ramen van de 
kerk, de school en het predikantshuis voor 7 gulden 10 stuivers per jaar. Hij wordt 
opgevolgd door Jan Lourisz. voor 5 gulden 11 stuivers. Ook besteden de kerk-
meesters het onderhoud van het dak aan: Jan Cornelisz., leidekker uit Delft, krijgt 
hiervoor 9 gulden per jaar. Beide aanbestedingen zijn exclusief bijkomende kosten. 

Jasper Vincentsz.
Jasper Vincentsz. (Centen) verdient afzonderlijke aandacht Hij wordt door De 
Bye genoemd als één de voorlieden van de reformatie in Rijswijk. In 1579 be-
noemt Duyst hem tot baljuw, een ‘gerechtelijke en politieambtenaar, belast met 
opsporing en misdaadbestrijding’. In grotere ambtsgebieden zijn baljuws meest-
al leden van de adel, maar Jasper is tegelijkertijd ‘gewoon’ metselaar. De Bye 
heeft geen goed woord voor hem over. Zo noemt hij een incident met de oude 
schoolmeester Jan Jansz. Deze krijgt bezoek van de predikant en Jasper en zij 
proberen hem over te halen tot de reformatie. Meester Jan wijst erop dat hij 73 
is en niet bij machte op zijn oude dag nog van geloof te veranderen. Later schof-
feert Jasper hem op straat in het openbaar, omdat hij niet met zijn leerlingen naar 
de protestantse kerkdienst komt. Als baljuw wordt Jasper na een paar jaar ontsla-
gen, wanneer diaken Willem Croon hem ervan beschuldigt geld uit de armenkas 
verduisterd te hebben – alweer volgens de gekleurde visie van De Bye. In de 
kerkrekeningen staat niets hierover. 
Als metselaar heeft Jasper meer succes, want hij is nadrukkelijk betrokken bij het 
herstelwerk aan de kerk en de pastorie en daarbij wordt hij regelmatig geholpen 
door zijn zoons Adriaen en Cornelis. 
In 1582 verdient hij ruim 41 gulden met metselwerk aan het predikantshuis en in 
1585 ruim 65 gulden met pleisterwerk en het metselen van de ‘voorkerkmuur’.16 
Hij blijkt niet te beroerd voor ander werk: in hetzelfde jaar plant hij zeven ie-
penboompjes op het kerkhof. In 1587 heeft hij 31 dagen metselwerk, waarvoor 
hij drie gulden per dag ontvangt. Een jaar later zijn het 25 werkdagen. Vanaf 
1589 komen we alleen de naam van Adriaen tegen, die in dat jaar tegels zet en 
in	1598	nog	een	flink	bedrag	incasseert	voor	metselwerk	aan	de	muren	en	de	pi-
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laren: 55 gulden. De namen ‘Vincent’ en ‘Jasper’ komen in die tijd nauwelijks 
in Rijswijk voor, daarom vermoed ik dat Maritgen Centen (schoonmaakwerk) 
en Mees Jaspersz. (oppermanswerk) tot zijn naaste familie behoren. In elk geval 
geldt dat voor zijn onbenoemde dochter die in 1585 voor 6 stuivers schoonmaak-
werk verricht.
Jasper komt in het Cartularium in 1572 voor als voogd van Adriaen (oorkonde 
32) en was toen weduwnaar van Marritgen Luycasdr. Hij woonde in een huis dat 
behoorde aan de Utrechtse familie (Van) Coningsloo. In het register van de 10e 
penning uit 1573 en in de lijst ‘belangrijke inwoners 1580’ van Belonje komt zijn 
naam echter niet voor.17

Conflicten
Niet alle contacten verlopen soepel. 
Op 29 september 1551 was Jan Jonasz. met de kerkmeesters een overeenkomst 
aangegaan, waarbij hij een lening van 3 pond Vlaams ontving tegen een jaar-
lijks bedrag van 23 halve stuivers zolang hij de hoofdsom onder zich zou hebben 
(Cartularium oorkonde 28). Maar hij voldoet niet aan de afspraak. In 1581 ver-
klaren de kerkmeesters niet te weten waar hij uithangt en ook zijn nakomelingen 
niet te kennen. Uiteindelijk wordt er voor 30 stuivers een deurwaarder met een 
dagvaarding ingeschakeld en in 1585 kost het proces nog eens ruim 4 gulden, 
waarschijnlijk zonder resultaat.

De oorspronkelijke overeenkomst met Jan Jonasz., 1551
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Op 1 maart 1556 had Hendrik Croesinck (Creusinq et cetera), heer van 
Benthuizen, de oude sacristie aan de noordzijde van de kerk voor eigen ge-
bruik als kapel gekocht (Cartularium oorkonde 29). Zijn enig overlevend kind 
Sandrina trouwt met Gerrit Oem, heer van Wijngaerden, president van het Hof 
van Holland, en met hem ontstaat discussie over de verplichtingen (1579, fol. 
11v). Aan de kerk was bij de dood van Hendrik namelijk 200 gulden toegezegd, 
die blijkbaar niet was uitbetaald. Ook hier was een proces noodzakelijk, kosten 2 
gulden en 13 stuivers (1583-1584, fol. 15v/16r) en ook nog eens 11 gulden advo-
catenkosten (1587, fol. 12v/13r). De kerkmeesters worden blijkbaar in het gelijk 
gesteld, want In de rekening van 1585 wordt de 200 gulden alsnog verantwoord 
(fol. 9r). 
Van Wijngaerden is niet de enige edelman die problemen veroorzaakt. In 1579 
(fol. 1v) staat al een opmerking: Zijnde den heere van Geysteren aengesproo-
cken dat hij de kerckefinancien wil laeten volgen tot onderhout van de kercke. 
Jacob van Eyll, heer van Geysteren, is een zoon van Marie van Domburgh, klein-
dochter van Jan Ruychrock van de Werve, door wie hij aanzienlijke bezittingen 
in Rijswijk verkrijgt. Hij bewoont Te Werve. De opmerking in de kerkrekening 
betreft een perceel van 2½ morgen (2 hectare) dat gebruikt wordt door Lenert 
Maertensz. en een ander van 2 morgen land (1,6 hectare) in de Noordpolder 
over de Voorde door Louwris Henricxz. Jaarlijks wordt deze mededeling her-
haald en pas op 23 oktober 1592 wordt een akkoord gesloten (fol. 7v), kort voor 

De oorspronkelijke overeenkomst met Jan Jonasz., 1551
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Geysterens dood op 30 november. De rekeningen vertellen helaas niet of de heer 
met terugwerkende kracht aan zijn verplichtingen voldoet. Lenert en Louwris 
worden pachters van hun land.

De balans
Wat	 leveren	de	financiën	uiteindelijk	op	 in	deze	 turbulente	decennia?	Tot	1583	
lijden de kerkmeesters verlies, maar daarna zijn er alleen positieve jaren, het 
batig saldo variërend van ruim 8 gulden in 1596 tot 226 in 1585. Dat wil niet 
zeggen	dat	de	protestantse	gemeente	van	Rijswijk	floreert.	Pas	in	1588	kan	onder	
ds. Lennaert Ghijsbrechtsz. na toestemming van de classis voor het eerst avond-
maal worden gevierd. Voor drie tinnen borden en twee bekers wordt 2 gulden, 3 
stuivers en 9 penningen betaald (fol. 10v). 
De gemeente mag dan klein geweest zijn, vooral door de afspraken die in de ka-
tholieke tijd waren aangegaan, is ze in de laatste decennia van de zestiende eeuw 
best renderend. Alleen zou het kerkelijk erf er zonder de steun van de Staten bij 
het herstel van kerk en predikantshuis wel letterlijk anders hebben uitgezien.

Noten
1  Het manuscript bevindt zich in het Stadsarchief Delft, inv. 700 (Oud-Rechterlijk 
 Archief Rijswijk), nr. 58.
2 Uit de classisverslagen blijkt zijn achternaam Bloemert. Zijn naam kent vele spellin-

gen, die onder andere misleidden tot het patroniem ‘Theunisz.’ In stuk 660 komt hij 
ook voor als ‘Alstomisse’. Hij zal tussen september 1586 en februari 1587 zijn overle-
den of vertrokken. 

3 Zie J. Smit, De vestiging van het protestantisme in Den Haag, in: Archief voor de 
Nederlandsche Kerkgeschiedenis, deel XIX (1926), 205v; hij baseert zich onder andere 
op de verslagen van de classis Den Haag, Nationaal Archief (NA) 3.18.62.02, inv.nr. 1.

4 Van de mededeling van zijn aanstelling bevindt zich een kopie in kerkarchiefstuk 
inventarisnummer	659,	80	van	8	april	1579.	Dit	is	een	ongeordende	bundeling	van	fi-
nanciële stukken uit de zestiende tot achttiende eeuw.

5 Ruud Poortier, Oorkonden uit het archief van de Oude Kerk te Rijswijk ZH, deel 10 van 
de serie Hollandse Bronnen, Holl. Ver. voor Genealogie Ons Voorgeslacht, 2016, aan-
gehaald als Cartularium.

6 Wellicht één van de dochters van Cornelis Suys, in aanmerking komen dan Johanna en 
Anna.

7 Inv.nr. 659, 70. 
8 Idem 76-79.
9 NA 3.01.04.01. Staten van Holland, inv.nr. 332.
10 Verslagen classis Den Haag, 8.
11 P.H.A.M. Abels, Gelovigen in beweging, in: M.J. van den Berge (red.) Geschiedenis 

van Rijswijk, Rijswijk 1997, 153.
12 Tot zijn nalatenschap behoorde in 1605 2/3 deel van boerderij ‘De Hoogkamer’ aan de 

Vlietweg.
13 Er gingen 16 penningen in een stuiver en 20 stuivers in een gulden (pond).
14 Interne notitie Ronald A. van der Spiegel, Brand in de kerk van Rijswijk? ©2017.
15 In de begintijd van de reformatie was nog weinig geregeld. De status van Van Vijenne 

en Van Velsen is onduidelijk, mogelijk waren zij alleen voorgangers. Zij kregen in elk 
geval ‘alimentatie’. 

16 De kerkmuur aan de voorzijde zou die aan de huidige Kerkstraat moeten zijn.
17 Mr. J. Belonje, Belangrijke plaatsen en inwoners van Rijswijk, in: Ons Voorgeslacht 13 

(1958), zie www.hogenda.nl.
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Prent door Hendrik Spilman (1721-1784), naar een tekening van Abraham de Haen uit 1729 
(ingekleurd) [collectie Museum Rijswijk]
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‘Huis te Hoorn’: 
een verdwenen landhuis en buitenplaats

Wim Dammers

Aan het einde van de Kerklaan, op de hoek van de Sir W. Churchilllaan 
en de Thierenskade ligt een mooi park: het Huis te Hoornpark [1], met 
een grote kinderspeelplaats. Op de plek van dit speelterrein heeft tot 

1950 het Huis te Hoorn gestaan.

In 1746 werd Huis te Hoorn zo beschreven:

Het Huis te Hoorn, tusschen de Kerklaan en de Ryswykse Vaart gelegen, niet ver-
re van de Hoornbrugge, is ook op de wyze van een Slot gestigt, met een kenbaren 
agtkanten Tooren, waar op een gebogen Kap staat, die hoog ten dake uitryst.[2]

Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog was het ondertussen maar droevig gesteld 
met dit pand: ’Steeds nauwer ingesloten door de wurgende greep van ‘t groeiende 
Rijswijk, ligt vreemd verdwaald tussen moderne woonhuizen een ontluisterd bui-
ten: het Huis te Hoorn’.[3] Zo werd Huis te Hoorn in 1943 beschreven, minder 
dan tien jaar, voordat het gesloopt werd. Het verkeerde toen dus al in deplora-
bele staat, maar het zag er wel idyllisch uit. Een wandelaar, die in het begin van 
de vorige eeuw vanaf de Vliet langs het Tierelierslaantje (nu: Thierenskade) naar 
het oude centrum liep, zag vlak voor de Kerklaan in het groen Huis te Hoorn 
opdoemen.
Dit mooie dorpsgezicht was in de negentiende eeuw een geliefd schilders on-
derwerp. Vooral Rijswijkse schilders hebben hier hun ezel opgezet, zoals Otto 

Huis te Hoorn door Pieter de Regt (1877-1960) [collectie Museum Rijswijk (bruikleen)]
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Kriens, Antoon van Bloppoel en Pieter de Regt. Van laatstgenoemde schilder is 
hier een schilderij te zien, waarop we richting het oude dorp kijken. Links zien 
we het Tierelierslaantje en achter de brug over de Rijswijksche Vaart de toren 
van de Oude Kerk.
Huis te Hoorn werd ook op tegeltableaus vastgelegd.
Huis te Hoorn was één van de weinige Rijswijkse buitenhuizen met een toren, 
wat het een kasteelachtig uiterlijk gaf. 

Tegeltableau Huis te Hoorn, 1888, naar een schilderij van F. J. van Rossum du 
Chattel, De Porceleyne Fles [collectie MarkvanVeen.nl]
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Hoe zag het huis er in het verleden uit? 
In de collectie van Museum Rijswijk bevindt zich de enige historisch betrouwba-
re prent (van Hendrik Spilman) betreffende Huis te Hoorn, naar een tekening van 
Abraham de Haen uit 1729: een kasteelachtig gebouw in baksteen, afgewisseld 
met speklagen in natuursteen. De achtkantige toren is hier goed te zien, met peer-
vormige spits en wijzerplaten. Op de spits stond als windvaan een jachthoorn: 
deze windvaan is na de afbraak van Huis te Hoorn opgenomen in de collectie van 
Museum Rijswijk. Verder is op het hoofdgebouw een trapgevel te zien. Aan de 
linkerzijde zien we het bruggetje over de Rijswijksche Vaart en in het midden in 
de verte de torenspits van de Oude Kerk. De toren van Huis te Hoorn is op de re-
cente foto nog goed te herkennen, maar het gebouw heeft in de negentiende eeuw 
een grote verbouwing ondergaan, zo is er bij voorbeeld een verdieping op gezet: 
deze verbouwing komt verderop nog ter sprake.
Over de vroegste geschiedenis van het pand en het omringende landgoed tas-
ten we in het duister. Echter, wanneer we historische kaarten bestuderen vinden 
we wel een indicatie over de ouderdom: op de kaart van Mathijs de Been van 
Weena	uit	1606	uit	de	collectie	van	het	Hoogheemraadschap	Delfland	treffen	we	
op deze plek nog geen huis aan, terwijl ‘Blootinghe’, ‘den Burch’ en ‘Huys te 
Werve’ al wel zijn ingetekend. Maar op de kaart van ‘Berckenrode’ uit 1611 [4] 
is er op die plek een huis ingetekend, op de driehoek tussen de Rijswijkse Vaart 
(Thierenskade), Jaagpad (nu Huis te Hoornkade) en de Korte Kleiweg (nu Sir. W. 
Churchilllaan), naast ‘De Horen Bregge’ (Hoornbrug). Deze driehoek vormt de 
buitenplaats Huis te Hoorn.

Detail Berckenrode-kaart [collectie Nationaal Archief, kaartencollectie ZH Ernsting, 
nummer archiefinventaris 4ZHPB 4, inventarisnummer 83, Publiek domein]
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Naast deze indicatie is er nog een aanwijzing voor de bouwperiode en deze wordt 
genoemd in het voorstel voor restauratie, dat in november 1943 op verzoek van 
B&W door het ‘Architectenbureau Van der Kloot Meijburg en Bolt’ is geschre-
ven. Het bureau memoreert, dat de bouwtrant wijst op constructie aan het begin 
van de zeventiende eeuw: naast enige bouwkundige details duidt vooral het acht-
kantige torentje op de Hollandse Renaissance, een stijl die aan het einde van de 
zestiende, begin zeventiende eeuw opgang maakte in Nederland. Overigens stelt 
het architectenbureau na bouwkundig onderzoek, dat ‘het gebouw voor de groote 
verbouwing in het begin der 19e eeuw geen grote veranderingen heeft onder-
gaan, alhoewel het in dien tijd zeer vele malen van eigenaar is veranderd’. [5] 
Op de kaart van Kruikius uit 1712 [6] staat Huis te Hoorn afgebeeld met een 
torentje aan de waterkant en omringd door tuinen. Duidelijk is op deze kaart ook 
parallel aan de ‘Kerklaen’ de ‘Ryswykse Vaert’ te zien, met vanaf de (huidige) 
Rembrandtkade een aftakking naar rechts (de latere Wilgekade), waarna deze 
weer naar rechts afbuigt langs Huis te Hoorn naar de Vliet. 

Op deze kaart wordt ook de ‘Korte Kley’ genoemd: Korte Kleiweg was de naam 
van de straat tussen Huis te Hoorn en de Hoornbrug en het verlengde van de 
Kleiweg: de naam van beide straten werd na demping van de Wilgekade in 1965 
veranderd in Sir Winston Churchilllaan. Het adres van Huis te Hoorn tot aan de 
sloop was Kleiweg nummer 1A. 

Detail Kruikiuskaart [collectie Kaartenkamer TUDelft – Hoogheemraadschap van Delfland te Delft, 
inv. Nr. OAS 726]
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De naam Huis te Hoorn 
Een oud woord voor hoek is ‘horn’. In Rijswijk vinden we dat nog terug in 
‘Hoornbrug’ (op oude kaarten: ‘Hornbregge’), dat betrekking kan hebben op 
de hoek, die de Vliet hier maakt of op de vorm van het aanliggende perceel. 
‘Hoornwijck’ en ‘Huis te Hoorn’ kunnen we op dezelfde manier verklaren. [7] 
De volgende verklaring komt ook voor, maar lijkt minder waarschijnlijk: over de 
Hoornbrug werd veel vee vervoerd en daar moest belasting voor worden betaald, 
het zogenaamde ‘hoorngeld’. 

Enige eigenaren en bewoners
Door de eeuwen heen heeft Huis te Hoorn veel eigenaren gekend, hetgeen meest-
al niet bevorderlijk is voor het in goede staat houden van een kasteel of landhuis, 
dat immers veel onderhoud vergt. De stichter van Huis te Hoorn is vermoede-
lijk	 Hendrik	 Doedijns,	 commies	 ter	 financiën	 van	 Holland.	 [8]	 In	 1611	 wordt	
het huis verkocht aan Thyman van Volbergen, die later thesaurier van de Prins 
van Oranje zou worden. [9] A. van der Marel, oud-secretaris en stichter van het 
‘Genootschap Oud-Westland’ vermeldt in zijn publicatie uit 1962 maar liefst 23 
eigenaren, in een periode van drie en een halve eeuw. [10] Een aantal eigena-
ren en hun relatie met Huis te Hoorn nemen we onder de loep. Eén familie, die 
we in de achttiende eeuw enkele keren tegen komen is de familie Thierens, naar 
wie in de jaren dertig van de twintigste eeuw de Thierenskade is genoemd. Van 
deze familie zijn drie eigenaren bekend: Mr. Nicolaas Thierens (1686-1722), 
Procureur-Generaal van de Raad van Brabant heeft de buitenplaats in bezit van-
af 1720. Na zijn overlijden op 3 januari 1722 wordt de buitenplaats geërfd door 
zijn vader Johannes Anthonijs Theodorus Thierens (1649-1732), oud-schepen 
van Delft. Bij verkoop op 14 maart 1722 wordt het goed omschreven als: ‘de 
wooningh met een huys, speelhuys, boomgaarden, plantagie met de onderhoor-
ige ende daer aan annex gelegene landen synde allodiaal en geldende tesamen 
jegens twintig morgen vierhonderd en vijftig roed’. Hij verkoopt het op 14 maart 
1722 door aan zijn zoon Mr. Gerard Thierens (1675-1738), Ordinaris raad in den 
raad en leenhove van Brabant. 

Deze Thierens liet in 1729 een nieuwe beschoeiing in de vaart maken bij de 
brug over de Rijswijkse Vaart en hij liet de ruimte daarnaast opvullen met 
grond. Het jaar daarop kwam het bevel van de Schout en Ambachtsbewaarders 
van Rijswijk tot verwijdering van de belemmering: hij moest een vrije door-
vaart toestaan op de Rijswijkse Vaart. [3] 

Na het overlijden van Mr. Gerard Thierens op 1 mei 1738 wordt Huis 
te Hoorn op 8 augustus 1738 verkocht aan Mr. Johan Mol, Substituut-
Griffier	 van	 de	 Hoge	 Raad	 van	 Holland,	 voor	 f 3.800. Deze verkoopt het 
dezelfde dag voor f 4.400 door aan Abraham van der Viël, een Delftse zil-
versmid.[11] Gedurende deze periode is de buitenplaats kennelijk goed 
onderhouden, want de koopprijs loopt op. Zijn weduwe Henriette Berton-
villet verkoopt deze op 17 september 1742 aan Godfried Andries Adriani, 
eigenaar van de ambachtsheerlijkheid Groet en ‘Minister van sijn Kooninglijke 
Hoogheyt den Heere Hertog van Holstijn, geheyme legations raad van 
sijne Keyserlijke hoogheyt den Heere Groot Vorst van geheel Rusland’. [12]                                                                                                                                             
Op 5 juli 1749 verkoopt hij Huis ter Hoorn aan Louis Smulders uit Den Haag 
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voor f 6.000. Op 26 oktober 1750 doet Smulders het buiten op een publieke vei-
ling in Den Haag voor f 7.500 van de hand. De nieuwe eigenaar is Maria Cooch, 
weduwe van Thomas Pellans. Uit de periode, dat zij eigenaar was, treffen we het 
volgende stuk aan:

In 1753 was de brug voor het huis in een zeer slechte staat. In februari 
1753 werd het maken van een houten brug bij Huys te Hoorn aanbesteed 
‘zijnde laagste inschrijving was 578 gulden en 6 stuivers’. De Schout en 
Ambachtsbewaarders van Rijswijk lieten zich ook inschrijven voor het maken 
van een ‘stenen brughe’, waarvoor werd ingeschreven voor 1325 gulden: het 
werd een stenen brug. [13]  

 
Op 17 augustus 1767 wordt het huis verkocht aan Mr. Librecht Hooreman (1708-
1774), onder andere Directeur-Generaal van Nederlands-Indië [14]. Hij betaalde 
f 14.500 voor ‘het Huis ter Hoorn, met syn heerehuysinge, stallinge, koetshuys 
en boomgaerden, orangerie, moestuynen etc’. Na het overlijden van Hooreman 
koopt Mr. Adrianus Johannes van der Straten (1733-1791) het op 4 augustus 
1774 het voor f 13.750 Zijn tweede vrouw, Maria Reigersman, overlijdt hier op 2 
september 1784. Zijn zoon uit het eerste huwelijk, Mr. Campegius Cornelis van 
der Straten (1762-1821), lid van de raad en schepen van Delft, bewindhebber van 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie en dijkgraaf van de Stad en het land van 
Klundert is zijn opvolger.
In de inleiding van zijn boek De Nederlandse Stads- en Dorpsbeschrijver uit 
1794 schrijft Van Ollefen over Rijswijk: ‘Over ‘t algemeen is de gelegenheid van 
dit dorp ongemeen aangenaam en over Huis te Hoorn (dat hij abusievelijk ‘Huis 
ter Hart’ noemt - auteur) schrijft hij het volgende:

De buitenplaats ‘Het Huis ter Hart’ ligt ter zijde aan de Rijswijksche 
Dorpvaart, van vooren aan de Vliet en of Klei weg: wordt in eigendom be-
zeten door den Wel Ed. Geb. Heer Mr. C.C. van der Straaten, Veertig Raad 
[15] der stad Delft, mitsgader bewindhebber van de Oost Indische Compagnie 
aldaar. [12]

Op 15 februari 1788 treedt C.C. van der Straten in 
het huwelijk met Margaretha Kraeyvanger, die op 
5 augustus 1829 op Huis ter Hoorn overlijdt. [11]
Met het onderhoud van een buitenplaats was veel 
geld gemoeid. Huis te Hoorn bezat geen pacht-
boerderij, dus moest het onderhoud bekostigd 
worden uit het kapitaal van de eigenaar. Daarnaast 
leverde de verkoop van hout afkomstig van de 
buitenplaats geld op. In de loop der eeuwen werd 
er diverse keren hout te koop aangeboden, zoals 
in deze advertentie uit 1795, waarbij 27 platanen, 
46 iepen, 114 essen en enig hakhout werden aan-
geboden ter veiling of verkoop [15].

Hout te koop – advertentie uit 1795 [collectie Beeldbank 
Rijswijks Historisch Informatiecentrum]
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Onder de zoon van het echtpaar Van der Straten, de advocaat Mr. Adrianus van 
der Straten (1789-1857) komt Huis ter Hoorn tot grote bloei: hij laat in 1844 een 
grondige verbouwing uitvoeren. Het Architectenbureau Van der Kloot Meijburg 
constateert naar aanleiding van hun bouwkundig onderzoek in 1943 [5], dat het 
gebouw vóór deze grondige verbouwing geen veranderingen heeft ondergaan, 
maar in 1844 wordt het huis geheel gemoderniseerd, over het gehele oppervlak 
met een verdieping verhoogd en voorzien van nieuwe gevels. Daarmee verdwijnt 
de trapgevel, die we op de prent van De Haen zien, maar de karakteristieke toren 
blijft bewaard: hij wordt voor de helft in de nieuwe gevel opgenomen. 

Naar verluidt heeft Van der Straten de stenen van de afbraak van de toren op Te 
Werve over kunnen nemen om zijn bouwplannen uit te voeren: in 1826 werd Te 
Werve door de toenmalige eigenaar jonkheer M.B.H.W. Gevers van Kethel en 
Spaland, namelijk omgebouwd tot herenhuis en werd de kasteeltoren gehalveerd. 
Het hoofdgebouw van Huis te Hoorn heeft uit drie ruime vertrekken (de gan-
gen en de traphal zijn hier later van afgescheiden) bestaan en een vierde vertrek, 

Huis te Hoorn, 1932 
(ansichtkaart) 

[collectie Beeldbank 
Rijswijks Historisch 
Informatiecentrum]

Huis te Hoorn met bakhuisje, circa 1930 (ansichtkaart) [collectie Museum Rijswijk]
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met een hogere vloer, waaronder vermoedelijk een kelder heeft gelegen. Aan de 
zuidoostzijde worden in 1844 een kamer en een koetshuis aangebouwd. Ook het 
inwendige ondergaat grote veranderingen: brede gangen en een traphal met een 
brede statietrap worden aangebracht, de hoofdingang wordt verplaatst naar de 
zijkant en van een portiek voorzien. Het bakhuisje aan de waterkant dateert ook 
uit de tijd van de grote verbouwing. 
Ook de tuin achter het huis wordt grondig aangepakt, onder meer door aanleg 
van uitgestrekte gazons met boomgroepen en twee langgerekte vijvers. [5] De 
uitgegraven grond wordt gebruikt om de uiterste punt van de buitenplaats op te 
hogen. Hier verrijst in 1898 een tuinhuis, de zogenaamde Belvédère. Dat was een 
witgepleisterd gebouw met een zuilengalerij aan drie zijden, bekroond met een 
balustrade en een open lantaarn. Hij heeft er maar kort gestaan, want hij werd al 
in 1902 afgebroken. Dit koepeltje was symmetrisch van opzet, in neoclassicisti-
sche stijl met twee verdiepingen, met vanaf het balkon van de eerste verdieping 
een mooi uitzicht over de Vliet en op de Hoornbrug. [17]

Belvédère bij de Hoornbrug, circa 1900 [collectie Beeldbank Rijswijks Historisch Informatiecentrum]         
                 

Op de plek van de Belvédère werd de villa “Martha” gebouwd: deze villa komt 
later nog ter sprake.
Adrianus van der Straten trouwt op 20 Maart 1810 met Cornelia Martha 
Leyendekker de Bruyn, vrouwe van de Hill (1789-1860), waarna Van der Straten 
‘van den Hill’ toevoegt aan zijn achternaam. Bij Koninklijk besluit wordt hij op 9 
februari 1818 in de adelstand verheven met het predikaat Jonkheer. [18] In 1846 
verhuurt de eigenaar Huis te Hoorn en de buitenplaats met ingang van 1 april  
voor	de	duur	van	één	jaar,	zoals	we	kunnen	afleiden	uit	de	akte,	die	is	opgemaakt	
bij notaris T.C.Roering in Leidschendam: 
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van Jonkheer Mr. Adrianus van der Straten heer van den Hill, lid der rid-
derschap van Zeeland aan Mr. Rutger Johannes Cornelis Mettelerkamp, 
Hoogheemraad	van	Delfland,	wethouder	van	de	stad	Delft’	van	‘De	heerenhui-
zing, koetshuis, stalling, koepel en keuken van dien. Alles staande en gelegen 
op de Buitenplaats Het Nieuwe Huis te Hoorn onder de gemeente Rijswijk[13]

De heer en mevrouw Van der Straten van den Hill krijgen twee zoons, waarvan 
Jonkheer Carel van der Straten jong overlijdt (1822-1842). De oudste zoon, Jhr. 
Mr. Campegius Cornelis Anthony Johannes van Straten (1811-1864) is de laatste 
afstammeling, waarmee het geslacht in 1864 uitsterft. 
Het Huis ter Hoorn gaat in 1866 na het overlijden van de laatste telg van de fa-
milie Van der Straten over in de handen van Arie van den Bergh (1817-1879), 
koopman in drogerijen, grossier en distillateur. 

Een illustere bezoeker van Huis te Hoorn
In 1869 gaat Vincent van Gogh -hij was toen zestien- in Den Haag werken bij 
de	kunsthandel	Goupil	op	de	Plaats.	Zijn	oom,	die	firmant	 is	van	deze	zaak,	
heeft dat voor hem geregeld. In de vakantie van 1872 komt zijn jongere broer 
Theo bij hem logeren: zij bezoeken samen het Mauritshuis en maken lange 
wandelingen door Den Haag en naar Scheveningen. Op 16 augustus 1872 
viert Johannes Stricker, handelaar in hoeden zijn tachtigste verjaardag op Huis 
te Hoorn. Daar woont zijn dochter Johanna, die getrouwd is met de eigenaar 
van Huis te Hoorn, Arie van den Bergh. Vincent en Theo zijn geen familie van 
Stricker, maar een tante is getrouwd met Johannes Stricker. Tijdens het feest is 
een foto gemaakt, waarop Vincent en Theo samen met het gezelschap, aan de 
tuinzijde van Huis te Hoorn, zijn te zien.
Die wandeling naar huis te Hoorn heeft veel indruk gemaakt op Vincent, want 
in zijn brieven aan Theo komt hij er diverse keren op terug. [19]

Groepsportret ter gelegenheid van de verjaardag van J.A. Stricker, met in de linker rode cirkel 
Vincent van Gogh en in de rechter rode cirkel Theo van Gogh [foto SRHP]
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Arie van den Bergh overlijdt in Huis ter Hoorn op 31 januari 1879. Na zijn dood 
blijft zijn weduwe, Johanna Ewaldine Stricker (1820-1887) nog vier jaar op Huis 
te Hoorn wonen, waarna zij het in 1883 verkoopt aan Elisabeth van den Ham van 
Heijst-Hoogendijk. Mevrouw Van den Ham van Heijst doet de buitenplaats in 
delen van de hand, waarbij het landhuis wordt verkocht aan de familie Van der 
Hilst Karrewij.

De Rijswijksche Courant van 13 januari 1917 meldt hierover: ‘Na de verkoop 
in 1883 aan mw Van den Ham van Heyst is er een groot stuk met een koepel 
afgegaan voor de vaartoerverbreding [van het Rijn-Schiekanaal in 1891, auteur], 
ik meen voor f 15.000. Eenige jaren daarna is het publiek verkocht in 3 percelen:
a. de groote koepel aan Kruijswijk c.s.; het werd toen verhuurd en ingericht 
als theetuin; op deze plek staat thans de villa [Martha] van den heer Roos 
b. moestuin met tuinmanswoning aan den heer Post, die er een rozenkweekerij 
vestigde (De goudvisschenvijver bij de tuinmanswoning (vroeger oranjerie) is 
door den heer Van der Straaten aangelegd, vandaar ook de vorm van een S)
c. Het huis en het restant van de buitenplaats aan den heer W. vd Hilst Karrewij, 
die op de Thierenslaan de kurkenfabriek liet bouwen en het na enige jaren ver-
kocht aan den heer Van Hattum, die van de fabriek een channel voor honden en 
pluimvee maakte. De juiste data en prijzen na 1880 zijn niet bekend. [20]

Het Algemeen Handelsblad meldt in zijn uitgave van 16 januari 1891 de toekom-
stige bouw van de hierboven vermelde kurkenfabriek:

Door de heeren L. v.d. Hilst en Zonen werd gisteren te hunnen kantore in de 
Kranestraat te ’s Gravenhage aanbesteed: het bouwen van een kurkenfabriek 
met pakhuis enz. op een terrein van de buitenplaats Huis ten Hoorn, onder de 
gemeente Rijswijk. Minste inschrijver was C.Chr. Schuller, Loosduinen voor de 
fabriek f 6130, voor de bergplaats enz. f 4380, of de massa voor f 10.200. [16]

Zoals op de meeste landgoederen in Rijswijk was er tot aan het einde van de ne-
gentiende eeuw nog huis- en tuinpersoneel in dienst. Zo ook op Huis te Hoorn. 
Er is een mooie foto bewaard gebleven uit 1890, waarop de tuinmanswoning van 
tuinbaas Arie Frijling te zien is [21].

Tuinmanswoning, 1890 [fotograaf Henri de Louw, collectie Museum Rijswijk]



l41l

H
V

R
 Jaarboek 2019  l ‘H

uis te H
oorn’: een verdw

enen landhuis en buitenplaats

Al na een jaar gaat de buitenplaats over in handen van de heer J.C. (?) van 
Hattum van Ellewoutsdijk uit Den Haag. Ook de heer Van Hattum wil weer snel 
af van Huis te Hoorn, getuige deze aankondiging in een onbekende krant uit 
1896:

De Notarissen A.G. Bodaan en Mr. G. van Rossem residerende in ’s 
Gravenhage zullen in het Venduhuis der Notarissen aan de Nobelstraat al-
daar in het openbaar op woensdag 1 april 1896 des namiddags halftwee uur 
verkoopen de volgende onder de gemeente Rijswijk aan elkander liggende 
onroerende goederen:No. 1 De Buitenplaats ‘Het huys te Hoorn’, nabij de 
Hoornbrug aan den straatweg en de verbreede vaart van ’s Gravenhage naar 
Delft, kadaster sectie G nos 512, 515, 516,507 ged, 518 ged, 514 ged, ter 
gezamenlijke grootte van 2 Hectaren 47 Aren 20 Centiaren. Deze alleraange-
naamst aan de stroomtram Den Haag-Delft gelegen Buitenplaats bestaat uit 
een zomer- en winterverblijf goed ingericht Heerenhuis, met annex koetshuis, 
stalling voor 4 paarden en koetsierswoning, afzonderlijke remise voor 4 rij-
tuigen, erven, tuin met waterpartijen, moestuin, vele vruchtboomen, opgaand 
hout en wandellanen. Het Heerenhuis, waarop toren met klok en uurwerk, 
benevens	 bliksemafleiders,	 bevat	 6	 kamers,	 waaronder	 en	 suite	 en	 boven	 8	
kamers, dienstbodenkamer, grooten zolder en toegang tot den toren; voorts 
brandkluis, voor- en achtertrap, keuken met wel- en regenwater, wijn- en pro-
visiekelder, vaste kasten en gemakken. [22]

Behalve het herenhuis worden nog een perceel grond en de kurkenfabriek aan-
geboden.Voor zover bekend is de buitenplaats toen echter niet verkocht en is de 
familie Van Hattum van Ellewoutsdijk tot aan de afbraak in 1950 de eigenaar 
geweest.
Apart staan we stil bij het prachtige toegangshek, dat uit de achttiende eeuw 
dateert. Je liep tegen dit hek aan, wanneer je Huis te Hoorn naderde vanuit de 
Kerklaan. Binnen twee zuilen, met daarop twee beeld dragende leeuwen, stond 
een groot dubbel smeedijzeren toegangshek. Ernaast was in een muur, die in de 
richting van de weg was opgetrokken, een klein voetgangershek opgenomen, ook 
van smeedijzer. 

Toegangshek Huis te Hoorn (oude situatie), 1915 [fotograaf G. de Hoog, collectie Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed]



l42l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
19

  l
  ‘

H
ui

s t
e 

H
oo

rn
’: 

ee
n 

ve
rd

w
en

en
 la

nd
hu

is
 e

n 
bu

ite
np

la
at

s

In de jaren dertig werd de Kleiweg verbreed 
en een nieuwe brug over de Rijswijkse Vaart 
aangelegd. Bij Huis te Hoorn had dit tot ge-
volg, dat het voetgangershek werd verplaatst: 
de muur, waarin het was opgenomen werd nu 
parallel aan de vaart neergezet.

Toegangshek voetgangers 
(nieuwe situatie), 1950 
[fotograaf E.M. van Ojen, 
collectie Museum Rijswijk]

Het grote toegangshek is bewaard gebleven: 
nadat het na de sloop van Huis te Hoorn in 
1950, jaren op de Gemeentewerf had gelegen, 
werd het in 1987 gerestaureerd en in gebruik 
genomen als toegangshek van het Poortje van 
Verlaan, aan de kant van het parkeerterrein 
van het Mallegat. [23]  

Hek Huis te Hoorn in het Poortje van Verlaan 
(foto auteur) 

De leeuwen, die op de zuilen naast het hek 
stonden zijn ook bewaard gebleven; deze zijn 
nu opgesteld in de tuin van Museum Rijswijk. 

Leeuw van Huis te Hoorn 
in de tuin van 
Museum Rijswijk 
[foto auteur]
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Verval en restauratieplannen
De laatste eigenaar, Van Hattum van Ellewoutsdijk heeft vermoedelijk niet op 
Huis te Hoorn gewoond, want het werd voor kortere of langere tijd verhuurd en 
stond af en toe ook leeg. Dat droeg niet bij aan goed onderhoud. Ondertussen 
heeft Van Hattum al wel een deel van de buitenplaats in de verkoop gedaan, want 
nadat in 1902 de Belvédère, die op de punt van de buitenplaats bij de Hoornbrug 
lag, is gesloopt, wordt op die plek de ‘Villa Martha’ gebouwd door de heer Karel 
Roos, eigenaar van de ‘Nederlandse Stoom-, Wasch- en Bleekinrichting J.C. 
Roos en Zoon’ in den Haag, genoemd naar zijn dochter. Dat je ook vanaf de Villa 
Martha net als vanaf zijn voorganger de Belvédère een mooi uitzicht had op de 
Vliet en de Hoornbrug wordt duidelijk door deze advertentie in de Haagsche 
Courant van 22 maart 1934. Onder het kopje ‘Begrafenis H.M. Koningin-
Moeder’ worden aangeboden: ‘Balconplaatsen, tevens staanplaatsen in den tuin. 
Prachtgelegenheid voor H.H. Filmoperateurs en Fotografen. [16] De koninklijke 
uitvaartstoet, in dit geval van koningin Emma, trekt immers van Den Haag via 
Rijswijk naar de Nieuwe Kerk in Delft. Villa Martha was echter geen lang leven 
beschoren, want deze werd al in de jaren vijftig gesloopt.

Villa Martha, 1904 (ansichtkaart) [collectie Museum Rijswijk]

In de periode 1914 - 1918 worden er militairen in Huis te Hoorn gelegerd. In 
de biljartkamer worden gaten in de muren gehakt voor het aanleggen van extra 
waterleidingen. Deze bezetting maakt de toestand van het huis nog slechter: de 
militairen slopen alles wat los of vast zit, zelfs de zinken dakgoten. Het heeft 
jaren geduurd voor de eigenaar een schadevergoeding kreeg uitgekeerd. [11] 
Ondertussen is het verval van het huis niet onopgemerkt gebleven: al in 1915 
wordt er in de gemeenteraad gesproken over mogelijke villabouw op het terrein 
van het af te breken Huis te Hoorn. [24] In 1928 ontwerpt de gemeente een be-
stemmingsplan, waarin er voor Huis te Hoorn geen plek meer is. Op het gehele 
terrein tussen de Kleiweg, Huis te Hoornkade en Thierenskade wordt woning-
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bouw	gepland	(in	de	vorm	van	flatgebouwen),	waarbij	er	nieuwe	straten	worden	
aangelegd: de Beuklaan naar de Kleiweg toe, met een plein in het midden en een 
aftakking naar de Thierenskade [25]

Detail Bestemmingsplan 1928 [foto auteur, collectie Gemeente Archief Rijswijk]

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog is er weinig aan het pand gedaan.        
In 1943 schrijft Hekker [3]:

De daken zijn ingevallen, de goten vergaan, de muren zijn groen van ‘t vocht 
en bij iedere windstoot schijnt ‘t laatste uur geslagen. Binnen is het nog erger. 
Het verval is hier bijna bovennatuurlijk en zal zelfs  den meest nuchteren be-
zoeker beklemmen. Het ergst zijn de donkere stallen, waar een zware muffe 
lucht	hangt	en	men	de	hemel	door	de	zoldering	ziet	en	duizend	flarden	neer-
hangen, druipende, rottend als lianen in een duister oerwoud. De rest van ‘t 
huis is al even troosteloos. Overal puin en afval, alleen in ‘t koetshuis is nog 
een herinnering aan de vroegere glorie. Vergeten tussen allerlei rommel staat 
daar nog een oude karos tussen een paar sierlijke arrensleden en droomt van 
een beter verleden. 

De cultuurhistorische en architectonische waarde van Huis te Hoorn wordt ge-
regeld betwist, wat niet bijdraagt aan de mogelijkheden tot behoud. Nadat de 
gemeente de provincie heeft gepolst over subsidie bij mogelijke restauratie van 
het pand, schrijft de directeur van de ‘Rijksdienst voor de Monumentenzorg’ in 
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een brief van 15 juli 1929: ‘…dat het ‘Huis te Hoorn’ mij niet voldoende van 
belang voorkomt om instandhouding met steun van het Rijk en de Provincie te 
rechtvaardigen’. [26] Een mening, waar de Rijksdienst overigens later op terug 
komt.
De ‘Vereniging voor Heemschut’ in Rijswijk (opgericht in 1941 en de voor-
ganger van de ‘Historische Vereniging Rijswijk’) zet zich in 1942 in voor het 
behoud van Huis te Hoorn. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg poneert na 
een bezoek aan het pand een andere opvatting dan in 1929, in haar brief van 25 
juni 1942: ‘Wij verkregen de indruk, dat het huis in zodanige staat verkeert, dat 
restauratie in de gebruikelijk zin niet meer mogelijk is en dat het gebouw zou 
moeten worden afgebroken en herbouwd. Plan om het af te breken en daarna 
terug te brengen in de vorm, die door oude afbeeldingen is overgeleverd komt 
aannemelijk voor’. [26] Kennelijk ziet de Rijksdienst er nu wel heil in om Huis 
te Hoorn in enigerlei vorm te behouden.
In hetzelfde jaar doet de eigenaar weer een poging om Huis te Hoorn te verko-
pen, blijkens een brief van 28 maart 1942 van notaris F.L.T. Verstijnen aan de 
architect W. Verschoor, Haagweg 191 met de volgende inhoud: 

De Fa. van Hattum, eigenaar van Huis te Hoorn is bereid om het huis te 
verkopen tegen de prijs van f 12,50 per m2. Onder de gebruikelijke verkoop-
voorwaarden, waaronder instemming van het gemeentebestuur tot wijziging 
van het bestaande uitbreidings- en stratenplan is er één interessante voor-
waarde opgenomen: ‘Indien te eeniger tijd of in het verkochte een schat mocht 
worden gevonden, deze geacht wordt niet in den koop te zijn begrepen en ei-
gendom van de verkoopster blijft’ [26]

Nu er weer meer belangstelling lijkt te bestaan voor Huis te Hoorn, verzoekt de 
gemeente aan het Architectenbureau Van der Kloot Meijburg [27] in 1943 om 
een bouwkundig onderzoek uit te voeren en daarbij een restauratieadvies uit te 
brengen.Enige aspecten van het advies luiden als volgt: 

Het licht in de bedoeling om het gebouw terug te brengen in zijn oorspronke-
lijke toestand, zonder de latere toevoegingen. De verdieping wordt weer op de 
oorspronkelijke hoogte teruggebracht en de trapgevels worden dan ook weer 
aangebracht. De hoofdingang wordt weer teruggebracht in de NW-gevel. De 
toren wordt hersteld in de originele staat en krijgt zijn originele bestemming 
terug als traptoren. Het interieur wordt ook zoveel mogelijke teruggebracht in 
de oude stijl, waarbij aanwezige bouwdelen worden aangevuld met vernieuw-
de onderdelen. Op het gehele grondoppervlak wordt een betonnen ondervloer 
gelegd. Ook het bakhuis aan de waterkant wordt gerestaureerd. Het 18e-eeuw-
se toegangshek wordt hersteld en voorzien van de gerestaureerde leeuwen, 
maar wel een stuk teruggezet in verband met de voorgenomen verbreding van 
de Korte Kleiweg. 

Ten slotte merkt het bureau nog op: 

Verder moge hier nogmaals de aandacht worden gevestigd op de wensche-
lijkheid dat van het fraaie parkje, waar de Gemeente Rijswijk toch niet reeds 
rijkelijk met parken e.d. is bedeeld, zoveel mogelijk gespaard worde, zoodat 
het gebouw althans eenigszins vrij kome te liggen. [5]
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Deze wens zou later verhoord worden, maar wel in een andere vorm dan gedacht.
Verder adviseert het architectenbureau, dat er aandacht zou moeten worden be-
steed aan de bestemming van het gerestaureerde pand, om de restauratie rendabel 
te maken: dus ‘niet zonder meer een bedrag voor schoonheid, maar er zullen ook 
revenuen tegenover staan’. Heemschut heeft gepleit voor de vestiging van een 
museum. De begroting uit 1943 van het architectenbureau bedraagt f 97.000. 
Het lijkt erop, dat het bestaande gebouw niet kan worden hersteld, maar van de 
grond af opnieuw moet worden opgebouwd. Het voorstel wordt in 1943 door de 
gemeenteraad aangenomen zonder hoofdelijke stemming. Op 16 augustus 1943 
besluit	de	gemeente	tot	onteigening	over	te	gaan.	Deze	zal	echter	pas	na	afloop	
van de oorlog plaats vinden. B&W rekent ondertussen op een stijging van 45 % 
van de kosten, in verband met gestegen prijzen en lonen. B&W verzoekt het ar-
chitectenbureau om te bezuinigen op de begroting en in november 1944 dient het 
bureau een aangepaste begroting in, waarbij er f 71.000 wordt bezuinigd, zodat 
de totale kosten nu f 80.000 bedragen.

Huis te Hoorn met de bebouwde Thierenskade, 1950 (ansichtkaart) [collectie Museum Rijswijk]

Na het algemene herstel van de oorlog zijn er vooral twee omstandigheden, die 
een restauratie van Huis te Hoorn uiteindelijke negatief beïnvloed hebben: geld-
gebrek en gebrek aan bouwmaterialen. Wat het laatste betreft, woningbouw krijgt 
in die tijd prioriteit.
Overigens zitten in het nu veronderstelde bedrag van ruim een ton nog niet de 
kosten van het park en het hek. B&W probeert bij het rijk subsidie te krijgen. 
In zijn brief van 16 februari 1946 aan B&W schat de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen (OK&W) aan B&W in, dat de restauratie zeker 
f 100.000 zal gaan kosten. Hij is bereid om van de werkelijke kosten 50 % voor 
rekening van het rijk te nemen tot een maximum van f 50.000. Een verzoek van 
B&W aan de provincie om subsidie wordt afgewezen. Op 28 maart 1946 wordt 
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de gemeentebegroting gewijzigd in verband met de kosten voor de voorgenomen 
restauratie.De eigenaren van Huis te Hoorn, de erven J.T. van Hattum gaan on-
dertussen niet akkoord met de voorgenomen onteigening:
Op 16 mei 1946 richt hun advocaat Mr. D.J. Veegens een brief aan Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland, waarin hij namens zijn cliënten bezwaar maakt tegen 
de onteigeningsvoorstellen van de percelen van Huis te Hoorn uit 1943, die wer-
den gedaan ‘in het belang der volkshuisvesting’. De onteigening is geëindigd met 
de niet-ontvankelijk verklaring van de onteigende partij, wegens overschrijding 
van de wettelijke termijnen (vermoedelijk door de oorlogsomstandigheden), bij 
vonnis van de rechtbank. Het bestemmingsplan is aangewezen voor bouwterrein 
en stratenaanleg. De bezwaren van zijn cliënten zijn samengevat: 1. onteigening is 
in strijd met het bestemmingsplan, 2. gezien de geringe architectonische waarde 
is	een	kostbare	restauratie	niet	gerechtvaardigd	en	3.	de	financiële	consequenties	
zijn onvoldoende doordacht. Ook achten zij de exploitatie van een theehuis of 
een museum voor de omwonenden bezwaarlijk. 
De wethouder van Openbare Werken stelt op 4 november 1946 voor te bekijken 
welke bestemming voor het eventueel te restaureren Huis te Hoorn passend zou 
zijn. Als mogelijkheden komen aan de orde: bibliotheek annex leeszaal, museum, 
kraaminrichting, ziekeninrichting, rusthuis of theeschenkerij. In aanmerking ko-
men uiteindelijk alleen bibliotheek annex leeszaal, museum en theeschenkerij. 
Op 22 oktober 1946 informeert B&W de provincie, dat deze zijn uitbreidings-
plannen van 1928 en 1929 wil herzien, mede betrekking hebbende op Huis te 

Detail Herzieningsplan 1947 [foto auteur, collectie Gemeentearchief Rijswijk]  
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Hoorn en de daaromheen liggende gronden. In studie is de vraag welke bestem-
ming het pand na eventuele restauratie het beste zou kunnen krijgen. In februari 
1947 maken Gedeputeerde Staten bezwaar tegen de wijziging van de begroting. 
B&W wil het besluit om de begroting te wijzigen intrekken tot de tijd, dat de 
grond en de bouwval eigendom van de gemeente zijn. Dan weigeren GS het 
betrokken uitbreidingsplan goed te keuren, omdat de daarop geprojecteerde 
verspreide bouw het college te kostbaar voorkomt voor deze tijd (!). Op 26 no-
vember 1947 presenteert de gemeente haar partiële herzieningsplan: daarin wordt 
de	grootschalige	bouw	ingeruild	voor	kleinschalige	bouw:	één	flatgebouw	wordt	
gehandhaafd, op de hoek van de Huis te Hoornkade en de Kleiweg en verder 
komen er eengezinswoningen aan de Cederlaan. De doorsteek van de Beuklaan – 
met middenin het Beukplein- naar de Kleiweg komt te vervallen, ten gunste van 
het buurtpark rondom het gerestaureerde Huis te Hoorn (inclusief het bakhuisje), 
dat is ingepland als recreatievoorziening (zie tekening Herzieningsplan 2).
Interessant detail op de tekening is de hier nog aanwezige Wilgekade, die uit-
komt op de Thierenskade: deze is gedempt in 1965 en voorzien van de nieuwe 
straatnaam Sir Winston Churchilllaan.

Sloop
‘In december 1949 is Huis te Hoorn, Kleiweg nummer 1A inclusief de gronden in 
eigendom van de gemeente overgegaan door onteigening’, zo meldt B&W aan de 
directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg.

Echter, de restauratie gaat uiteindelijk toch niet door, want de kosten ervan 
blijken aanzienlijk hoger te worden, het verval neemt gaandeweg toe en een 
behoorlijke bestemming blijkt moeilijk te vinden. Daarop besluit de Raad op 
voorstel van B&W in oktober 1948 van restauratie af te zien. B&W wil dan ook 
toestemming van het Rijksbureau om tot slopen over te gaan. Het pand komt 
voor op de ‘Voorlopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst’ en voor sloop is dan een vergunning nodig. In januari 1950 wordt een 
sloper gevonden. De ‘Fa. Poot’, Meidoornstraat nummer 17 wil deze klus kla-
ren voor f 800, inbegrepen het verwijderen van de fundering, het afvoeren van 
afbraakmateriaal en het egaliseren van het terrein. Het Rijksbureau heeft onder-
tussen haar eerder gewijzigde visie aangepast aan de tijdsomstandigheden en 
meldt het volgende:

Het behoud en in stand houden van monumenten geschiedt omwille van de 
originele	overblijfselen,	die	getuigenis	afleggen	van	vakmanschap,	stijl,	smaak	
van een bepaald tijdperk of van elkaar opvolgende tijdperken. De moeilijke 
financiële	 omstandigheden,	 waarin	 wij	 geraakt	 zijn	maken	 een	 zeer	 strenge	
selectie van de te redden monumenten onvermijdelijk. Bij het nader ingestel-
de onderzoek is gebleken, dat jarenlange verwaarlozing de toestand van het 
bouwwerk dermate slecht heeft gemaakt, dat zoveel meer vernieuwd moet 
worden dan behouden, date het vanuit een oogpunt van Monumentenzorg niet 
meer verantwoord is aanzienlijke bedragen uit onze schaarse middelen aan 
een dergelijk geval te besteden.

Het Rijksbureau voor de Monumentenzorg gaat dan ook in maart 1950 akkoord 
met sloop, onder voorwaarde, dat bruikbare materialen ter beschikking worden 
gesteld voor restauraties van monumenten. Dit betekent, dat de sloop zorgvul-
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diger moet gebeuren en dat de stenen moeten worden afgebikt. Dit verhoogt de 
sloopprijs: de Fa. Poot wil het nu doen voor f 1450, waarbij de afkomende stenen 
zullen worden schoongebikt voor een prijs van f 6 per 1000. Verwacht wordt, 
dat er ongeveer 60.000 stenen beschikbaar zullen komen. Er worden door der-
den nog pogingen in het werk gesteld om het huis te redden, zoals door de heer 
C. Krikke, bioscoopondernemer, Van Ravensteinstraat 352 te Den Haag. In zijn 
brief van 9 juni 1950 stelt hij voor om: ‘bijvoorbeeld een collecte te houden on-
der inwoners van Rijswijk en den Haag om dit oude gebouw te behouden, er is 
immers al zoveel moois verdwenen’. De antiquair Jean Bart uit Den Haag wilde 
het pand kopen en laten restaureren door leerlingen van de ambachtsschool, om 
de kosten te drukken. Hij heeft op dezelfde wijze ook meegewerkt aan de restau-
ratie van het kasteel ‘De Binckhorst’ in Den Haag eind jaren dertig.
Alle pogingen tot redding van Huis te Hoorn mogen echter niet baten.

Huis te Hoorn in vervallen staat, 1950 [fotograaf E.M. van Ojen, collectie Museum Rijswijk]
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Het huis blijkt overigens, ondanks de bouwvalligheid, in 1950 nog bewoond 
te worden, getuige het verzoek van 7 augustus 1950 van Gemeentewerken 
aan B&W om bewoning van de ruïne zo spoedig mogelijk te staken: ‘Aan het 
echtpaar de Graaf ware derhalve op korte termijn een andere behuizing aan te 
wijzen, waarbij wel rekening dient te worden gehouden met de aard van deze 
mensen, die hun gehele leven aan een landelijke omgeving gewend zijn geweest. 
De aannemer Poot heeft zich bereid verklaard zijn prijs nog enige tijd gestand 
te doen. Toch komt het mij gewenst voor, vóór de winter met het slopen van de 
bouwval ‘Huis te Hoorn’ gereed te zijn’. [28] Het dagblad Trouw meldt op 10 
oktober 1950: ‘Sloping Huis te Hoorn begonnen’. [16] Bij de afbraak zijn enkele 
fragmenten van het houtsnijwerk, dat voor- en achtergevel sierde, gespaard ge-
bleven. Deze stukken zijn nu in Museum Rijswijk ondergebracht. [17] 

Fragmenten houtsnijwerk uit de voorgevel van Huis te Hoorn [collectie Museum Rijswijk]

Ondertussen is de buitenplaats in omvang al behoorlijk geslonken: aan de Vliet 
is er terrein afgegaan voor de kanaalverbreding (1891) en voor de bouw van de 
Villa Martha, waarna er ook nog bebouwing heeft plaats gevonden aan de Huis 
te Hoornkade en de Thierenskade (1932/1933). In 1951 vindt er dan ook nog 
een grondruil plaats. De heer D.J. Lucas, directeur van de ‘NV Bouwbureau D.J. 
Lucas en Zonen’ in Leidschendam en in de hoedanigheid van vennoot van de 
burgerlijke	maatschap	‘Flatgebouw	Martha’	ruilt	een	perceel	grond,	dat	de	firma	
bezit, in wat nu het Huis te Hoornpark is, met een perceel aan de Kleiweg bij de 
Hoornbrug, dat van de gemeente is. Op die plek –nu Sir. W. Churchilllaan- wordt 
in	1953	het	flatgebouw	‘Villa	Martha’	gebouwd	in	opdracht	van	de	‘Koninklijke	
Haagse Woningvereniging van 1854’. Het bevat zestig woningen en vijftien gara-
ges.	[29]	Ook	in	1953	wordt	naast	het	flatgebouw	‘Villa	Martha’	aan	de	Kleiweg	
de nieuwe ambtswoning voor de burgemeester gebouwd. En tenslotte wordt in 
1954 een perceel aan de Cederlaan door de gemeente verkocht, ook aan NV 
Bouwbureau D.J. Lucas en Zonen, voor de bouw van een serie eengezinswonin-
gen, waarvoor later dat jaar bouwvergunningen worden afgegeven. 
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Wat resteert van het eens zo mooie landhuis en van de grote buitenplaats is het 
Huis te Hoornpark, waarvan de naam herinnert aan een verdwenen boeiend stuk-
je Rijswijk.
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Tours, Musée des Beaux-Arts, Les Fruits de la Paix de Ryswick, 
De Vruchten van de Vrede van Rijswijk
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Les Fruits de la Paix de Ryswick
Frans Holtkamp

Vlakbij de kathedraal van Tours met zijn schitterende glas-in-lood-
ramen, modern én traditioneel, ligt het Musée des Beaux-Arts, ooit 
een bisschoppelijk paleis. Je moet de Franse tuin – er staat een in-

drukwekkende ceder van de Libanon – doorkruisen om er naar binnen te 
kunnen gaan. Het voorname gebouw is ingericht volgens het laatste adagium 
in de wereld van de Grote Kunst: plaats in elke zaal moderne én oude kunst-
werken om ze met elkaar ‘in gesprek te laten gaan’. De tijd zal leren of dat 
werkt.

Tijdens mijn dwaaltocht door de zalen wordt mijn aandacht ineens getrok-
ken door een schilderij met de titel Les Fruits de la Paix de Ryswick, in het 
Nederlands De Vruchten van de Vrede van Rijswijk. Het is een allegorie, geschil-
derd in zachte tinten en met een klassieke compositie. In het midden zien we 
Apollo	die	de	vrede	 tussen	 twee	oorlogvoerende	machten,	gepersonifieerd	door	
de twee vrouwen direct naast hem, herstelt. Dat levert veel vruchten op: schilder-
kunst, beeldhouwkunst, letteren en wetenschap kunnen weer bloeien. De vrouw 
met het rode schoudermanteltje brengt die overvloed aan vruchten letterlijk in 
beeld,	de	overige	vier	personificaties	huldigen	de	vredestichter.

Aanleiding voor François Marot (1666-1719) om dit stuk in academische stijl 
te schilderen is de Vrede van Rijswijk in 1697. Die maakte een einde aan de 
Negenjarige Oorlog tussen de Grote Alliantie, waarvan onder andere Engeland 
en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden deel uitmaakten, en Frankrijk 
dat zich onder Lodewijk XIV in Europa aan expansie te buiten ging. De vredes-
onderhandelingen vonden plaats in ‘Huis ter Nieuburch’, dat stadhouder Frederik 
Hendrik eerder die eeuw in Rijswijk had laten bouwen. Maandenlang werd ge-
steggeld over het diplomatieke protocol bij de plechtigheid van het vredesverdrag. 
De vraag was in welke volgorde de diplomaten in hun koetsen over de Zandweg, 
nu de Van Vredenburchweg, naar het paleis zouden rijden. Uiteindelijk bereikte 
men een compromis: voor de rivaliserende partijen werden twee nieuwe toegangs-
bruggen gebouwd, elk aan één van de uiterste zijden van het paleis, zodat de 
rivalen in rang niet voor elkaar hoefden onder te doen.

Eigenlijk gaat het schilderij over iets anders dan de Vrede van Rijswijk: Marot wil 
dolgraag toegelaten worden tot de Académie Royale de Peinture et de Sculpture, 
zeg maar: de ‘Koninklijke Academie voor Schilder- en Beeldhouwkunst’. 
Lodewijk XIV riep deze prestigieuze staatsinstelling in 1648 in het leven met het 
doel	de	kunsten	los	te	maken	van	de	stoffige	‘Sint-Lucasgilden’	en	ze	‘op	te	stu-
wen’ in de door hem gewenste klassieke richting. Om toegelaten te worden moest 
Marot op 24 maart 1702 een werk presenteren. Precies, dat werd Les Fruits de la 
Paix de Ryswick. Met Apollo in de hoofdrol? Welnee, Apollo, die onder andere 
de god van het licht of de zon is, dient als allegorie van de Zonnekoning. Dus op 
het schilderij staat Lodewijk XIV als vrede brengende vorst centraal. Wij weten 
inmiddels wel beter. 
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Foto’s Beeldbank Rijswijk en auteur
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Het Kerkhof bij de Oude Kerk
Ruud Poortier

Rond de eeuwwisseling onderzochten Anke Gerritsen en Maria 
Bentvelzen de grafplaatsen in en rond de Oude Kerk. Door omstan-
digheden heeft dat niet tot een publicatie geleid. Maria overhandigde 

mij in 2018 hun aantekeningen. Hun past daarom onze dank voor hun werk-
zaamheden. Dit artikel is mede een uitwerking van hun bevindingen op het 
kerkhof aan de noordzijde van het kerkgebouw, vanaf 1829 de ‘Burgerlijke’ 
en na 1915 de ‘Oude Algeemene Begraafplaats’ genoemd.

1 De geschiedenis van het kerkhof

Een kerk als begraafplaats
Een kerk of kapel was vanouds een geheiligde plaats en voor de doden zou het 
met het oog op het hiernamaals goed zijn als zij daar begraven zouden worden. 
Maar rangen en standen moesten er zijn: aanvankelijk kregen vooral geestelijken 
en edellieden een laatste rustplaats in het gebouw, later ook burgers van wie de 
nabestaanden zo’n graf konden betalen. Want een begrafenis kostte geld: voor 
de grafplaats, voor de koster, voor de pastoor, voor het lijkkleed, het luiden van 
de klok, kaarsen. Doordat er in de middeleeuwen ook jaarlijkse memoriemissen 
werden afgesproken, rinkelde de kerkkas soms nog jaren na. De duurste graven 
lagen in het hoogkoor, het dichtst bij het liturgisch centrum. Een klasse lager was 
het laagkoor en anderen werden in het schip van de kerk bijgezet. Soms nog in 
een eigen graf, anders met een aantal lijken samen in een ‘kerkgraf’. Maar de 
meeste inwoners van Rijswijk belandden op het kerkhof buiten. Zij hadden geen 
geld voor een kerkgraf en/of werden ‘van de armen’ begraven. Hun rustplaats 
was veelal anoniem, in tegenstelling tot de rijke zerken in de kerk, waarvan vele 
de namen bewaarden en die nog steeds de eeuwen trotseren.
Buiten lag het kerkhof om de kerk. Daarvan is in Rijswijk nu alleen de noordzij-
de nog als zodanig herkenbaar, achter het kerkgebouw dus. Ook aan de zuidzijde, 
bij het Kerkplein, zijn graven geweest. Jacobus van Es (1792-1878), sinds 1812 
de doodgraver, memoreerde in 1862 dat er rond 1827 zoveel lijken lagen, dat 
men alleen nog aan de noordzijde begraafruimte had.1 Bij het Kerkplein is van 
het kerkhof niets meer over dan drie muurstenen uit het begin van de negentien-
de eeuw aan de zuidoostelijke kant van de kerk. Dit betreffen in chronologische 
volgorde: ds. Isaac Theodorus de Haan Hugenholtz (overleden 5 april 1812, 
27 jaar en 5 dagen oud), Johanna Jacoba Geertruida Schultze (overleden in juli 
1814, 1 jaar en 5 maanden oud) en Petronella Agatha Boudina Baud, geboren 
Suringar (overleden Den Haag 29 juli 1820, 21 jaar en 5 maanden oud).
In de achttiende eeuw groeide in het algemeen de weerzin tegen begraven in 
het kerkgebouw. Het idee tijdens een kerkdienst boven het ontbindende lijk van 
een bekende of familielid te zitten, wekte emoties op. Bovendien stonken de 
graven (‘de rijke stinkerds’), verzakte de vloer soms of waren er steeds werk-
zaamheden om graven te ruimen of de begraafruimte op te hogen. Er werden 
verhandelingen	afgestoken	en	pamfletten	geschreven	om	het	begraven	in	kerken	
te verbieden, maar dat stuitte lang op weerstand bij de elite (status) en de geeste-
lijkheid (inkomsten). 
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In de Bataafse en Franse tijd (1795-1813) kwamen progressieve voornemens niet 
tot een daadwerkelijk beleid. Alleen in 1813 was het verbod op bijzettingen in de 
kerk een paar maanden van kracht, maar de nieuwe vorst Willem Frederik (de la-
tere koning Willem I) herstelde de oude situatie al op 22 december van dat jaar.2
Toch had het begraven in de kerk zijn langste tijd gehad. De bezwaren ertegen 
werden nog steeds gevoeld. Ook lieten de katholieken zich horen, omdat die 
graag een eigen plek zouden hebben, waar zij hun doden met eigen liturgische 
riten en in gewijde aarde konden begraven. Vanaf 1 januari 1829 werd het begra-
ven in de kerk wettelijk verboden. 
In Rijswijk sloten het gemeentebestuur, de kerkelijke commissie en de ‘heeren 
notabelen’ daarom op 20 december 1828 over het kerkhof een overeenkomst 
‘dat zulks door de Kerkelijke aan de Burgerlijke Gemeente wordt afgestaan’.3 
Aangezien dit een inkomstenderving voor de kerk betekende, betaalde de ge-
meente f 4 voor een te begraven lijk. Daarbij werd wel onderzoek gedaan naar 
hoeveel begrafenissen er van buiten plaatsvonden, want er moest natuurlijk niet 
voor vreemdelingen worden betaald….4 Sedertdien werd er dus niet meer in de 
kerk begraven. Rijswijk telde vanaf 1829 twee begraafplaatsen: de katholieke 
naast de parochiekerk aan de Zandweg (Van Vredenburchweg) en voor alle ande-
re gezindten de ‘Burgerlijke Begraafplaats’ aan de noordzijde van de dorpskerk.

Begraven in klassen
In het eerste jaar is er nog geen sprake van onderscheid in klassen: men begroef 
tussen 1 januari 1829 en 30 april 1830 de 90 lijken vanaf de Kerkstraat. Ik neem 
aan: op plaatsen waar daarvoor ruimte was. Vanaf 1 mei 1830 is er sprake van 
vier klassen, waarvan de bijzettingen in twee registers zijn bijgehouden (1830-
1899 en 1900-1981).5 
De vierde klasse bevatte acht graven bij de ingang aan de Kerkstraat. Ze waren 
bestemd voor wie op geen enkele wijze een graf kon (laten) betalen, voor onbe-
kenden en voor drenkelingen. Ook lagen er twee vondelingen begraven, het ene 

Plattegrond van het kerkhof, vóór 1860
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kind neergelegd bij de kerkmuur, het andere gevonden in de ‘dobben’, de plassen 
van Ypenburg. De kosten hiervoor werden door de burgerlijke gemeente betaald. 
In de overige klassen konden graven worden gehuurd of gekocht. 
In de praktijk kwam het laatste het meeste voor in de eerste klasse. 
Oorspronkelijk kostte een eersteklas graf voor een volwassene f 23, voor een ou-
der kind f 12 en voor een klein kind f 6. Daarbij kwamen nog de kosten voor 
de doodskleden, in diverse maten en kwaliteiten variërend van 50 cent tot f 5. 
Eigenaren konden het graf laten verzorgen voor f 12 per jaar, later oplopend tot
 f 22,50. Deze klasse omvatte het gedeelte tussen de Tollensstraat en de grote ka-
pel en bood ruimte aan 86 graven. Op papier althans.
Achter de grote kapel en aan de westzijde ervan was de tweede klasse, aanvan-
kelijk met 73 graven en later uitgebreid tot 114. Dit ging ten koste van de derde 
klasse, die in aantal werd teruggebracht van 86 tot 45. De graven van de tweede 
en derde klassen werden vaak alleen gemarkeerd door een paaltje met het graf-
nummer. Een tweedeklas graf kostte in het begin f 9,50, f 5 respectievelijk f 2,10. 
Voor de derde klasse werd f 5, f 2,75 of f 1,50 gevraagd. Wie ook dat niet kon 
betalen, diende een bewijs van onvermogen te overleggen, of kwam in de vierde 
klasse terecht. Na een jaar of twintig vond vaak ruiming van de gehuurde graven 
plaats. In de noordoostelijke hoek is een grote hoeveelheid botten gevonden.

‘Linies’ 
Op een plattegrond van vóór 1860 zien we een strak lijnenpatroon voor deze 247 
grafplaatsen. Er is sprake van linies en grafnummers. Doorgaans was er in de 
eerste klasse ruimte voor vier volwassen lijken, in de tweede zes. Drie graven 
van de derde klasse hebben ooit dertien lijken bevat: nr. 33 één volwassene en 
twaalf kinderen uit 1844 en 1845, nr. 49 twee volwassenen en elf kinderen uit 
1838-1839 en nr. 38 idem in 1909-1910.

Plattegrond van de huidige grafstenen en monumenten in de eerste klasse
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De tweede en derde klasse waren goed gevuld. De eerste vertoonde echter een 
mindere bezetting. Was de prijs te hoog? Toen Sarah Leeson geboren Thorn van 
huize ‘Vlietzigt’ aan de Vlietweg nummer 11/12 (bij ‘Vredenoord’ aan de Jan 
Thijssenweg) op 28 maart 1871 overleed, vonden de nabestaanden een eersteklas 
graf te duur en deden zij de gemeente een lager bod, dat ‘tot groote teleurstel-
ling en bevreemding’ werd afgewezen. Het werd nu een graf in de tweede klasse, 
nummer 53, waarin later ook een kleinzoontje en de weduwnaar werden bijgezet.
Martinus Henricus Beeckman woonde eigenlijk in Arnhem, maar overleed op 8 
juli 1865 in huis C 86 aan de Delftweg. Het gemeentebestuur gaf zijn weduwe de 
toestemming voor f 40 in de eerste klasse graf 16 te kopen met als argument dat 
er ruimte genoeg was, ook voor de toekomst ‘overwegende dat bij ondervinding 
gebleken is dat dezelve Beeckman ook bij gemis van de aftestane grafruimte en 
in de klasse nog genoegzame uitgebreidheid zou hebben tot opneming van de al-
daar in het vervolg te begraven lijken’.6 
Platweg gezegd was er inderdaad ruimte genoeg in de eerste klasse. Tussen 1830 
en 1915 zijn er van de 86 getekende plekken minstens 23 nooit als graf gebruikt 
en zijn er elf na ruiming niet meer in gebruik genomen.7 Minstens 24 van de hui-
dige graven werden na 1860 in nog ongebruikte grond aangelegd.
Wie de ligging van de huidige eersteklasgraven met de negentiende-eeuwse plat-
tegrond vergelijkt, herkent de acht strakke linies van de tekening niet meer. De 
indruk bestaat dat er twee linies ontbreken en dat de hogere linies wat verder 
uit elkaar zijn aangelegd, waardoor twee smalle paden zijn ontstaan. Op de kaart 
staat een pad van het huidige Tollensplein schuin naar de grafkelder van de fa-
milie Caan bij de kerkmuur ingetekend, maar ik heb niet de indruk dat dit zo is 
uitgevoerd. De ingangen waren aan de Kerkstraat en aan de Tollensstraat.

‘Acte van dading’
Rond 1860 ontstond er onduidelijkheid over de precieze begrenzing van het kerk-
hof.	Er	dreigde	een	conflict	tussen	de	burgerlijke	en	de	kerkelijke	gemeente	over	
het eigendom van het zuidelijk deel, dat aan het Kerkplein. Uiteindelijk bracht 
een ‘acte van dading’ als schikking de afspraak over het eigendom. Het kerkhof 
was en bleef burgerlijk, maar vastgesteld werd dat de zijde aan het Kerkplein 
kerkelijk bezit bleef. De erfscheidingen aan de zijden van de Kerkstraat en de 

Acte van dading die de grenzen van het kerkhof vastlegde, 1862
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Tollensstraat werden uitgetekend. Met het gazon aan de voorzijde gebeurde ver-
der niets, er was wat beplanting en de dorpspomp stond er. Pas bij de restauratie 
van het kerkgebouw in de jaren twintig van de vorige eeuw werd ook dit gedeelte 
aan de burgerlijke gemeente overgedragen.
Blijkbaar was er een verhaal dat er búiten de grenzen van het kerkhof begraven 
zou zijn. Jacobus van Es verklaarde in 1862, dat hij zijn vader Jacobus, eveneens 
doodgraver, ‘heeft hooren verhalen en verzekeren dat het kerkhof zich heeft uitge-
strekt tot digt bij de huizen thans in eigendom van A. van Eldik en het slop’ (=de 
Schoolstraat). Ik betwijfel dat, omdat de grond tussen kerkhof en Schoolstraat 
geen eigendom van de burgerlijke of kerkelijke gemeente was.
Tot de nieuwe afspraken met de gemeente behoorde ook een herziening van de 
vergoeding: de f 4 per lijk werden een jaarlijkse som van f 200.
In 1869 werd de ´Begraafwet´ van kracht. Dat leverde een nieuw probleem op, 
omdat elke gemeente verplicht werd een algemene begraafplaats in te richten 
die minstens 50 meter uit de bebouwde kom lag. Hierover werd in Rijswijk lang 
discussie gevoerd, aangezien het gemeentebestuur de bebouwing aan de noord-
zijde van de kerk geen reden vond om het kerkhof te sluiten. Ze wees in 1874 
bovendien op de hoge en droge ligging van het kerkhof, op het feit dat er in de 
naaste omgeving weinig cholera heerste en dat er uitstekend water uit de dorps-
pomp kwam.8 De provincie was niet overtuigd door de argumentatie. Rondom 
het kerkhof lagen immers de huizen van de Kerkstraat, de Schoolstraat en de 
Tollensstraat! Ze wees dan ook de bezwaren af, maar koning Willem III bepaalde 
op 6 augustus 1876 dat het kerkhof open mocht blijven. Was de aanwezigheid 
van zijn minnares in Rijswijk hierbij doorslaggevend?
Pas in 1915 werd een nieuwe algemene begraafplaats geopend, tegenwoordig be-
kend als ‘Oud-Rijswijk’. Deze was door landschapsarchitect Leonard Springer 
aantrekkelijk en ruim opgezet en bovendien niet aan een kerk of religie gebon-
den. Ze lag (en ligt) aan de Kleiweg/Sir W. Churchilllaan, destijds inderdaad 
ruim buiten de bebouwde dorpskom. 
Daardoor	 veranderde	 de	 status	 van	 het	 kerkhof	 bij	 de	 kerk.	De	 officiële	 naam	
werd nu ‘Oude Algemeene Begraafplaats’. Het laatste nieuwe graf op het oude 
kerkhof is dat van Pietje Grimm, de eerste echtgenote van wethouder Pieter van 
Vliet (en grootmoeder van kleinkunstenaar Paul van Vliet). Zij overleed op 3 
juli 1915. Nadien zijn geen nieuwe graven meer aangelegd: wel werden tot 1981 
verwanten in bestaande eigen graven bijgezet. Een klein aantal lijken uit huur-
graven werd naar de nieuwe begraafplaats overgebracht. Enkele stroken grond 
werden later aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de Kerkstraat en 
de Tollensstraat.

Het toezicht
De gemeente stelde een opzichter aan. Lang was dat de nevenfunctie van Willem 
Oosterland (1800-1889), die ook koster en schoolmeester was. Hij kreeg daar-
voor f 40 per jaar. Van zijn opvolgers zijn tot 1910 stukken bewaard gebleven.9 
Tot hun taken behoorden: de hekken te openen en te sluiten en het kerkhof in 
goede orde te houden. Ook waren zij verantwoordelijk voor de lijkbaren en de 
doodskleden en stuurden zij de doodgraver aan, die het eigenlijke werk verricht-
te en daarvoor later een eigen berghok kreeg tegen de noordwestelijke muur.10 
Oosterland moest hem in 1870 voor elk grafwerk voor de drie klassen f 2,75, 
f 1,75 respectievelijk f 1 uitkeren. De bergruimte werd in 1920 gesloopt ‘als on-
esthetisch aanhangsel van het kerkgebouw’.11 Op deze plaats werden later de 
keuken en een bijruimte gebouwd.
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Voorgenomen sluiting, de laatste bijzettingen
Op 2 mei 1956 besloot het gemeentebestuur geen nieuwe begravingen meer toe 
te staan en de kerk af te kopen met f 6000.12 Sinds veertig jaar waren er im-
mers geen nieuwe graven meer aangelegd en het aantal bijzettingen was sterk 
afgenomen. Van 2 juli van dat jaar dateert een overzicht van de eigenaren en 

rechthebbenden. Uit deze lijst blijkt, dat 
niet alle begravenen op de grafstenen 
vermeld staan en dat bij enkele eigen 
graven een zerk of monument ontbreekt. 
Aanvankelijk dacht men dat er nog één 
familie recht op een begraving had: 
de nabestaanden van ds. Jan Verwey. 
Maar er meldden zich nog twee be-
langhebbenden: mevrouw M.J.H.C. van 
Assendelft de Coningh-Keiser en me-
vrouw A.D.M. Kamerling-Ritsema van 
Eck.  Op 19 december trok de gemeente 
haar besluit daarom weer in en opende 
voor deze drie families alsnog de mo-
gelijkheid van hun eigendom gebruik 
te maken. Inderdaad hebben zij dat ge-
daan: Verwey in 1958 (graf 25/26), Van 
Assendelft in 1972 (graf 84) en Ritsema 
in 1981 (graf 81). Bovendien werd in 
graf 48 (Vigelius) in 1958 nog een asbus 
geplaatst. 

Kerkhof tijdens restauratie jaren twintig
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Het kerkhof werd dus nog gebruikt, zij het spaarzaam. De dochter van het echtpaar 
Verkerk-Wigersma kreeg echter in 1966 geen goedkeuring voor een extra bijzetting 
in de eerste klasse: graf 6 zou ‘vol’ zijn (er lagen overigens maar drie personen).13

De laatste teraardebestelling was die van mevrouw Anna Dorothea Maria (Annie) 
Kamerling, geboren Ritsema van Eck in de week van 8 augustus 1981. Haar 
moeder had in 1912 graf 81 in de eerste klasse gekocht na het overlijden van 
haar man Cornelis. Zij woonden aan de Geestbrug(kade) nummer 30. Eerder had 
Annies zoontje een aanpalend graf gekregen, nummer 80. Daar lag ook al haar 
eerste echtgenoot Rudolph von Nordheim, die was omgekomen bij de treinramp 
bij Weesp op 13 september 1918, waar 41 doden te betreuren vielen. Annie over-
leed hoogbejaard en ver van Rijswijk. Haar graf is in een plaats waar ze maar 
kort heeft gewoond, maar in de nabijheid van haar geliefden. Met haar bijzetting 
kwam er een einde aan een eeuwenlang gebruik van het kerkhof als begraaf-
plaats. De lokale pers maakte er melding van.
Toch was er nog een opvallende belangstellende voor een later graf geweest: arts 
en wethouder A.P.J. (Bert) van den Burg (1914-2002). Eerst toonde hij belang-
stelling voor graf 30, maar op 12 januari 1973 wees hij het gemeentebestuur op 
een mooie begraafplek op het oude kerkhof, in de buurt van de kelder van Caan. 
Een plaats waar volgens hem nog nooit iemand begraven was… Of hij daarvoor 
toestemming kreeg... Maar het gemeentebestuur – waarvan hij zelf deel uitmaak-
te – was onverbiddelijk en na twee jaar trok hij zijn aanvraag in.14

Vervuiling en renovatie
Mevrouw M. L. Buschkens-Dijkgraaf maakte in 1975 en 1976 de gemeente erop 
attent dat het terrein verloederde mede doordat het hek was weggehaald, de heg 
drastisch gesnoeid, het muurtje gemakkelijk te beklimmen was en jeugd en los-
lopende honden vrij spel hadden. De gemeente vond aanvankelijk de klacht wat 
overdreven, maar gaf de problemen later wel toe. 
Rond 2002 botsten kerk en overheid over de voorgenomen renovatie van het 
kerkhof. Er lag namelijk een lekkende olietank en de vraag rees wie voor de kos-
ten moest opdraaien: de burgerlijke gemeente als eigenaar van de grond, of de 
kerkelijke gemeente als eigenaar van de tank. Het duurde meer dan een jaar voor 
de werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Inmiddels had de overheid in juli 
2003 het werk weer opgepakt, onder de kritische ogen van de buurtbewoners. 
De gemeente liet ondanks protesten de bomen en ander struikgewas verwijderen, 
zodat er letterlijk over een kale dodenakker kon worden gesproken. Zelfs het mos 
op de grafstenen werd weggehaald.  Er werd een ‘wandelpad’ aangelegd vanaf de 
Kerkstraat, met een hek dat op slot ging. Vanwege de angst voor vandalisme liep 
het pad dood: een doorgang naar de Tollensstraat vond men te riskant. Er werd 
een boomsingel aangelegd en gras gelegd. De gemeente waagde zich niet aan de 
grafstenen. Opzichter Ivar Dumas: ’We hadden graven waar tien mensen zeggen-
schap over hadden. Toen hebben we besloten het maar zo te laten als het is’.15

2 De inventarisering

Er bestaan dus twee historische registers van graven op het oude kerkhof tus-
sen 1829 en 1981. Bovendien leidde de voorgenomen sluiting in 1956 tot een 
opgave van ‘eigen graven’, met de aantallen begravenen en de namen van de 
rechthebbenden. In dat jaar werd immers overwogen het kerkhof te sluiten. 
De huurgraven waren eigendom van de gemeente en waren na 1915 niet meer 
uitgegeven.
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Rond de renovatie van het kerkhof begin van deze eeuw spanden Anke Gerritsen 
en Maria Bentvelzen zich in om de nog aanwezige grafmonumenten op het kerk-
hof te inventariseren.16 Naast de kelders van Caan, Onderwater en Tollens en 
de muurstenen aan de noordzijde, bevinden zich op de eigenlijke begraafplaats 
nog 63 stenen. De dames zochten daar de relevante informatie bij en beschreven 
deze op een ‘Inventarisatieformulier Grafmonumenten’ van de ‘De Terebinth, 
Stichting voor funerair erfgoed’. Ik heb hun aantekeningen aangevuld met snelle 
gegevens van de sites ‘Open Archieven’, ‘Delpher’ en de verzameling adverten-
ties van het ‘Centraal Bureau voor Genealogie’. De registers van de Burgerlijke 
Stand leverden de adressen op en huisaanduidingen als ‘C 12’ waren te herlei-
den via het onvolprezen overzicht dat Wouter Smeulers voor het RHI bijhoudt. 
Daarnaast zijn er foto’s bekend uit 1919 en omstreeks 1970 heeft Fred Zieren een 
serie opnamen gemaakt. Al deze gegevens leiden nu tot een nieuwe inventarise-
ring, die in haar geheel wordt gepubliceerd op de website van de HVR. Ook de 
landelijke sites als www.online-begraafplaatsen.nl en www.geneanet.org zijn op 
de hoogte van deze gegevens. Hierbij is rekening gehouden met de oorspronke-
lijke nummering van de graven. 

Drie bijzondere monumenten
Alvorens nader in te gaan op de inventarisering van de nog bestaande grafmo-
numenten, vallen ons de drie grotere gedenkplekken op: de rustplaatsen van de 
families Caan van Neck, Onderwater en Tollens. 

Familiegraf Caan
Opvallend is de grote grafkelder bij de noordwestelijke kerkmuur met het op-
schrift ‘Caan’. Hendrik Adriaan Caan (1755-1816), secretaris van Den Haag en 
bewoner van huize Cromvliet, was nog bijgezet in het koor van de kerk. Naar 
verluidt speet het zijn weduwe Susanna Johanna Jacoba van Neck (1760-1846) 
dat zij niet bij haar echtgenoot begraven kon worden, aangezien dat in 1828 im-
mers verboden werd. Met haar zoons verzocht zij de gemeente een grafkelder 
buiten te mogen aanleggen, een gelijk graf zoals in de kerk en zo dicht mogelijk 
bij dat van haar man, maar dat bleek door de wortels van twee iepenbomen niet 
mogelijk. Uiteindelijk kreeg haar kelder een plek aan de noordoostelijke muur, 
met afmetingen van 2,37 bij 2,87 m en een diepte van 1,88 m.17 De weduwe ver-
zocht het lijk van haar man naar de kelder te verplaatsen, maar dat kon alleen met 

Hendrik A. Caan (1755-1816) en Susanna J.J. van Neck (1760-1846)



l63l

H
V

R
 Jaarboek 2019  l  H

et K
erkhof bij de O

ude K
erk

toestemming van de koning. 
Hun kleinzoon jhr. Jan Hendrik Caan van Neck (1817-1872) was burgemees-
ter van Rijswijk en staat vermeld op een gedenksteen die ooit verticaal aan 
het hoofdeinde van de kelder in een muurtje was ingemetseld en nu plat op 
de toegangssteen tot de kelder ligt. Ook diens weduwe ligt er begraven, jkvr. 
Margaretha Gerardina Henriëtte geboren De Bassecour Caan (1825-1898). Zij 
waren neef en nicht. Zeven van hun tien kinderen overleden jong en zijn ook 
in de kelder bijgezet. De ongehuwde dochter Jacoba Charlotta (1858-1925) 
vroeg en kreeg na de dood van haar moeder toestemming voor een eigen graf 
(‘twee zandgraven’) aan het ‘voeteneind’ van de grafkelder. Mogelijk dreigde 
deze in 1898 ‘vol’ te raken. Haar eveneens ongehuwde zuster Maria Johanna 
(1854-1922) was de laatste die in de oorspronkelijke kelder werd bijgezet. Op 
afbeeldingen is te zien dat er ooit een hoog hekwerk om de grafkelder stond, 
bijvoorbeeld op het schilderij dat Johannes Bosboom omstreeks 1840 van het 
kerkhof maakte. Daarop zijn geen andere grafmonumenten te zien. 

Familiegraf Caan nog met staande plaquette

Grafkelder en -monument Onderwater
Aan de noordzijde van het kerkhof bevindt zich het graf van Boudewijn 
Onderwater, heer van Brandwijk, Gijbeland en Puttershoek (1764-1842) en diens 
echtgenote Margaretha Elisabeth van de Wall (1775-1850). Het zeer vermogende 
echtpaar woonde ’s zomers op het buiten Oversteen aan de Delftweg. Hun am-
bities voor een grote grafkelder op de begraafplaats vonden geen genade bij de 
burgerlijke gemeente: daarom kochten zij in 1841 van Anthonie Nieuwkoop een 
perceeltje van 46 m2 buiten het eigenlijke kerkhof, dat via een hek in de ring-
muur toch bereikbaar was. De gemeente ontving f 4000 voor een altijddurend 
onderhoud.18
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Bij de sloop van de muur (waarschijnlijk rond 1960) werd het hek verwijderd en 
de steen van het graf plat neergelegd. Hans Winkelman, de voormalige kerkar-
chivaris, maakte zich er hard voor dat deze weer werd opgericht en betichtte de 
gemeente van ‘vandalisme’. 19

De naam ‘Onderwater’ leeft voort in verzorgingshuis ‘Onderwatershof’, het re-
sultaat van een kapitaal legaat dat mevrouw aan de hervormde diaconie naliet. 
In 2003 wees Arend van der Lely, regent van het huis, de gemeente nogmaals 
op haar plicht het graf te onderhouden. Uiteindelijk werd er bij de renovatie een 
nieuw toegangshek geplaatst waardoor het echte vandalisme verminderde.20 De 
zerk werd weer overeind gezet. 
De Onderwaters hadden geen kinderen en bepaalden dat hun graf ‘voor altoos zal 
moeten gesloten blijven’.21

Grafkelder en -monument Hendrik Tollens
Over het monument voor de Rijswijkse dichter Hendrik Tollens (1780-1856) is 
al veel gepubliceerd.22 Zijn kinderen kochten voor f 75 zes grafplaatsen tweede 
klasse om daar een kelder te laten metselen. In 1860 werd er na een (teleur-
stellende) nationale actie een zandstenen beeld-op-sokkel geplaatst, dat van 
erbarmelijke kwaliteit was en het niettemin een eeuw heeft volgehouden. In 
de kelder liggen ook drie van zijn kinderen, die allen in Rijswijk woonden en 
overleden: Louiza Petronella (Louise, 1803-1874), Magdalena Antonia (Leentje, 
1805-1875) en Franciscus Johannes (Frans, 1815-1889). Na jaren leegstand werd 
in 2011 op de oude sokkel een nieuw, symbolisch beeld geplaatst.
Ook om dit monument stond ooit een hek. Op foto’s uit 1919 zijn geen omlig-
gende graven te zien en lijkt er een pad om het monument te lopen. Erachter ligt 
een gebroken steen die herinnert aan de eerste aanleg van het monument, een 
handeling die verricht werd door de achtjarige jhr. Hendrik Gerard Johan Caan 
van Neck, zoon van de burgemeester.

Familiegraven
Enkele graven zijn blijkens de inscriptie nadrukkelijk als ‘Familiegraf’ aange-
duid. Dat geldt voor ‘M.C. van Daalen Wetters’ en ‘De Heger-Westdijk’, beiden 
in de eerste klasse (graven 42 resp. 43) en het ‘Familiegraf Schuurman’ in de 
tweede. Op deze zerken staan verder geen gegevens over wie er begraven liggen, 
maar dat is wel te reconstrueren.   
Enkele andere graven in de eerste klasse kunnen ook als familiegraf worden be-
schouwd: die van de families Palm en Verwey tellen elk zes begravenen (graf 15 
resp. het dubbelgraf 25/26)

Familie Schuurman
Een bijzonder eigen graf is dat van de familie 
Schuurman, dat vier grafplaatsen in de tweede klas-
se omvat en gemarkeerd wordt door een staande 
steen. Volgens de opgave uit 1956 zouden er tussen 
1849 en 1932 zeventien leden van de familie zijn 
begraven en dat aantal is aannemelijk. De dynastie 
behoorde tot de plaatselijke elite en woonde na 1856 
lang in het Tollenshuis. Het grafveld is aangelegd 
door Johannes Wilhelmus Schuurman (1807-1887), 
gemeentesecretaris, notaris en rentmeester bij de 
dood van zijn vader Hermanus. Jo
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Ook zijn moeder, zuster, zijn tweede echtgenote en zeven van zijn elf kinderen 
zijn er bijgezet, alsmede zijn broer, diens twee echtgenotes en twee van hun 
kinderen. De laatste begrafenis vond plaats in 1932. Johanna Hermine Kolff-
Schuurman (1930-2016) legde tot 2015 jaarlijks nog rond herdenkingsdagen 
bloemen op het graf van haar voorouders, omdat zij behoefte had aan een lieu de 
mémoire. Zij was de laatste der Rijswijkse Schuurmannen.

Grafzerken en -monumenten in de diverse klassen

Eerste klasse
Verreweg de meeste nog bestaande grafmonumenten en zerken betreffen graven 
in de eerste klasse, waarvan acht gemarkeerd door een zuil of een staande steen 
(‘monument’). De meeste zijn bedekt met een plaat van ongeveer 1 bij 2 me-
ter of bij een gedeeld graf ongeveer 60 x 70 centimeter (zerk). Op oude foto’s 
zijn hekwerken te zien, die nu alle zijn verdwenen. Op één graf staan zes zuiltjes 
waartussen vroeger kettingen hingen en van een ander graf zijn de fundamenten 
van zulke zuiltjes nog te zien. 

Rechtsonder het graf van de familie Verkerk, met zuiltjes, zonder kettingen

Er is weinig sprake van symboliek: de predikanten Jungius en Verwey heb-
ben elk een opengeslagen bijbel op de zerk en de steen van Van Assendelft de 
Coningh (graf 84) heeft een klaverblad als ornament. In de oostelijke muur van 
de grote kapel bevindt zich een gedenksteen voor de tweejarige Marianne Isoline 
Cochius, overleden 6 september 1874 en dochter van de burgemeester (graf 76). 
Als ornament is een geknakte roos aangebracht. Cochius vertrok het jaar erop 
naar elders.
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Onder de negentiende-eeuwers zien we Rijswijkse ingezetenen die vele jaren in 
het dorp actief waren en door hun functies tot de plaatselijke elite mogen wor-
den gerekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor predikanten. Ds. Coenraad Lodewijk 
Jungius was dertig jaar de dorpspredikant. Hij overleed op 13 april 1869 in Den 
Haag, maar werd in Rijswijk begraven in graf 16. Zijn opvolger was ds. Jan 
Verwey, die bijna veertig jaar de kerkelijke gemeente diende. Hij overleed op 11 
april 1908. 
In graf 56 zijn zuster en broer Roskam verenigd. Jacobus Hermannus had een 
stalhouderij in zijn ´koepel´ bij de bocht van de Rijswijkse Vaart, waar nu het 
Ruysdaelplein is, Maar hij was ook koopman en landbouwer, met eigen grond 
aan de Van Vredenburchweg en in de Plaspoelpolder. Hij was, evenals zijn zus-
ter, ongehuwd. Bij zijn dood op 19 juni 1902 liet hij een legaat van f 35.000 
(omgerekend naar 2019 € 400.475) na aan voornamelijk oudkatholieke gemeen-
ten, maar er was ook  f 2000 voor zowel de arme hervormden als de katholieken 
in Rijswijk. En toen moesten zijn huizen, landerijen, vee en stalhoudersattribu-
ten nog verkocht worden… Hij werd begraven bij zijn zuster Wilhelmina Maria 
Catharina, die tien jaar eerder was overleden.

Velen zullen Willem Oosterland hebben gekend, in elk geval de leerlingen uit de 
vijftig jaar dat hij (hoofd)onderwijzer op de dorpsschool was, eerst nog naast zijn 
vader Jan. Hij overleed hoogbejaard op 21 augustus 1889 (graf 53). Later werden 
zijn dochter en schoonzoon er ook begraven.
Philippus Verhagen Metman was burgemeester van 1875-1908 en overleed in dat 
ambt op eenenzeventigjarige leeftijd. In zijn graf met nummer 77 liggen ook een 
kind, zijn vrouw en zijn schoonvader.
De familie van Arend Folmer (1833-1915) leverde verschillende dorpsartsen. 
Hun graf is nummer 54.

Nieuwe elite
Op het kerkhof zien we vooral in deze klasse de veranderende bevolking van 
na 1900. Rond de eeuwwisseling begon immers de uitbreiding van het kleine, 
agrarische dorp Rijswijk tot een aantrekkelijke voorstad van Den Haag. Het 
Stadhouderskwartier werd aangelegd, Laan Hofrust, de eerste grote huizen van 
Leeuwendaal, de herenhuizen van de Willemstraatbuurt. Rijswijk werd aantrek-
kelijk voor gefortuneerde pensionado’s, die vanwege hun gevorderde leeftijd er 
geen jaren meer zouden wonen. Tussen 1900 en 1915 zijn dertig nieuwe huur- of 
eigen graven in gebruik genomen. Hoge ambtenaren en burgemeesters, gezag-
voerders,	 artsen,	 officieren,	 industriëlen,	 sommige	 van	 adel	 en	 zeventien	 van	
hen voorzien van een dubbele achternaam, en meerdere dames van twéé dubbele 
achternamen. De naam van vrouwe Hermance Mathilda Julia Woltera Eijssonius 
Wichers, geboren Storm de Grave (Regentesselaan nummer 44, 1828-1911, graf 
50) past niet volledig op haar grafsteen, evenmin als die van jhr. Eugène Antoine 
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Desiré Emil van Franckenberg en Proschlitz (Laan Hofrust, 1841-1890, graf 58). 
Niet alle graven werden voorzien van een steen: graf 20 was voor de familie Van 
der Hoeven, van wie de ouders binnenvader en –moeder van Onderwatershof 
waren. Zij zullen zeker bekende Rijswijkers zijn geweest: Ary (1805-1895) was 
aanvankelijk onderschoolmeester en bereikte de leeftijd van bijna 90 jaar.
Bij de laatste renovatie van het kerkhof blijken stenen verplaatst te zijn: 
Christoffel Sablerolle (1852-1912) werd begraven in het huurgraf 7, maar zijn 
steen ligt nu ook op het eigen graf 18 van Cornelis van Andel. 

Tweede en derde klasse

De percelen voor de tweede en derde klasse

Hier is het aantal grafstenen beperkt. Naast Tollens en Schuurman is er een 
grote zerk van dokter Jan Keukenmeester (1810-1878, graf 7) die vanaf 1833 
in Rijswijk praktiseerde. De esculaap op de liggende steen verwijst naar zijn 
beroep. Hij was tevens lid van de gemeenteraad en wethouder. Zijn vrouw en 
dochter liggen er ook begraven, zonder hun namen op de steen.

Willem van Oosten (1857-1914) was de dorps- en later de hoofdveldwachter. 
Zijn portret siert de omslag van het boekje Wakend Oog uit de Historische Reeks. 
Hij overleed na 24 jaar dienstverband in Rijswijk en werd begraven in graf 54. 
De familie Leeson in graf 55 is al genoemd. Verder liggen er nog zes kleine 
grafstenen en staat er één beschadigd monument. Een enkel nummerpaaltje is be-
waard gebleven.
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De enige grafsteen in de derde klasse bedekt het graf van Arie Frijlink (1825-
1898) en zijn vrouw. Zij woonden in de tuinmanswoning van Huis te Hoorn.23

Besluit
Na de inventarisatie door Anke en Maria is anderhalf decennium voorbijgegaan. 
Zij constateerden diverse beschadigingen en ander verval aan de monumenten. 
Dat is er niet beter op geworden. Veel opschriften zijn moeilijk leesbaar, maar 
mosvorming in de letters en gebroken zerken dragen wel bij tot de sfeer van een 
oud kerkhof. Een eventuele opknapbeurt moet daarom met historisch gevoel ver-
richt worden. 

Bandensporen op de grafstenen 

Dat geldt overigens ook voor het maaien van het gazon, een enkele steen is voor-
zien van bandensporen…. Hekwerken zoals deze op oude foto’s te zien zijn, 
waren in 2003 alle verdwenen. Bij enkele graven zijn nu nog restanten van paal-
tjes te zien. Er komen geen nabestaanden meer, maar wie even op het kerkhof 
vertoeft, wandelt ongemerkt door de Rijswijkse geschiedenis van twee eeuwen.
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Noten

1 Archief Prot. Gem. Rijswijk (APGR) nr. 648 (bevindt zich in de Oude Kerk),
2 idem
3 Er is geen aanwijzing dat de overeenkomst na tien jaar is heroverwogen. Het contract bevindt zich 

in het Stadsarchief Delft (SAD) inv. 710 (Gemeentewerken Rijswijk) nr. 1174 en in APGR, nr. 
647.

4 In de periode 1817-1828 waren dat 213 volwassen Hagenaars en 241 kinderen.  
5 SAD, inv.710, (Gemeentebestuur Rijswijk), nrs. 1376 en 1378
6 idem, nr. 1176,
7 In het register komen enkele dubbelplaatsingen en onzekerheden voor.
8 SAD, inv. 710. 1178,
9 idem inv. 704 (Gemeentebestuur) nr. 611,
10 idem inv. 710, nr. 1173,
11 APGR nr. 648,
12 SAD inv.. 767 (Gemeentebestuur), nr. 1775
13 idem inv. 710 (Gemeentewerken), nr. 1372
14 idem inv. 767, nr. 1775
15 Haagsche Courant, 11 juli 2003.
16 In hun aantekeningen bevinden zich ook notities over de grafzerken in het kerkgebouw.
17 SAD inv. 702, nr. 1176,
18 idem, nr. 1172,
19 Haagsche Courant, 17 april 1997,
20 Haagsche Courant, 17 juli 2003,
21 Zie ook het gedenkboek Onderwatershof (1852-1902), 18-22,
22 Zie de artikelen van mij en van Arjan Kwakernaak in de Jaarboeken van 1996 resp. 2000,
23 zie ook: Onderwatershof, 41.
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Bruggen in en rond Rijswijk 
Frans Remery

Inleiding

Bruggen zijn te vinden in waterrijke gemeenten. De Hollandse grach-
tensteden liggen er vol mee. Nu is Rijswijk geen grachtenstad en 
het aantal bruggen is er beperkt, maar ze zijn er wel! Oppervlakkig 

gezien, kent de gemeente alleen de Vliet en daarover kwamen al vroeg brug-
gen te liggen. Aanvankelijk was de Vliet een smal kanaaltje, dus waren de 
bruggen klein en het transport te land stelde niet veel voor, dus waren de 
bruggen ook smal. Maar dat is in de afgelopen eeuwen wel veranderd: het 
kanaal werd breder en de bruggen werden ook groter en breder. Het is een 
groei die kenmerkend is voor de ontwikkeling van de bruggenbouw in ons 
land. Die krijgt daarom eerst aandacht.

Door de aanleg van de Vliet, een initiatief van het ‘Hoogheemraadschap 
Delfland’	om	de	Delftse	grachten	van	schoon	water	uit	Rijnland	te	kunnen	voor-
zien, werd Rijswijk niet alleen bereikbaar over water vanuit Rotterdam, Leiden 
en Amsterdam, maar de gemeente kon het water ook benutten voor de eigen wa-
terhuishouding: het teveel aan water lozen en tekorten aanvullen. Daartoe werden 
aansluitend op de Vliet kleine vaarten, singels en sloten gegraven. Ook daarover 
kwamen bruggen te liggen. In dit artikel gaan we er een aantal nader bekijken. 

De geschiedenis van de ‘brug’

Van prehistorie tot Romeinse Rijk 
De eerste serieuze bruggen werden gebouwd door de Romeinen die vanaf het be-
gin van de jaartelling ongeveer vierhonderd jaar tot in onze omgeving de dienst 
uitmaakten. Hoewel we weten dat er hier Romeinen hebben gewoond en zij in 

Romeinse rivierschepen
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het nabije Voorburg zelfs een handelsplaats stichtten (Forum Hadriani), kennen 
wij in Rijswijk geen bruggen of overblijfselen van bruggen uit de Romeinse tijd. 
Na het vertrek van de Romeinen vonden in ons land tot in de Middeleeuwen geen 
grote brugbouwwerken plaats. Waarschijnlijk ontbrak het daarvoor aan organisa-
torisch kader. Des te opmerkelijker is het dat aan het eind van de dertiende eeuw 
door kanunniken in Maastricht een grote natuurstenen brug over de Maas werd 
gebouwd. Hoewel talloze malen beschadigd en weer gerepareerd, is dit de Sint 
Servaasbrug die wij nu nog kennen.     
In dezelfde periode bouwde de adel versterkte woonplaatsen, waarin grachten en 
‘(val)bruggen’ over de grachten een rol speelden en ook steden gingen zich ver-
dedigen met grachten, (bak)stenen muren en (houten) ‘ophaalbruggen’. 
Tegen het eind van de Middeleeuwen verschenen in ons land de eerste rivier-
bruggen. Ze kwamen te liggen over de Gelderse IJssel en werden in de vijftiende 
eeuw gebouwd door de welvarende Hanzesteden Kampen, Deventer en Zutphen. 
Die bruggen waren geheel van hout en werden regelmatig vernield door de stro-
ming van het water in de rivier, door brand of door ijsgang. Eeuwenlang zou 
de dreiging van ijsgang het ontwerp van rivierbruggen blijven beheersen. Een 
oplossing vormden de schipbruggen, omdat die zo nodig uit het rivierbed weg-
genomen konden worden. Zulke schipbruggen hebben tot in de twintigste eeuw 
in Nederland bestaan.   

Sint Servaasbrug

De brug bij Kampen [Bellequin]
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Een belangrijke technische ontwikkeling in de bruggenbouw trad op, toen het in 
de achttiende eeuw lukte op grote schaal ijzer te fabriceren. Dit markeert het be-
gin van de ‘Industriële Revolutie’. Van ijzer, eerst nog in de vorm van gietijzer, 
daarna van smeedijzer en van staal, werden machines gemaakt. Ook werden er 
spoorlijnen mee aangelegd met daarin al snel indrukwekkende spoorbruggen, 
met name over de grote rivieren. Deze waren nodig om het spoorwegnet in het 
noorden met dat in het zuiden van het land te verbinden.  Het aantal spoorbrug-
gen is echter niet te vergelijken met het aantal verkeersbruggen dat vanaf de 
twintigste eeuw werd aangelegd. De bruggen waren ook niet langer alleen van 
ijzer of staal, want het grootschalig gebruik van gewapend en voorgespannen 
beton deed zijn intrede. Ook voor de overbrugging van de grote rivieren werd 
(voorgespannen) beton als bouwmateriaal voor wegverkeersbruggen gebruike-
lijk. Maar de écht grote spoorbruggen zijn nog altijd van staal.  
Nergens in de wereld komen zoveel beweegbare bruggen voor als in Nederland. 
In ons vlakke landje ontmoeten scheepvaart en wegverkeer elkaar nagenoeg op 
gelijk niveau. Op al die plaatsen waar hoge vaste bruggen ongewenst of onhan-
dig waren, kwamen beweegbare bruggen. Eerst werden ze door brugwachters 
met de hand bediend; zwaar werk in weer en wind en vaak slecht betaald. Vanaf 
het begin van de twintigste eeuw hoefden brugwachters de bruggen echter niet 
meer met de hand te openen en te sluiten, maar kregen zij de beschikking over 
een krachtig hulpmiddel: de elektromotor. Wel moesten zij handigheid krijgen 
in het gebruik ervan: met behulp van inschakelbare weerstanden moesten zij 
de snelheid van de elektrisch aangedreven brug gaan regelen om ongelukken 
te voorkomen. Die gebeurden natuurlijk toch en daarom werden slimme me-
chanische snelheidsregelingen ontwikkeld, die ervoor zorgden dat de bruggen 
automatisch beheerst geopend en gesloten werden. Later kwamen ook elektro-
nische regelingen tot stand. Warm en droog gezeten in zijn bedieningspost startte 
de brugwachter met één druk op de knop het openings- en sluitingsproces van de 
brug. Totdat ook zijn plek bij de brug verdween en hij meerdere bruggen in de 
omgeving vanuit een centrale bedieningspost op afstand ging bedienen.
   

Brug in de A4 ‘Het Fortuin’
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Bedieningspost Geestbrug, 1933
   
Als we nu naar de situatie in Rijswijk kijken, zien we op de kaart van de ge-
meente dat aan de oostzijde een nagenoeg noord-zuid verlopende waterweg 
het oostelijk deel van de gemeente doorsnijdt. Het is het Rijn-Schiekanaal dat 
vanaf Leiden via Leidschendam/Voorburg, Rijswijk en Delft naar Overschie bij 
Rotterdam loopt. Ter hoogte van Drievliet is er een aftakking richting Den Haag 
onder de naam Haagse Vliet of Haagse Trekvliet. Dit water vormt de grens tus-
sen Rijswijk en Voorburg (al heeft Den Haag alweer een klein strookje langs het 
water	 aan	Rijswijkse	 zijde	 geconfisqueerd).	Behalve	 als	 scheepvaartverbinding	
dient de Haagse Vliet ook voor het doorspoelen van de Haagse grachten en dit 
water wordt uiteindelijk in zee geloosd. 
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De bruggen

Het gedeelte van het Rijn-Schiekanaal tussen Leidschendam en Rijswijk staat 
bekend als de Vliet en het deel tussen Rijswijk en Delft wordt Delftsche Vliet 
genoemd. Over de Vliet, de Haagse Vliet en de Delftsche Vliet zijn in de loop 
der eeuwen bruggen gebouwd, eerst kleine vaste bruggen, later veelal vervangen 
door beweegbare bruggen van grotere afmetingen.

Drie Vlieten [HGA Arch.Ld-Vbg]       
 
Onder de Vlietbruggen zijn er diverse met een heel lange geschiedenis, al is dat 
nu niet meer te zien aan de huidige bruggen. Dankzij beschrijvingen, schilderin-
gen en oude foto’s is van die geschiedenis toch nog het nodige te achterhalen.  
Deze bruggen krijgen in dit artikel bijzondere aandacht. Het betreft de ‘Nieuwe 
Tolbrug’, de ‘Hoornbrug’ en de ‘Geestbrug’.

In Rijswijk zelf zijn er enkele vaarten en kanalen die op de Vliet uitmonden en 
een functie voor de waterhuishouding hebben. Ze omcirkelen deels de buiten-
plaatsen waarvan Rijswijk ruim was voorzien en vormen verder singels voor de 
opvang van (regen)water in de later aangelegde wijken. Sommige werden ooit 
als transportweg gebruikt, zoals voor het vervoer over water van tuinbouwpro-
ducten naar een veiling of zoals de Zandvaart ten behoeve van de zandwinning. 
Daar waar weg en water elkaar kruisen, zijn (stads)bruggen aangelegd en geluk-
kig is er op een aantal plaatsen getracht daar iets aardigs van te maken. 
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In Rijswijk werden vanaf de zeventiende eeuw veel buitenplaatsen aangelegd. 
Deze onderscheidden zich, behalve door imposante woningen, boerderijen of pa-
leizen, door de fraaie parken waarin ze waren gelegen en die nu nog een groene 
long in de gemeente vormen. Als begrenzing van die domeinen én voor de water-
huishouding werden er smalle grachten omheen gegraven en een aantal daarvan 
is nog altijd aanwezig. Ze werden overbrugd door een of meer ‘poortbruggen’. 
Dat zijn kleine ‘welfbruggen’ met daarop een vaak fraai vormgegeven hekwerk 
dat het domein kon afsluiten. Onder de Rijswijkse bruggen zijn deze poortbrug-
gen veruit de oudste. Sommige stammen nog, dankzij zorgvuldige restauratie tot 
in onze tijd, uit het begin van de achttiende eeuw. 

Ja, en dan snijdt ook nog de A4 door het zuidoostelijke deel van de gemeente en 
voert met een hoog viaduct (Het Fortuin) over de Delftweg, het Rijn-Schiekanaal 
en het Jaagpad. Het is een betonbrug op grote voorgespannen betonnen liggers, 
met een groot aantal rijstroken en uitslui-
tend bestemd voor snelverkeer. Vroeger 
was deze brug een stuk smaller en zat er 
een beweegbaar deel in, een ‘tafelbrug’. 
Dat is een brug die als een tafel aan de 
vier poten vanuit de pijlers van de brug 
verticaal kan worden geheven om een 
hogere doortocht vrij te geven. In de tijd 
dat	 de	 firma	 Escher	 in	 Den	 Haag	 grote	
constructies bouwde die over de Vliet 
moesten worden vervoerd, heeft deze 
tafelbrug dienstgedaan. Bij de verdere uit-
breiding van de A4 met nieuwe bruggen 
is de tafelbrug ontmanteld en vervangen 
door een vaste betonnen overspanning.
        

Een paar Vlietbruggen

De Nieuwe Tolbrug
Al in 1556 was er op particulier initiatief een hoge brug over de Vliet gebouwd 
bij huize ‘Burchvliet’ om paarden van de trekschuit naar de andere oever over 
te brengen. Tevoren moesten ze altijd door het water waden of zwemmen en 
beschadigden ze de oevers wanneer ze weer uit het water klauterden. Voor ge-
bruik van de brug moest worden betaald: er werd tol geheven. Omdat er al een 
Tolbrug over de Vliet lag, werd het adjectief ‘Nieuwe’ aan de naam toegevoegd. 
Vanwege zijn hoogte heette de brug ook ‘Hooge brug’. Er kwam echter een eind 
aan de Hooge brug en aan het daarnaast gelegen Burchvliet, toen de Vliet en de 
Haagvliet (nu de Trekvliet) werden verbreed en de bocht werd verruimd, waartoe 
het grondgebied van Burchvliet en de brug werd afgegraven. Aan de andere kant 
van de Haagvliet (. Op het grondgebied van de buitenplaats Hoekenburg werd ter 
vervanging van de Hooge brug in 1892 een nieuwe vaste brug gebouwd. 

Het Fortuin als tafelbrug
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Tolbrug bij Burchvliet

In 1919 werd er een beweegbaar deel in aangebracht en kwam de huidige 
brug tot stand. De fraaie leuningpartij van het vaste deel bleef gehandhaafd. 
Waarschijnlijk werd toen pas het kleine brugwachtershuisje gebouwd.  Op de 
oudste foto’s van de Nieuwe Tolbrug, dus zonder beweegbaar deel, komt het 
huisje nog niet voor. De Nieuwe Tolbrug is een rijksmonument.

Nieuwe Tolbrug oorspronkelijk

Nieuwe Tolbrug met ophaalbrug
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 De ‘Steenplaetsbrug’
De Steenplaetsbrug uit 1937 overspant de toegang van de Delftse Vliet naar de 
haven	van	Rijswijk	en	kan	voor	hoge	schepen	worden	geopend.	Het	is	een	flink	
uit de kluiten gewassen ophaalbrug waarvan het gebruik tegenwoordig beperkt is 
tot	fietsers	en	voetgangers.	Hij	wordt	bewogen	vanuit	de	hameistijl	met	een	kruk-
mechanisme en een trek-duwstang. Die aandrijving is aan de buitenkant van de 
brug goed zichtbaar. De brug is een gemeentelijk monument.    

De Hoornbrug
Al meer dan zeshonderdvijftig jaar ligt er een brug met de naam Hoornbrug bij 
Rijswijk over de Delftse Vliet. Wie thans de vele auto’s, trams, wielrijders en 
voetgangers gebruik ziet maken van de Hoornbrug, kan zich gemakkelijk voor-
stellen dat de brug er in die zeshonderdvijftig jaar niet steeds hetzelfde heeft 
uitgezien. Wat naspeuringen geven aan dat de huidige brug de zesde of zevende 
versie is van wat een historische toegangspoort tussen Delft en Den Haag mag 
worden genoemd.
        
De eerste brug is wellicht al gebouwd in de twaalfde eeuw, toen de Vliet tussen 
Leiden en Delft werd gegraven, als verkeersweg en om water uit Rijnland naar 
Delft te leiden voor het doorspoelen van de grachten. Het waterpeil in Rijnland 
was	in	die	tijd	(en	nog	lang	daarna)	hoger	dan	in	Delfland.	Bij	het	graven	van	het	
gedeelte tot het huidige Rijswijk kon waarschijnlijk gedeeltelijk gebruik worden 
gemaakt van een oud kanaal uit de Romeinse tijd, de gracht van Corbulo. Die liep 
van Leiden (Matilo) via Voorburg (Forum Hadriani) bij Rijswijk recht door in de 
richting van de Sir Winston Churchilllaan 
naar Naaldwijk dat in de Romeinse tijd aan 
de Maas lag. Bij Rijswijk was de afbuiging 
naar Delft nodig, vandaar die ongelukkige 
knik.	 Op	 een	 kaart	 van	 Delfland	 uit	 circa	
1560 staat de bijna haakse bocht ter plaatse 
van de Hoornbrug al aangegeven en de brug 
wordt er ‘Horne brugge’ genoemd. 

kaartje Delfland ca. 1560
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De Vliet was, zoals gezegd, in die tijd nog maar een smal kanaal en ook de brug 
was beperkt van afmetingen. Ook de breedte van de brug was zodanig, dat slechts 
éénrichtingverkeer mogelijk was. Pas uit latere tijd zijn ons afbeeldingen van de 
brug bekend. Zo legde Willem Luytszn. van Kittensteyn omstreeks 1610 de ont-
vangst vast van de Spaanse delegatie onder leiding van Ambrosio Spinola door 
onze prinsen Maurits en Frederik Hendrik op 6 januari 1608 bij de Hoornbrug. 
Deze diende als toegang over de weg vanuit Delft naar Den Haag. Spinola kwam 
met een uitgebreide Spaanse delegatie naar Den Haag om daar te praten over een 
staakt het vuren tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog. De besprekingen resulteerden uit-
eindelijk in afspraken voor het Twaalfjarig 
Bestand (1609-1621). Op de tekening 
van Kittensteyn speelt de Hoornbrug een 
ondergeschikte rol, maar hij is duidelijk 
aangegeven als een met bakstenen gemet-
selde brug met twee bogen. Deze brug was 
in 1601/1602 gebouwd in opdracht van het 
Hoogheemraadschap	Delfland.	
  

Horne brugge Kittensteyn

De stenen Hoornbrug uit 1601 heeft meer dan anderhalve eeuw dienstgedaan. 
Het mocht dan een sterke brug zijn, veel gebruikers waren er allesbehalve con-
tent over. Op afbeeldingen, bijvoorbeeld de prent van P.C. la Fargue uit 1757, is 
goed te zien waarom: de opritten waren erg steil en zeker in de winter was dat 
een groot probleem. Er gebeurden dan ook geregeld ongelukken, waarbij man 
en paard of paard en wagen zelfs in de Vliet belandden, soms met desastreuze 
gevolgen.
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In	1779	besloot	het	Hoogheemraadschap	Delfland	de	brug	te	vervangen	door	een	
lagere brug met minder steile op- en afritten. Deze brug had een houten dek op 
gemetselde landhoofden en een gemetselde middenpijler. Dit blijkt onder meer 
uit diverse afbeeldingen en uit een memorie over de onderhoudstoestand van de 
brug van landmeter Pieter Heinsius op 13 mei 1782 aan de dijkgraaf en hoog-
heemraden	 van	Delfland.	De	 nieuwe	 brug	was	minder	 steil,	maar	 als	 het	 glad	
was, gebeurden er toch nog ongelukken. Heinsius schrijft, wanneer de brug pas 
drie jaar oud is, dat diverse planken al dun zijn uitgesleten en gaten vertonen, 
hetgeen hij gevaarlijk noemt voor paarden en rijtuigen. Er zal dus geregeld on-
derhoud aan de brug, en met name aan het houten dek, nodig zijn geweest.
De brug met het houten dek zou nog dienstdoen tot het eind van de negentiende 
eeuw. De ontwikkelingen in die tijd betekenden echter het einde van de brug. 
Wat was het geval? Op 23 juni 1866 reed de eerste paardentram over de brug. 
Elk uur passeerde een zware paardenomnibus op zijn reis van Den Haag naar 
Delft en omgekeerd van Delft naar Den Haag. De omnibus reed na het passeren 
van de brug over een enkelsporig tracé langs de Delftsche Vliet (waar nu nog 
altijd tramlijn 1 rijdt). Rails lagen er toen nog niet op de brug. Dat mocht niet van 
het Hoogheemraadschap. Daarom was de tram tevens voorzien van wielen met 
brede	velgen.	Overigens	mocht	op	meer	plekken	nog	niet	met	geflensde	wielen	
worden gereden. Die rails kwamen er toch, toen in 1887 de stoomtram op dit 
traject zijn intrede deed. Van dit zware vervoermiddel had de brug veel te lijden. 
Omdat in dezelfde tijd ook de schepen in afmetingen toenamen, ontstond be-
hoefte niet alleen aan een sterkere brug, maar ook aan een brug met een grotere 
doorvaartbreedte. De situatie ter plaatse van de Hoornbrug ging op de schop. Er 
werd grond weggegraven, zodat ter plaatse van de brug een minder scherpe bocht 
ontstond en er ruimte kwam voor een brug met een grotere doorvaartopening. 
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Die brug kwam er in 1893. Het werd een ‘draaibrug’ met een pijler middenin de 
Vliet. Als de brug geopend was, konden schepen aan beide zijden tegelijk pas-
seren. De brug lag laag boven het water, want hij kon voor de schepen worden 
opengedraaid. Nu waren er geen steile opritten meer nodig; en dat kwam zeker 
de stoomtram ook ten goede. De brug was voorzien van enkel spoor voor de tram 
en werd met de hand geopend en gesloten. Daarvoor waren brugwachters nodig 
en die kregen een mooi stenen huisje bij de brug. 
Was alles nu mooi geregeld? Nee hoor, want er bleek een probleem tussen de 
scheepvaart en het tramverkeer. Van oudsher heeft het scheepvaartverkeer voor-
rang op het wegverkeer, want de scheepvaart was er immers al toen er nog geen 
brug was. Maar nu reed er een tram over de brug met een eigen dienstregeling en 
die kon niet gehandhaafd worden, wanneer de brug elk moment geopend werd en 
met die handbediening duurde een opening ook nog lang. Zo ontstond het idee 
om een tweede brug over de Vliet aan te leggen, alleen bestemd voor trams en 
op een paar honderd meter van de Hoornbrug, in de richting van Delft. Dit bleek 
een welkome verbetering. Op 22 september 1924 werd de tweede brug in gebruik 
genomen.	Hij	was	geleverd	door	de	‘Utrechtsche	stoom-grofsmederij	firma	P.H.	
Hörmann’ en kreeg in de volksmond de naam ‘Schutbrug’. Tussen de beide brug-
gen kwamen op beide oevers rails 
te liggen, zodat trams op beide oe-
vers langs de Vliet konden rijden. 

kaartje railligging

De trams reden over de Hoornbrug of, bij geopende Hoornbrug, over de 
Schutbrug. Normaal stond deze open en alleen als de Hoornbrug voor het scheep-
vaarverkeer moest worden geopend, werd de Schutbrug gesloten. Dan konden de 
trams de route over de Schutbrug nemen. De Schutbrug was een merkwaardige 
brug. Zoals gezegd, was hij alleen bestemd voor trams en hij was dan ook niet 
breder dan nodig was voor de passage van een enkele tram. Bovendien was hij 

voorzien van een zogenoemde ‘ach-
teropzetpoort’, een ondersteuning 
van de balans die de stabiliteit tijdens 
het passeren van een (zware) tram 
bevorderde. Zulke bruggen zijn maar 
heel weinig in ons land gemaakt. 
     
      
Schutbrug met tram

Vanaf 1923 werd delen van de 
tramlijn tussen Den Haag en Delft 
geëlektrificeerd	 en	 in	 1924	 gingen	
er ook elektrische trams over de 
Hoornbrug rijden. Die werd daarom 
voorzien van portalen voor de bo-
venleiding. Ook de Schutbrug kon de 
elektrische tram ontvangen.
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Toen vanaf de jaren dertig de Rijksweg 13 tussen Rotterdam en Den Haag in 
delen gereedkwam, nam het wegverkeer op de Hoornbrug sterk toe en ging het 
ernaar uitzien dat een bredere brug noodzakelijk werd. Gekozen werd voor een 
hooggelegen ‘basculebrug’1. Door de hoge ligging hoefde de brug niet voor elk 
schip open en hoge schepen konden bij een brugopening veilig passeren. Aan de 
nieuwe brug werd nog vóór het begin van de Tweede Wereldoorlog begonnen, 
maar door de hele oorlogssituatie en gebrek aan mankracht en materialen was de 
nieuwe brug pas in 1947 helemaal klaar. 
Bij de vervanging van de draaibrug werd eerst een ophaalbrug als tijdelijke brug, 
dichtbij de te vervangen brug geplaatst. Hierover kon ook de tram passeren.   

hulpbrug

Toen de nieuwe Hoornbrug in 1947 gereed was, werd de hulpbrug ontman-
teld. Deze brug kreeg een verder leven als ‘Kooibrug’ over het Noord-Hollands 
Kanaal nabij Den Helder, totdat hij in 1989 op die plek werd vervangen door 
een grotere brug. Ook de Schutbrug werd afgebroken. Zijn lot is onbekend, maar 
waarschijnlijk is hij bij de Hoogovens weer tot nieuw staal verwerkt. Het was een 
allesbehalve handzame brug.       
 
De Oversteek
De laatste brug waarmee de omgeving van Rijswijk is verrijkt, is een draai-
brug. Hij ligt sinds 2014 over de Delftsche Vliet en is bestemd voor voetgangers 
en	fietsers.	Voetgangers	 zijn	 er	niet	veel	op	de	brug	 te	 zien,	maar	voor	fietsers	
vormt de nieuwe brug een welkome schakel in de verbinding tussen de woon-
wijk Ypenburg en de industrie- en kantorenwijk De Plaspoelpolder in Rijswijk. 
De lange oprit over de hooggelegen Hoornbrug kan daarmee worden vermeden. 
Die oprit wordt overigens nog langer als de plannen doorgaan en de huidige 
Hoornbrug in de (verre?) toekomst wordt vervangen door een nog hoger gelegen 
vaste brug.
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De witte, ranke brug is uitgevoerd als een ‘getuide draaibrug’, die opgebouwd uit 
gewalste	 I-profielen	 in	de	 langsrichting	 (lengterichting).	Draaien	 is	vaak	nodig,	
want de brug ligt relatief laag boven het water en zal dan ook geregeld voor de 
scheepvaart moeten worden geopend. Voor het draaien wordt gebruik gemaakt 
van een hydraulische aandrijving. Wie op de ‘aanbrug’, het gedeelte van de brug 
dat een hoofdoverspanning met het landhoofd verbindt, staat te wachten, hoort 
het janken van de hydraulische pompen in het inwendige van de brug. Behalve 
voor het draaien, is er ook een hydraulische aandrijving voor de vergrendeling 
van de brug. De nieuwe draaibrug combineert het voordeel van een brede door-
vaart met goed zicht voor de scheepvaart. De brug ligt dicht bij de plaats waar 
van 1924 tot 1949 de Schutbrug lag die in het voorgaande al is vermeld. Het 
had van historisch besef getuigd als voor de nieuwe draaibrug de oude naam 
‘Schutbrug’ was gehanteerd.

De Oversteek

Bruggen over de Haagse Vliet

De Geestbrug
Ook over de Haagse Trekvliet moet al vroeg op de plaats van de huidige 
Geestbrug een brug hebben gelegen. De Haagse Trekvliet of Haagvliet, die in 
1345 als aftakking van de Vliet in de richting van Den Haag werd gegraven, 
doorsneed daar de bestaande verbinding tussen Voorburg en Rijswijk, die op de 
oude strandwal was aangelegd. Over die eerste brug is bekend dat hij in 1350 
geopend werd, maar niet hoe hij eruitzag; hij zal wel van hout zijn geweest, 
mogelijk met een houten beschoeiing om het zand van de landhoofden op zijn 
plaats te houden. Het onderhoud van deze brug was nog niet goed geregeld, 
want in 1430 moest hij om veiligheidsredenen gesloten worden. Dat verklaart 
ook	waarom	het	Hoogheemraadschap	Delfland	in	1447	op	die	plaats	een	nieuwe	
vaste stenen brug liet bouwen. Ook daarvan ken ik geen afbeeldingen, maar wel-
licht	was	het	net	zo’n	brug	als	de	Hoornbrug	die	later	in	opdracht	van	Delfland	
werd gebouwd: een gemetselde brug met één of twee bogen. Zo’n brug ging 
wél lang mee. Latere tekeningen en de eerste foto’s van de Geestbrug tonen een 
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brug met gemetselde landhoofden en een houten dek. Ook dat kennen we van de 
Hoornbrug. Voordeel van zo’n plat en recht houten dek was dat de opritten min-
der steil waren. Maar er zal wel geregeld onderhoud nodig zijn geweest. 

De situatie veranderde grondig in 1892, toen de Haagse Trekvliet werd verbreed 
en ook een grotere overspanning ter plaatse van de Geestbrug werd gerealiseerd. 
Gekozen werd voor een brug zonder hoogtebeperking en zo kwam een dubbele 
ijzeren ophaalbrug in beeld, een samenstel dus van twee enkele ophaalbruggen. 
Voor de bediening waren twee brugwachters nodig, één op elke oever. Zij be-
dienden de brugklappen met de hand. Eerst moesten de twee klappen worden 
ontgrendeld. Daarna trokken beide brugwachters aan de haalkettingen achter aan 
de staart van elke balans. Was de brug bijna open, dan hielden zij met de hand 

Houten Geestbrug

De Geestbrug als dubbele ophaalbrug
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de bewegende balans tegen.  Om te sluiten gaven zij met de hand een zet tegen 
het uiteinde van de balans en liepen dan een stukje de brug op, gebruikmakend 
van de dwarslatten die aan de zijkant op het dek waren gespijkerd. Dit sluiten 
moest met overleg geschieden, want beide vallen moesten netjes tegelijk in de 
gesloten stand aankomen, omdat zij elkaar moesten steunen. Met hun eigen ge-
wicht, wat voor- of achteruitlopend, regelden de brugwachters de brugbeweging 
zó, dat beide vallen gelijk op het ontmoetingspunt aankwamen en vergrendeld 
konden worden.  Ook voor deze brugwachters werd een fraai stenen wachthuisje 
gebouwd. De functie daarvan was wat de naam zegt: het was alleen een wachtlo-
kaal met simpele sanitaire voorzieningen. 
U ziet het op de foto’s: de twee vallen sloten met een hoek op elkaar aan. Dat 
was allesbehalve gunstig voor auto’s, om maar niet te spreken over gladheid in 
de winter en de tram die men over de brug wilde laten rijden. Het is dus begrijpe-
lijk dat de dubbele ophaalbrug werd vervangen door een ander type beweegbare 
brug: een basculebrug met een vlak wegdek. In 1933 werd hij in bedrijf gesteld 
en met wat aanpassingen is dat nog altijd de Geestbrug die wij thans (2019) ken-
nen. De brug is zo groot en zwaar dat hij van meet af aan werd voorzien van 
een elektrische aandrijving. De machines en installaties daarvoor bevonden zich 
in een kelder onder de brug. De bediening vond toentertijd vanuit een nieuwge-
bouwd bedieningshuis boven de machinekelder plaats.      
          
En ook daar zijn alweer veranderingen gekomen. Nadat de tram jarenlang over 
de brug had gereden, is de tramlijn over de brug naar het station Voorburg in 
2011 opgeheven. De rails zijn echter blijven liggen en de route kan nog altijd be-
reden worden.  Ook voor de brugwachters is de situatie veranderd. Beter gezegd: 
ze zijn niet meer op de Geestbrug te vinden, maar bedienen de brug nu vanuit 
de bedieningscentrale van de Provincie Zuid-Holland in Leidschendam. Een heel 
stel camera’s op en rond de brug moet ze een goed beeld van het verkeer te land 
en te water bieden, zodat de bediening voor alle betrokkenen op veilige wijze kan 
geschieden.  

Centrale bediening L’dam-Vbg
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Brug Bontekoekade
Varen we de Haagse Trekvliet wat verder richting Den Haag op, dan komen we 
de ‘Trekvlietbrug’ in de Mercuriusweg tegen. Het is een nieuwe basculebrug met 
een doorvaartbreedte van 14 m. 
De volgende brug, en de laatste die nog aandacht krijgt, is een vaste stalen 
voetgangersbrug over de Haagse Trekvliet in Den Haag, bij de Bontekoekade/
Binckhorst. De brug is omstreeks 1930 vervaardigd door ‘Ir. Escher’s Constructie 
Werkplaatsen NV’, te Den Haag om een verbinding te realiseren tussen het 
Schipperskwartier en de ‘Gemeentelijke Gasfabriek’ en de PTT-kantoren. De 
brug is geheel uit staal vervaardigd en vertoont een fraaie rondboogvorm. Voor 
de gemeente Den Haag is de brug van belang omdat het de enige geheel ijze-
ren voetgangersbrug van de stad is. Technisch is de brug interessant, vanwege 
de toenmaals nieuwe techniek van elektrisch lassen die bij de vervaardiging is 
gebruikt. De brug is een (Haags) gemeentelijk monument.   

Brug Bontekoekade

Parkbruggen
Rijswijk maakt een groene indruk. De gemeente telt dan ook de nodige buiten-
plaatsen, grote huizen, soms zelfs kastelen, omgeven door mooie parken met 
indrukwekkende boompartijen en het geheel vaak weer omgeven door grachten, 
kortom: landgoederen van hoge kwaliteit. Ze zijn over het algemeen gebouwd 
vanaf de zeventiende eeuw. Over de grachten zijn op diverse plaatsen toe-
gangsbruggen gebouwd, al dan niet gecompleteerd met een toegangshek aan 
gemetselde hekpalen met versierde wapenschilden. Poortbruggen worden ze 
daarom ook wel genoemd. Die bruggen, hoe klein ze ook zijn, worden gekoes-
terd. De meeste zijn gemetselde welfbruggen met een kleine overspanning en 
een respectabele leeftijd. Zo zijn de bruggen van de buitenplaatsen Te Werve en 
Overvoorde, beide aan de Van Vredenburchweg, ongeveer driehonderd jaar oud. 
Die leeftijd hadden de bruggen niet bereikt zonder onderhoud, maar bij dat on-
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derhoud werd hun verschijningsvorm door de eeuwen heen gerespecteerd. Samen 
met hun leeftijd heeft dit ertoe geleid dat deze bruggen met de bijbehorende toe-
gangshekken en hekpalen de status van rijksmonument hebben gekregen. Deze 
poortbruggen hebben de status van rijksmonument.
Een charmante, maar minder compleet overgebleven, gemetselde welfbrug is 
wat rest van de vroegere buitenplaats Hilvoorde. De brug ligt eveneens aan de 
Van Vredenburchweg aan het begin van de landgoederenzone en overspant de 
Zandvaart, gegraven in de zeventiende eeuw voor het zandtransport. De Van 
Vredenburchweg, destijds Zandweg geheten, fungeerde in die tijd als jaagpad. 
De brug zelf dateert uit de achttiende eeuw en staat te boek als gemeentelijk 
monument.

Poortbrug Overvoorde

Poortbrug Te Werve
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Brugje Hilvoorde

Straatbruggen
Rijswijk heeft slechts een beperkt aantal vaarten en singels die, in combinatie 
met de straten, een overbrugging nodig maken. De straatbruggen die er zijn, 
maken een ingetogen, bescheiden indruk. Veelal vormt het bruggedeelte een on-
opvallend onderdeel van de weg. Ik bezocht er een drietal:
- de Elzebrug over de Zandvaart in de Huis te Hoornkade/Thierenskade.
- de Rembrandtbrug: Rembrandtkade/Frans Halskade
- de Frans Halsbrug: Jozef Israelslaan/Frans Halskade 
De gemetselde bruggen zijn lokaal versierd met natuurstenen elementen en van 
elke brug is de brugnaam prominent in reliëf aanwezig aan beide kopse zijden 
van de brug. De bruggen vormen daardoor onderling een eenheid. De gemetsel-
de borstweringen op de bruggen, in combinatie met de smeedijzeren hekwerken 
die als bekroning daarop zijn aangebracht, maken van een saaie brug toch iets 
aardigs. Alle drie de bruggen komen dan ook voor op de lijst van gemeentelijke 
monumenten 

Rembrandtbrug
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Rembrandtbrug detail

Referenties
W.L. van Kittensteyn, Spieghel ofte Afbeeldinge der Nederlandsche 
Geschiedenissen (1613)
J.M. Koot Over de Hoornbrug van Rijswijk, een archeologisch bureauonderzoek, 
in de reeks Rijswijkse Archeologische Rapporten nr.44, ,juni 2013
Jan-Willem de Kort & Yannick Raczynski-Henk: The Fossa Corbulonis between 
the Rhine and Meuse estuaries in the Western Netherlands
Frans Remery, Schutbrug in Rijswijk, artikel in BRUGGEN jg. 22, nr. 4 decem-
ber 2014
De Vliet langs Leidschendam en Voorburg, uitgave van Historisch Voorburg, jg. 
24, 2018, nr. 1-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestbrug
Gegevens uit Het Utrechts Archief:  De Stoom-grofsmederij Hörmann in Utrecht 
heeft van 1922-1925 een schutbrug (en andere ?) bruggen geleverd aan Den 
Haag en de HTM. Zie http://www.archieven.nl/nl/db/0/toegang/39/809
- https://www.brugwachterverhalen.nl/de-geschiedenis-van-de-geestbrug/

Noot
1 Een basculebrug is een brugtype waarbij het brugdek tot 90 graden omhoog 

komt en een contragewicht onder de brug meedraait dat vaak niet zichtbaar is 
(Hoornbrug, Geestbrug)

Recente foto’s auteur
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Gevel oude bibliotheek Herenstraat
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Bibliotheek Rijswijk: een eeuw 
culturele kracht ‘avant la lettre’

Marty Thieleman  

Eind 2019 viert de ‘Rijswijkse Openbare Bibliotheek’ het honderd-
jarig bestaan. Een periode van ontwikkeling, politieke weerstand, 
bloei, stilstand, succes, bezuinigingen en fusies. En nu een nieuwe rol 

als gevolg van ‘ontlezing’ en internet, met voor doelgroepen onder meer het 
‘Taalhuis’, educatie en nieuwe media. 

De ruime subsidies zijn inmiddels lang geleden, maar ook in de pioniers-
tijd vlak na 1919 was het vechten om het karige geld met felle debatten in de 
gemeenteraad. Met behulp van de archieven van het Rijswijkse Historisch 
Informatiecentrum (RHI) en de bibliotheek schetsen wij deze geschiedenis. Ook 
vanuit gesprekken met (oud)medewerkers, de voorlaatste directeur en de huidige, 
Harm Smit, die zijn organisatie zag samengegaan met die van Leidschendam-
Voorburg. Het is ook het relaas van de landelijke verzuiling met bibliotheken en 
leeszalen voor rooms-katholieken, algemene openbare ‘neutralen’ en protestan-
ten. Die verscheidenheid eindigde in 1973 met de fusie van de drie bloedgroepen 
tot de Stichting Rijswijkse Openbare Bibliotheek. Deze combinatie betrok onder 
de naam ‘Centrale Bibliotheek’ een pand aan de Dr. H. Colijnlaan en verhuisde 
daarna, jaren later, naar het Generaal Eisenhowerplein. Nu wacht in 2021 onder-
dak in het ‘Huis van de Stad’, het oude te renoveren stadhuis aan de Generaal 
Spoorlaan.

Van de serene zaal met de onge-
huwde bibliothecaresse en haar 
beruchte knotje, die met het bordje 
‘stilte’ streng toezag op de boek-
uitgifte tot een multifunctionele 
bibliotheek, die in het digitale tijd-
perk bezoekers overal de weg wijst. 
De verschillen zijn enorm, maar de 
doelstelling is hetzelfde gebleven: 
mensen zoveel mogelijk informeren 
en het bevorderen van lezen. Ook 
in Rijswijk is in die honderd jaar 
vooral de vorm van de bibliotheek 
veranderd. ‘We zijn allang meer 
dan het boek alleen’, zegt directeur 
Harm Smit. De basis van de jubile-
umviering is de oprichting van de 
leeszaal/bibliotheek in de gemeen-
teraad op 11 oktober 1919. Die 
instelling moest het volk verheffen, 
kansen bieden en een bron zijn voor 
de ‘geestelijke dorst’. spotprent op de traditionele bibliothecaresse
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Volksbibliotheek ‘St.Vincentius’
Dat betekent niet dat er voordien in Rijswijk niets gebeurde, in tegendeel. In 
1915 was het de ‘Rooms-Katholieke liefdadigheidsvereniging St. Vincentius’, 
die net als elders gebeurde als eerste een Openbare Leeszaal begon. St. 
Vincentius kreeg van de Rijswijkse jonkheer Louis Eugène von Fisenne een gift 
om een katholieke bibliotheek te beginnen. 

Jhr. L.E. von Fisenne

Een toenmalige patronaatscommissie had reeds 500 boeken en kapelaan H. 
Brouwers zorgde ervoor dat ook die naar de St. Vincentius-vereniging overgin-
gen. Op 12 oktober 1915 werd de nieuwe (volks)bibliotheek opengesteld in het 
patronaatsgebouw in de Doelenstraat. De jeugd kon er later terecht voor de span-
nende boeken van Karl May (onder meer Winnetou en Old Shatterhand) en de 
fantasieverhalen van Jules Verne. In een jubileumuitgave uit 1955 blikte een re-
dactielid terug: ‘Paul d’Ivoi kon ons in extase brengen en Francis Finn leerde 
ons de sfeer van de kostscholen kennen. Wie van de dames kan zich niet de ge-
schiedenis in geheugen brengen van Joop ter Heul en haar verdere levensloop 
en zal niet van Onder moeders vleugels van Louise Alcott hebben genoten. 
Ook Arendsoog (serie van Jan en zoon Paul Nowee) en de misdaadromans van 
Havank waren later gewild’.
Er waren in het begin in de Doelenstraat 227 gezinnen ingeschreven, van wie 192 
katholieke en 35 niet-katholieke; het boekenhuis kende dus een openbaar karak-
ter. In 1930 verhuisde het met het patronaat mee naar gebouw ‘Pax Intrantibus’ 
aan de Van Vredenburchweg. De instelling kende daar jarenlange bloei, maar 
ook geldgebrek. In de oorlog nam de bezetter Pax in beslag en kreeg de biblio-
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theek	 onderdak	 bij	 interieurfirma	 ‘Van	 Lier’	 in	 de	Kerklaan.	Daar	werd	 zij	 zo	
goed en zo kwaad als het ging, gaande gehouden. Na de bevrijding keerde de 
verzameling terug naar Pax, totdat in maart 1946 het voormalige gebouw van 
het ‘Wit-Gele Kruis’ aan de Willemstraat nummer 27 kon worden betrokken. 
Pastoor Wiemers hoopte dat het pand ‘spoedig te klein zou zijn’. Plannen voor 
uitbreiding werden direct gesmeed. Bliksemloterijen volgden en loten werden 
na de H.H. missen verkocht. Schetterende geluidswagens trokken hiervoor door 
de gemeente. De St. Vincentius Bibliotheek vervulde samen met de Openbare 
Leeszaal en Bibliotheek tientallen jaren een belangrijke culturele taak, conclu-
deerde burgemeester Archibald Th. Bogaardt in de veertigjarige jubileumuitgave 
van St. Vincentius: ‘Vooral voor de lange winteravonden, brengt een boek, ‘naast 
ontspanning, rust en een sfeer van gezelligheid, welke voor een harmonieus ge-
zinsleven van grote waarde is’. 

Pax Intrantibus
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Bibliotheek in de Willemstraat
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In de vestiging Willemstraat was links de uitlening voor volwassenen en daar-
boven een aparte lees-en studiezaal, die ‘inspireert tot lezen en zwijgen’. Rechts 
beneden kon de jeugd terecht. In 1956 werd de bibliotheek omgezet in een stich-
ting,	een	belangrijk	jaar	waarin	het	filiaal	aan	de	Jan	van	Polanenstraat	openging.	
Het boekenbedrijf volgde de groei van het dorp tot grotere gemeente op de 
voet, zodat er in 1960 in Steenvoorde nog een vestiging kwam aan de Minister 
Aalberselaan.

Initiatief in ‘Kuys-Witsenburg’

Ook de algemene openbare bibliotheek had een voorloper met een particuliere 
ontstaansgeschiedenis. Drie jaar na de komst van de leeszaal van St. Vincentius 
volgde in 1918 de leeszaal van de Rijswijkse afdeling van de ‘Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen’. ‘t Nut was landelijk in 1784 opgericht voor ‘ont-
wikkeling	 en	 verheffing	 van	 het	 volk’.	Met	 lectuur	moesten	 de	 arbeiders	 zich	
kunnen ontplooien. In 1794 ging in Haarlem de eerste Nutsbibliotheek open. 

De Nutsbibliotheken – ook Volksbibliotheken genoemd - hadden toen nog geen 
leeszalen. Er werd alleen uitgeleend en zomaar zelf een boek uitzoeken, was er 
niet bij. De beheerder koos een ‘geschikt geacht boek’. Ook het aantal boeken 
was beperkt, want ‘veel lezen leidt tot oppervlakkig lezen’. In de loop van de ne-
gentiende eeuw kwam de nadruk meer op de verstrooiende kant van het lezen te 
liggen. De belerende toon verdween. 
De leeszaal van ‘t Nut’ viel zo in de smaak dat enkele vooraanstaande dorps-
genoten in hotel-restaurant Kuys-Witsenburg (hoek Haagweg/Herenstraat) 
op 5 september 1919 het initiatief namen om de ‘Stichting Openbare Leeszaal 
Rijswijk’ op te richten. Dit onder begeleiding van dé grondlegger van het 
openbare bibliotheekwerk in Nederland dr. Henri Greve (1898-1957). Deze 
bibliotheekdirecteur in Den Haag was voorvechter van een sterke nationale orga-
nisatie en vóór 

Leeszaal in Kuys-Witsenburg
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Henri Greve, voorvechter 
voor de openbare bibliotheken

rijkssubsidie. Greve promoveerde in 1906 op 
een baanbekend proefschrift waarin hij pleit-
te voor zo’n krachtige koepel. In 1908 werd 
zijn idee werkelijkheid met de oprichting 
van de Centrale Vereeniging voor Openbare 
Leeszalen en Bibliotheken (CV). Zes biblio-
theken verenigden zich: Den Haag, Dordrecht, 
Groningen, Leeuwarden, Rotterdam en 
Utrecht. Tientallen steden volgden. Alle gods-
dienstige richtingen zaten in het bestuur. Van 
eigen bodem was het idee niet. De CV had als 
grote voorbeeld de Engelse en Amerikaanse public library, die dateerde van om-
streeks 1850. Op het Europese vasteland ontstond dit succesvolle fenomeen pas 
een halve eeuw later. Kenmerken: gratis of goedkoop toegankelijk, open voor ie-
dereen qua sekse, geloof of politieke gezindheid, onpartijdig in media-aanbod als 

kranten en boeken, ruime openings-
tijden, geleid door professioneel 
personeel en gesubsidieerd door de 
overheid. De CV streefde als advies-
orgaan van de overheid datzelfde na.

Uitnodiging voor de oprichting van de 
Rijswijkse bibliotheek

Een bont scala aan bibliotheken
De Openbare Leeszaal en Biblio-
theek (OLB) moest voor iedereen 
openstaan. Dat was niet het geval bij 
de Volksbibliotheken van ‘t Nut. Die 
richtten	 zich	 soms	met	 koffie	 en	 ge-
zelligheid op de lagere standen, de 
‘leeskabinetten’ waren er voor de 
‘gegoede burgerij’. Die genootschap-
pen met vaak luisterrijke namen als 
‘Koninklijke Letterlievende Vereni-
ging Nieuwland’ of ‘Oefening kweekt 
kennis’ waren ontstaan uit groepjes 
burgers die gezamenlijk boeken koch-
ten en lazen. In 1893 ontstond uit zo’n 
leeskring het ‘Haags Damesleesmu-
seum’. Margaretha Meyboom, die in 
1903 in Rijswijk de ‘Coöperatieve 

Huishoudvereniging Westerbro’ zou oprichten, was één van de belangrijkste be-
stuursleden. Aan het einde van de negentiende eeuw was er een bonte groep van 
duizend grote en kleinere bibliotheken. Eeuwen eerder ontstonden klooster- en 
kerkelijke	 bibliotheken,	 die	 na	 de	 reformatie	 soms	 werden	 geconfisqueerd	 en	
omgebouwd tot stadsboekerij. Den Haag kreeg de (nationale) ‘Koninklijke Bi-
bliotheek’. Bij de drie grote universiteiten, waaronder Leiden, was het na vier 
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eeuwen gedaan met de rust van de professoren, omdat hun boekerij ingezet moest 
gaan worden als service- en onderzoeksinstelling. Sociëteiten, zoals ‘De Witte’ in 
Den Haag, bouwden een eigen collectie op, overigens niet voor vrouwen toegan-
kelijk. De grootste en mooiste vakverenigingsbibliotheek was die van de Alge-
mene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB), in 1902 gesticht door Henri 
Polak en teloorgegaan in de laatste wereldoorlog. In 1912 begon ‘Stoomvaart-
maatschappij Nederland’ met een bibliotheek voor schepelingen. Ook kwamen er 
‘natte bibliotheken’ voor zeevarenden en binnenschippers. In het ‘Oranjehotel’, 
de bijnaam van het Huis van Bewaring in Scheveningen in de Tweede Wereld-
oorlog, bevond zich de grootste gevangenisbibliotheek. Op kleinere schaal waren 
er in dorpen en steden winkelbibliotheken waar je voor een paar centen een boek 
kon lenen. Dat waren vooral spannende boeken, liefdesromans en ‘ondeugende’ 
lectuur. 

Leeszaal in Dordrecht

Dames Leesmuseum in Den Haag
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Akkoord gemeenteraad
Onder invloed van het ‘Kuys-overleg’ met pionier Greve kwam de oprichting 
van een gemeentelijke openbare bibliotheek in Rijswijk op 11 oktober 1919 aan 
de orde in de gemeenteraad. B en W zagen het als hun lokale taak de leeszaal 
van ‘t Nut in stand te houden, maar stelden voorwaarden, zoals een commissie 
van toezicht. Verder moest aan alles worden voldaan om rijkssubsidie te krijgen. 
De leeszaal ging volgens de CV-richtlijnen op 22 december 1922 open in het 
voormalige Post- en Telegraafkantoor aan de Herenstraat. De ruimte moest zij 
delen met de dienst Gemeentewerken. De accommodatie was zo beperkt dat het 
de gemeente moeite kostte een bibliothecaresse te vinden. Dat werd uiteindelijk 
mejuffrouw W.J.M. Heijl, die tot in de Tweede Wereldoorlog aan de leeszaal ver-
bonden zou blijven. Bij het bepalen van haar salaris dienden voortekenen van 
zuinigheid zich al aan. Een voorstel van raadslid M.G. Besier (SDAP) om Heijl 
een redelijk salaris te geven, haalde het niet. Een eventuele assistente zou zelfs 
maanden	zonder	salaris	moeten	werken.	Na	enkele	akkefietjes	rond	de	uitgaven	
pleitten voorstanders er voor het bibliotheekbestuur meer de vrije hand te geven. 
B en W zagen dit echter niet zo zitten.
‘Ondanks het toenemende aantal bezoekers en uitleningen bleek dat de leeszaal 
zich in 1923 nog geen vaste plaats had weten te verwerven als gemeentelijke 
instelling’, zo beschrijft M.J.H. Hogervorst de geschiedenis tot en met 1936 
in Kroniek 1990/4 van de Historische Vereniging Rijswijk (HVR). De raad 
vroeg	 zich	 af	 of	 het	 nut	wel	 opwoog	 tegen	 de	 kosten.	Opheffing	 dreigde.	Het	
leeszaalbestuur wilde de zaak nog redden door goed te kijken naar bezuinigings-
voorstellen en leesgeld te overwegen. De uitgaven voor kranten en tijdschriften 
zouden worden verminderd en de assistente van de bibliothecaresse zou op 
wachtgeld moeten. B en W kregen 877 protesthandtekeningen binnen vanuit 
de burgerij, maar bleven de leeszaal te duur vinden. Een oplossing werd dat de 
uitvoering van de bibliotheek overging naar een particuliere vereniging. Dit ont-
sloeg de gemeente van allerlei verplichtingen. Wel verstrekte zij subsidie voor 
instandhouding van de instelling. 
Begin jaren dertig kende de bibliotheek een opvallende groei, zowel voor 
wat betreft bezoek als uitleningen. Uit het jaarverslag blijkt dat er in 1931 
25569 uitgeleende ‘banden’ waren tegen 21044 twee jaar daarvoor. Het 
boekenbezit nam toe door schenkingen van particulieren, uitgevers en onderwijs-
instellingen. Directeur Heijl en assistente mejuffrouw L. Jolles werkten volgens 
het bestuur ‘met ijver en toewijding’, ook om nieuwe leden binnen te krijgen. 
Abonnementshouders betaalden minimaal een gulden per jaar. ‘Werft nieuwe le-
den aan’, was het parool en die oproep had effect. 

Jaarlijkse aanval op leeszaal
Hoewel het bestuur tevreden was over de lokale overheid bleven er rimpelin-
gen in de relatie met de gemeente. Raadslid G.C. Wubben kreeg het al in 1930 
met één stem meerderheid voor elkaar, dat de Tribune, een dagblad van de 
‘Communistische Partij Holland’ werd verwijderd, vanwege kritiek op het ko-
ningshuis. Het dagblad was overigens van staatswege nooit verboden en lag 
zelfs ter inzage in de Koninklijke Bibliotheek. Diezelfde Wubben klaagde een 
jaar later dat er te weinig katholieke lectuur was, zowel bij de romans als bij 
kranten. Van SDAP-zijde werd erop gewezen dat het aantal katholieke bezoe-
kers zeer laag was en dat die nooit bereid waren geweest in het bestuur zitting 
te nemen. Ook hadden zij hun eigen leeszaal en bibliotheek. In dit geval voelde 
het gemeentebestuur zich niet geroepen zich met de zaak te bemoeien. Toch leek 
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het of er een jaarlijkse aanval op de leeszaal plaatsvond, want eind 1932 keerde 
Wubben zich met hernieuwde hevigheid tegen de subsidie. ‘Hij stond toen al-
leen’, beschrijft Hogervorst in Kroniek 1990/4.
In die periode kwam als lokale voorbode van het gure politieke klimaat in 
Europa bij het bestuur een klacht binnen van de ‘Algemeene Nederlandsche 
Fascistenbond’, afdeling Rijswijk. ‘In de Nederlandsche Openbare Leeszaal en 
Bibliotheek, die door de Nederlandsche Openbare Kassen wordt gesubsidieerd, 
is zoo bitter weinig Nationale lectuur te vinden. Daarentegen troffen we een 
overvloed van Marxistische getinte bladen aan.’ En dan volgt een opsomming: 
Vooruit, De Notenkraker, De Proletarische vrouw, De Toorts (cultureel maand-
blad van de moderne arbeidersbeweging), Tijd en Taak (religieus socialistisch) en 
Vredesstrijd, (orgaan van ‘Jongeren Vredesactie’). Ook registreerde de bond veel 
‘Democratische bladen, die in de regel niet de nationale gedachte hooghouden’. 
De bond wilde dat er ook nationale lectuur beschikbaar kwam en ‘in ieder geval 
geen Roode’. ‘Belangrijke boeken over fascisme en nationaalsocialisme waren 
niet te vinden. Daarentegen liggen gedenkschriften van een Troelstra in de voor-
ste gelederen van Uwe zaal’, aldus bestuurslid J.C. Gans in zijn klaagzang.

Verzet van ‘revuekoning’ Ter Hall
Het bijna traditionele offensief wordt in 1933 voortgezet door raadslid en voor-
malig revueartiest Henri ter Hall van het oerconservatieve ‘Verbond voor 
Nationaal Herstel’. Uit het bibliotheekarchief blijkt dat ook hij vond dat er te 
weinig vaderlandslievende lectuur aanwezig was en wel marxistische. Ook 
maakte	hij	gewag	van	een	‘pornografisch	en	pervers’	boek	Vrouwen in nood, dat 

volgens het sterk bij de bibliotheek betrok-
ken raadslid Wiepkje Barendrecht-Kuenen 
slechts de verschrikkingen van de Eerste 
Wereldoorlog weergaf. Er kwam desondanks 
een commissie die onderzocht of er een 
scheve verhouding was tussen socialistische, 
vaderlandslievende en confessionele (katho-
lieke) literatuur. Het gezelschap concludeerde 
dat er geen wanverhouding was, maar deed 
enkele aanbevelingen, waaraan de leeszaal 
zich moest houden. Het bestuur voelde zich 
van alle blaam gezuiverd.
Dat bestuur wilde nu gaan kijken naar uit-
breiding van de leeszaal, plannen die door de 
mislukte Haagse annexatiepogingen waren 
blijven liggen. Door de tijdsomstandighe-
den en subsidiedaling van rijk, provincie en 
gemeente lukte die expansie niet. Er werd 
zelfs aan vrijwillige contributieverhoging 

gedacht en abonnementhouders moesten worden ingezet voor ledenwerving. 
‘Waarvan moeten wij anders Uw boeken koopen? Wanneer zal de vrome wensch 
een Kinder-Leeszaal te bezitten tot werkelijkheid worden?’, schrijft secretaresse 
M.M. Schepp in het jaarverslag van 1933 namens het bestuur. Dat stond onder 
voorzitterschap van zenuwarts dr. G.D. Swanenburg de Veye. In de loop van dat 
jaar werden opvallend meer boeken gestolen, ‘trots alle opmerkzaamheid’ van di-
rectrice Heijl. Het bestuur besloot uit ‘nooddwang’ de boeken van de leestafel in 
een gesloten vitrine te bergen.

Henri ter Hall
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Het bestuur van de bibliotheek

Ter Halls partij hekelde naar aanleiding van het jaarverslag in een open brief in 
de Rijswijksche Courant het leeszaalbestuur in alle toonaarden. In 1936 kwamen 
Ter Hall c.s. tot de conclusie dat het bestuur geen maatregelen had genomen, 
omdat het zich gerehabiliteerd achtte door de onderzoekscommissie. Er was 
niet aan de subsidievoorwaarden voldaan en hij diende op 22 mei een motie tot 
stopzetting per 1 juli in. Die werd aangenomen. Zo werd 1936 voor leeszaal en 
bibliotheek het ‘allerongunstigt van voorbijgegane jaren’. De gekwelde leiding 
concludeerde dat het voortbestaan alleen gered kon worden in een ‘algehele om-
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wenteling van het bestuur, naar de wensch van het Gemeente Bestuur’. B en W 
gingen akkoord met de reorganisatie en zetten de subsidie voorlopig voort tot 
1 september 1936. Een commissie ging het boekenbezit opschonen van ‘aan-
stootgevende’ literatuur en lectuur. Hoewel de rust na de stormachtige jaren 
terugkeerde, bleef het bestuur nu kritisch kijken naar het boeken- en krantenbe-
stand. Na een enquête onder de leden besloot het bestuur in 1938 het Nationale 
Dagblad (NSB) als ‘gezagsondermijnend’ van de leestafel te verwijderen.

Oorlog belemmert bibliotheek
Voor de oorlog schommelde het aantal leden tussen de 700 en 900 en het aantal 
uitleningen tussen de 20.000 en 30.000. Na 1940 nam het ledental voortdurend 
toe, al liep het aantal leeszaalbezoekers achteruit, omdat de ruimte om te lezen 
door de tijdsomstandigheden ’s avonds meermalen gesloten bleef. In 1941 had 
de vereniging het moeilijk. Door de verduisteringsplicht moest de openstelling 
van de leeszaal sterk worden ingekrompen. ‘s Winters was de boekerij ’s avonds 
helemaal niet open. Bovendien was die vaak onvoldoende verwarmd door het te-
kort aan brandstoffen. Het ledenaantal steeg desondanks met een winst van 155 
tot 814 leden. De ‘uitleen’ kende een ongekende bloei: 16559 meer dan in 1939, 
terwijl het personeel onder ongunstige omstandigheden korter werkte. Daarbij 
was mejuffrouw Heijl geruime tijd met ziekteverlof.
Onduidelijk is of het kwam door haar gezondheidstoestand, maar directrice Heijl 
riep bij bestuur en bezoekers al enige tijd forse irritatie op met haar optreden. Er 
kwamen zelfs brieven binnen, eind december 1940 van onder andere mr. H.K.J. 
(Henk) Beernink, de latere gemeentesecretaris en CHU-minister van binnen-
landse zaken. Heijl’s optreden is vaak een ‘aaneenschakeling van bitse, kribbige, 
snibbige en knorrige opmerkingen, die een enkele maal zelfs de grens van het on-
betamelijke overschrijden’, zo citeerde het bestuur Beernink grotendeels in een 
waarschuwingsbrief aan haar in januari 1941. Het bestuur adviseerde Heijl haar 
houding te corrigeren ‘om strenge maatregelen’ te voorkomen. Zij werd de twee 
jaren daarna geruime tijd ziek en overleed in 1943 in Almelo.

Annie M.G. Schmidt ‘betrapt’
Al generaties lang is zij geliefd vanwege haar kinderboeken als Pluk van de 
Petteflet en Jip en Janneke, maar schrijfster/dichteres Annie M.G. Schmidt 
(1911-1995) is ook Nederlands meest bekende bibliothecaresse. Tussen 1932 
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en 1946 werkte zij bij de Nutskinderleeszaal in Amsterdam en de openbare bi-
bliotheek van Vlissingen, waar zij directeur was. In 1940 behaalde zij haar 
directeursdiploma van de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en 
Bibliotheken. Dat ging niet rimpelloos. Bij het volgen van die cursus was zij op 
roken betrapt door CV-secretaris Greve, volgens de aan roken verslaafde Schmidt 
‘een	secreet	van	een	man’.	Als	straf	moest	zij	een	bibliografie	samenstellen	over	
Haardracht in de loop der eeuwen, wat haar studievertraging opleverde. Schmidt 
zou in 1958 als gevierd (musical)schrijfster de cabaretteksten verzorgen voor het 
Gouden feest van de CV, een jaar na de dood van Greve, die veertig jaar secreta-
ris was.

Het bestuur vreesde dat in oorlogsjaar 1941 ook door andere oorzaken de proble-
men zouden toenemen. In het jaarverslag van 1941 schreef secretaris G. Marks: 
’Moge echter ieder op zijn post blijven om de leeszaal door de branding der 
tijden heen te helpen loodsen’. Toen had het bestuur ook een dwingende brief 
binnen van de ‘Nationaal-Socialistische Beweging’ (NSB) om het eerder verban-
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nen Nationale Dagblad ‘als uiting van de belangrijkste stroming in de nieuwe 
tijd in Uw inrichting ter lezing te leggen’. Het bestuur had de NSB eerder laten 
weten dat het weekblad Volk en Vaderland daartoe al beschikbaar was. 

Hoofd Perszaken L. Lindeman meldde dat er geen genoegen mee werd genomen 
als de bibliotheek haar standpunt handhaafde tegen de geest van de nieuwjaars-
rede van de Rijkscommissaris. Hij eindigde met de uit de zeevaart afkomstige 
nationaalsocialistische groet: ‘HOU-ZEE’! 
Na een tijdelijke opvolgster voor Heijl kwam de zowel hartelijke als kordate 
Marie van Munster in 1943 aan de leiding. Zij vroeg direct per 1 september een 
jaar verlof aan voor de directeurscursus. Van Munster noemde het in een lokale 
Rijswijkse krant een ‘hele toestand om het boekenbestand bij te houden, ook di-
rect na de oorlog. Er was weinig geld en haast niets te krijgen. In het begin van 
de oorlog moesten we op het politiebureau ook door de bezetter verboden boeken 
inleveren. De politie had ze zuinig bewaard en we kregen er later nogal wat van 
terug’, vertelde ze in een kranteninterview. Dat was niet overal in het land het 
geval. Veel is na de oorlog niet teruggevonden. In Gorkum was een bibliotheek 
zelfs geplunderd om boeken als brandstof in kachels te gebruiken. 

Leeslust in bezettingstijd
Hoewel, net als in Rijswijk, bibliotheken in de oorlogsjaren stagneerden, is er 
nooit zo veel gelezen als tijdens de bezetting. Het topjaar was 1943. Toen werd 
er zoveel uitgeleend dat de ‘openbaren’ pas in 1949 dergelijke cijfers evenaar-
den. Redenen: vermaaksmogelijkheden als café, theater en bioscoop waren 
weggevallen. Veel radiotoestellen waren in beslag genomen. Bovendien was 
het voor mannen door de razzia’s buiten gevaarlijk. Een nieuwe groep gebrui-
kers meldde zich: onderduikers. In het standaardwerk Lezen voor iedereen, 
geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland uit 1990 van branche-
kenner Paul Schneiders komt de vraag op of de bibliotheken nog wel openbaar 
waren als je kijkt naar de censuur en de Jodenvervolging, die er mee gepaard 
ging. De zuiveringsacties in de bibliotheken zorgden ervoor dat tien procent van 
het boekenbezit als verboden achter slot en grendel ging. Vooral antifascistische, 
Engelse en Amerikaanse literatuur uit de twintigste-eeuw moesten het ontgelden. 
Steeds weer kwamen de Duitsers met verboden en de CV volgde die stipt op. 
Deze hield ook Rijswijk voor de richtlijnen nauwkeurig op te volgen om het bi-
bliotheekwezen niet in gevaar te brengen. De CV deed ook niets toen er in 1942 
een verbod kwam voor joden om de openbare bibliotheek te bezoeken. Waren 
secretaris Greve en voorzitter P.C. Molhuysen pro-Duits en nazistisch gezind? 
Volgens Schneiders niet. Zij wilden hun organisatie laten voortbestaan en waren 
doodsbang	dat	bij	het	minste	verzet	de	Duitsers	de	CV	zouden	‘nazificeren’	en	
NSB’ers aan het hoofd zouden zetten. Daarom moest met de populaire biblio-
theek worden doorgegaan als ‘waarachtig democratisch instrument’. ‘Maar die is 
dat in 1940-45 helemaal niet geweest,’ concludeert Schneiders.

Opbloei en uitbreidingen
Onder het bewind van Marie van Munster – door iedereen en zichzelf ‘Muns’ 
genoemd - begon het leeszaalwerk in de Herenstraat zich te herstellen als gevolg 
van betere subsidie- en arbeidsvoorwaarden. Net als in andere steden en dorpen 
werd in 1948 begonnen met een muziekafdeling. In 1950 kreeg de bibliotheek te-
lefoon, waardoor de service verbeterde. In de loop van dat jaar toverde de dienst 
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Gemeentewerken de ruimte achter de leeszaal om in een jeugdbibliotheek. Het 
pand bleef echter een merkwaardige doolhof, waar het knus, maar onpraktisch 
werken was. De opborrelende sloopplannen voor het oude pand, waarvan men 
de bijzondere karakteristieken niet inzag, gingen echter niet door. Het werd la-
ter wel een dependance van de Centrale Bibliotheek aan de Dr. H. Colijnlaan. 
‘Kwikzilverachtig	bewoog	Van	Munster	zich	van	het	ene	naar	het	andere	filiaal,	
overal een oogje in het zeil houdend en inspringend. Iedereen kende haar…’, zo 
schreef een krant. Vanaf 1953 werden plannen beraamd voor betere huisvesting 
van	de	bibliotheek	aan	de	Herenstraat.	Het	eerste	resultaat	was	een	filiaal	aan	het	
Hendrik Ravesteijnplein, dat burgemeester Bogaardt 16 november 1957 opende. 
Later kwam dat aan de Dr. Poelslaan erbij.
Nadat de vereiste ‘studiewerken’ waren aangeschaft kreeg in dat jaar ook de r.-k. 
leeszaal van de CV toestemming voor subsidie. Die erkenning bracht met zich 
mee dat de r.-k. bibliotheek kon worden uitgebreid met een jeugdafdeling en een 
aparte lees- en studiezaal. Aan de Jan van Polanenstraat werd bijna tegelijk met 
de opening van de Centrale aan de Willemstraat gestart met een dependance. Er 
waren op dat moment 900 volwassen leden en 500 jeugdleden. Later kwam de 
nevenvestiging Minister Aalberselaan erbij. 

Late vestiging protestanten
De verzuiling zorgde er voor dat begin jaren vijftig aan de Generaal Berenschotlaan 
een (openbare) protestant-christelijke bibliotheek werd ingericht met lectuuraan-
bod dat aansloot bij de levensovertuiging. Meegaand met de groei van Rijswijk 
telde de gemeente zo tot 1970 zeven bibliotheekvestigingen van verschillende 
signatuur. Dat er in Rijswijk zo laat een protestantse vestiging werd ingericht was 
geen bijzonderheid, al besteedde vooral de Christelijke Jongemannen Vereniging 
(CJMV) veel aandacht aan het uitgeven en verspreiden van christelijke literatuur. 
Omdat veel protestanten geen moeite hadden met de algemene openbare biblio-
theek is het aantal christelijke bibliotheken beperkt gebleven. Dit in tegenstelling 
tot de situatie bij de rooms-katholieken, die soms strenge normen hanteerden. Dat 
betekende dat veel moderne romans en tijdschriften niet werden aangeschaft als er 
maar iets in voorkwam dat verwees naar overspel, echtscheiding of zelfmoord. De 
rooms-katholieke leeszalen kenden hun censor, een geestelijke die toezicht hield 
op de collectie. Elk boek ging zogezegd langs de ballotage van de pastoor. Ook de 
Informatie Dienst Inzake Lectuur (IDIL) hield de teugels strak. Bij de christelijke 
openbare bibliotheken hielden de streng in de leer zijnde orthodoxen, lees de gere-
formeerden, de zaak nauwlettend in de gaten.

De drie grote directiedames: Nugteren, Van Munster en Commadeur
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Komst directeur Fieke Nugteren
Het protestantse boekenhuis kreeg in 1966 de Dordtse Fieke Nugteren (1941) als 
hoofd. Eerst had zij als vierentwintigjarige met haar ‘eerste kind op de arm’ bij 
Van Munster in de Herenstraat gesolliciteerd. Daar maakte ze geen kans. ‘Van 
Munster had er wel de hand in dat ik bij de christelijke aan de slag kon’, vertelt 
ze. Er was toen al een nauwe samenwerking, zoals bij de collectievorming, met 
de rooms-katholieke en de openbare bibliotheken. Die stonden onder leiding van 
respectievelijk Nel Commadeur en Marie van Munster. 

De Delftse medewerkster Lia Zuydgeest (1948) maakte die tijd intensief mee. 
Zij kwam in 1971 te werken in de r.-k. bibliotheek in de Willemstraat toen de 
oriënterende fusiebesprekingen al aan de orde waren. Ze was na haar biblio-
theekopleiding begonnen in Voorburg. De losse zestiger jaren hadden hun intrede 
gedaan, maar Lia maakte als achttienjarige mee dat bijvoorbeeld werk van Jan 
Wolkers besmuikt onder de toonbank werd uitgereikt. ‘Wij kregen te horen dat je 
die boeken maar niet moest lezen. Dat was een aansporing om het wel te doen’, 
zegt ze lachend. In Rijswijk was het de tijd dat iedereen, van bibliothecaris tot en 
met administratieve krachten, met elkaar boeken las en besprak. Tegenwoordig 
worden titelbeschrijving en annoteren en dergelijke door de ‘Nederlandse 
Bibliotheekdienst’ gedaan. Zuydgeest: ‘Ik was vooral geïnteresseerd in het 
omgaan met mensen. Advies geven, suggesties doen voor spreekbeurten en 
niet zozeer in technieken van catalogus verzorgen, kaarten invoeren en bak-
ken bijhouden. Het hoorde erbij, maar ik kreeg het daar niet warm van’. Al snel 
kwam	zij	 na	de	Rijswijkse	 fusie	 in	1973	 tot	1984	 te	werken	 in	filiaal	Minister	
Aalberselaan. ‘Daar was iemand in verwachting geraakt en dan bleef je dus niet 
werken. Dat was ook de periode dat boeken soms thuis werden opgehaald als 
ze te laat of niet werden teruggebracht. Er was een speciaal iemand voor, maar 
wij gingen mee. Dat was ongemakkelijk, je was blij als je terug was.’ In 1985 
kwam Lia terecht in de vestiging Herenstraat, die nog open was gebleven. Nel 
Commadeur was daar inmiddels directeur, met het ‘manusje-van-alles’ Anneke 
Elfferich (1932-2018) als rechterhand. Elfferich was eerder in de Willemstraat de 
eerste werkende gehuwde vrouw met kinderen en werd daarom met ‘mevrouw’ 
en ‘U’ aangesproken. Anneke had daar in 1966, met trouwhoedje op, gesolli-
citeerd. Je mocht uiteindelijk in pantalon op je werk verschijnen, maar niet in 
spijkerbroek. Met collega’s ruilde zij bij de visboer aan de overkant kranten 
voor garnalenkroketjes. Elfferich deed boekbestellingen, boekhouding en sa-
larisuitbetalingen. Haar kinderen, onder wie dochter Lotti waren er trots op dat 
zij ook ‘moeder van de bieb’ was. Zij hielpen vaak mee in de vestiging aan de 
Polanenstraat.

Lia Zuydgeest aan het werk
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Lia Zuydgeest: ‘Memorabel was ‘amnestiedag’, waarop leden die overtijd waren 
boetevrij boeken konden inleveren. Nou, dat werkte wel. Sommigen hadden het 
schaamrood op de kaken, omdat ze het leesvoer jaren in huis hadden. Amusant 
waren ook de drukbezochte markten voor afgeschreven boeken naast ons in de 
‘Herensteeg’ bij de Herenstraat’. In 1997 verhuisde Lia van de Herenstraat, dat 
tot aan het plafond uitpuilde, naar ‘De Ottoburgbibliotheek’ in de Esdoornstraat. 
‘Dat was qua ruimte een verademing. Daar kwam het klassikaal lezen op gang 
met de ‘Prins Mauritsschool’ en de ‘Nicolaas Beetsschool. Daarna de internet-
cursussen en omgaan met de pc. Ook kwamen er ontmoetingsactiviteiten en 
exposities bij. Ik heb tot 2011 veertig jaar in deze sector gewerkt, maar had voor 
mijn gevoel telkens een andere baan.’

Boekenmarkt in de Herensteeg

‘Amnestie’ voor te laat inleveren
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Diezelfde conclusie trekt Lia Boshoven (1953), die tot 1 oktober 2019 45 jaar 
lang werkte als bibliothecaresse en parttime was gedetacheerd bij het RHI. Dat 
was vanuit het gemeentearchief vanaf 2006 zeven jaar ondergebracht bij de bi-
bliotheek en bevindt zich nu in het Rijswijks Museum. Boshoven: ‘We maakten 
zoveel veranderingen mee, dat het nooit saai was. En we kregen op de ‘Haagse 
Hogeschool’ bijscholing op het gebied van informatie, documentatie en manage-
ment. Om ook te kunnen omgaan met nieuwe media. Met vrijwilligers als Wouter 
Smeulers en Ferry Rollema hechtte ik mij aan veel bezoekers. De vragen vergden 
intensief werk, maar de contacten waren persoonlijk’. 
Terug naar begin jaren zeventig met de opmerkelijke harmonie tussen de drie bi-
bliotheekstromingen. In 1973 werd de samenwerking omgezet in een echte fusie, 
een wens van het gemeentebestuur, dat met één instellingssubsidie wilde gaan 
werken. En er kwam één Centrale Bibliotheek aan de Dr. H. Colijnlaan. Het doek 
viel toen voor een aantal vestigingen, al bleef de Herenstraat open. Zes jaar later 
werden de bibliotheken Dr. Poelslaan en Minister Aalberselaan samengevoegd 
in wijkgebouw ‘Stervoorde’ in de wijk Steenvoorde. Om uiteenlopende redenen 
voelden geen van de drie vrouwen Commadeur, Van Munster en Nugteren in 
1973 iets voor het directeurschap van de Centrale Bibliotheek. Nugteren wilde 
eerst de Bibliotheekacademie doen en ging voorlopig even door in de Generaal 
Berenschotlaan. Nadat Van Munster de organisatie aan de Dr. H. Colijnlaan een 
jaar als ad interim had geleid, trad de Surinaamse directeur Eugène James aan. 
Deze aimabele man was behept met een gebrek aan kennis van management en 
financiën.	Hij	liet	iedereen	de	vrije	hand,	wat	verkeerd	uitpakte.

Contributievrijdom
Inmiddels moeder van een tweede kind had Fieke Nugteren haar diploma in juni 
1973 behaald en werd na een ad interim-periode in 1975 gevraagd als directeur. 
Zij trok onmiddellijk de touwtjes strakker aan. ‘Ik verbeterde de interne com-
municatie. Er kwam ook een Personeelsraad.’ Die toegenomen wisselwerking 

Verhuizing naar Ottoburg
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kwam van pas want de ‘bieb’ stond voor grote ontwikkelingen, die haar in de 
‘gouden jaren’ landelijke bekendheid zou geven. Van 1973 tot en met 1983 kende 
Rijswijk namelijk algehele contributievrijdom. ‘Het kosteloos lid zijn, zorgde 
voor een enorme vlucht van het gebruik van de bibliotheek. Circa 54 procent 
van de bevolking was ingeschreven als lid’, zegt Nugteren, daarover nog trots. 
‘Er was één andere stad die dat ook een jaar had. Rijswijk kon zich dat permit-
teren, omdat het toenmalige ministerie van CRM veel vergoedde. En met name 
de VVD in de gemeenteraad vond dat als de bibliotheek nu toch zo duur was, 
iedereen	 daarvan	 dan	maar	moest	 profiteren.’	Algemeen	werd	 aangenomen	 dat	
de gratis bibliotheek een afscheidscadeautje was van de per 1 november 1973 
vertrokken burgemeester Bogaardt. Nugteren: ‘Die contributievrijdom heeft ons 
veel	 tijd	en	energie	gekost,	maar	het	was	fijn	werken.	We	kregen	bezoekers	uit	
het hele land en verwelkomden buitenlandse delegaties, die Den Haag al aande-
den. Zij wilden weten hoe dat enorme bereik onder de bevolking tot stand was 
gekomen’. Door de groei was de collectie enorm toegenomen, maar dat gold ook 
voor de wachtrijen bij de boekenbalies. De bibliotheek kwam nauwelijks toe aan 
anderen taken en was eigenlijk een ‘uitleenfabriek’.
De contributievrijdom sneuvelde in 1983 als gevolg van bezuinigingen door het 
rijk met 18,3 procent in drie jaar tijd. ‘Aan afschaf van die contributievrijdom 
valt niet te ontkomen’, sprak wethouder Willem van der Ende (PvdA) weinig 
vreugdevol. De gemeente kon de ergste klap nog opvangen met een bijdrage van 
134.000 gulden. Bovendien had de bibliotheek al niet meegedaan aan een ge-
meentelijke bezuinigingsronde van tien procent. ‘Het is triest, maar ook gezien 
de opvattingen in de raad houden onze mogelijkheden op’, aldus Van der Ende. 
Vanaf achttien jaar moesten Rijswijkers weer gaan betalen; het aantal ingeschre-
venen halveerde.

Bibliotheek verbreedt zich
In die ‘gouden jaren’ kwam de verschuiving naar een cultuur-brede bibliotheek, 
die haar een unieke plek in de boekenwereld opleverde. Met kunstuitleen en -ver-
koop, een fonotheek, uitleen van grammofoonplaten, Cd’s en bladmuziek, talloze 
exposities over bijvoorbeeld Nicaragua en ‘2000 jaar antisemitisme’, lezingen 
en voordrachten, timmerde de bibliotheek enorm aan de weg. Met ook nog de 
jeugdbibliotheek erbij, zou de formule pas jaren later elders gemeengoed wor-
den. Nugteren: ‘We boden een breed pakket en professionaliteit, vooral voor een 

Fieke Nugteren



l109l

H
V

R
 Jaarboek 2019  l  B

ibliotheek R
ijsw

ijk: een eeuw
 culturele kracht ‘avant la lettre’

gemeente van maar 53.000 inwoners. Wij hadden ideeën waarmee we voorop 
mochten lopen. Door de krachtsinspanningen van onder andere Carina Henry 
ontvingen we veel schrijvers zoals Jan Wolkers, Herman Pieter de Boer, Nelleke 
Noordervliet, maar ook predikant Nico ter Linden, Max van der Stoel die een 
expo opende van gevluchte Chileense kunstenaars en Mariska Veres van popband 
‘Shocking Blue’. We zaten midden in de samenleving, waarbij we vanuit de ge-
meente veel te danken hadden aan Jos de Beer. Uit die lezingen en voordrachten 
haalden we deels inkomsten. Er was toen veel geld. En een Vriendenkring plus 
goede contacten in landelijke besturen van bibliotheekorganisaties. Dat gaf inspi-
ratie.	We	profiteerden	ook	van	een	snelle	automatisering	en	digitaal	uitbesteden’.	

Golf aan bezuinigingen
Het was begin jaren tachtig niet alleen rozengeur en maneschijn. In 1981 werd 
er tegen de bezuiniging van cultuurminister Brinkman (CDA) gedemonstreerd. 
‘Help de bieb verzuipt’ klonk het ook in Rijswijk. Nugteren: ‘We moesten veel 
inleveren. In februari 1983 is actiegevoerd door ‘Oud-Rijswijk’ en andere oude 
wijken tegen de sluiting van de Herenstraat. De toenmalige burgemeester Riet 
Daamen-van Houte en wethouder Van der Ende kregen duizend handtekenin-
gen overhandigd door onder meer Buurtschap Oud-Rijswijk. In dat jaar ging de 
‘Bibliotheekwet’ over naar de ‘Welzijnswet’, waardoor wij behoorlijk werden be-
nadeeld. In de Bibliotheekwet werden personeelskosten honderd procent vergoed 
en de overige kosten twintig procent. De rest kwam van de gemeente. Dat veran-
derde, wat wij extra voelden, omdat wij relatief veel personeel hadden. Het zag 
er naar uit dat tien medewerkers weg moesten. Ik heb zelden zo slecht geslapen 
als in die tijd op mijn Franse vakantie. We moesten terug van 32 naar achttien 
arbeidsplaatsen en hebben de tering naar de nering gezet. Het aantal werkplekken 
bleef gelukkig hangen op 23. Ik leerde dat de soep vaak niet zo heet wordt gege-
ten als hij wordt opgediend’.
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In november 1990 kwam het personeel in het geweer tegen subsidiekorting, die 
zou	leiden	tot	ontslag	van	vijftien	medewerkers	en	het	sluiten	van	de	filialen	in	
Oud-Rijswijk en Steenvoorde. ‘Een aanslag op ons bestaan’, weerklonk het in 
de kranten. In juni 1995 was het weer raak. Het personeel kwam massaal, maar 
publieksvriendelijk, in actie tegen nieuwe bedreigingen. Van de jaarlijkse sub-
sidie van twee miljoen gulden moest in drie jaar een kwart worden ingeleverd. 
Bestuur en directie deden er alles aan om de plannen ongedaan te maken, niets 
hielp. Er was al minder materiaal aangekocht en een vacaturestop ingesteld. 
Nugteren: ‘Het was telkens spannend, al was de bibliotheeksector geen wereld 
die de barricaden opgaat. We waren meer gericht op boek en mens. Met de lan-
delijke subsidie zaten we eerst ruim in het jasje, maar nu moesten we lokaal 
concurreren met uitgaven voor lantaarnpaal en zwembad’. In de periode van 
1975 tot en met 1998 moest zij als directeur talloze noodverbanden aanleggen. 
Geheel op haar karakteristieke manier, letterlijk hollend, ook over de trap, zoals 
ze nu als achtenzeventigjarige soms nog doet. ‘Ik ben altijd een beetje gejaagd 
geweest.’ Het boek laat haar niet los. Ze recenseert jaarlijks nog dertig titels voor 
de Nederlandse Bibliotheekdienst.

Cultuuromslag onder directeur Harm Smit
Terugkijkend constateert de huidige directeur Harm Smit (1956) ‘dat de frictie 
tussen de bibliotheek, die grotendeels met gemeenschapsgeld in stand wordt 
gehouden en de soms krappe gemeentelijke kas, een lijn in de geschiedenis is 
die een aantal keren terugkeert’. Na functies bij bibliotheken in Harlingen en 
Zoetermeer nam de geboren Groninger in 1998 de scepter van Nugteren over. 
In	verband	met	tekorten	stroomlijnde	hij	de	financiën.	‘Na	twee	jaar	hadden	we	
het lek boven water. Je moet weten waar je je geld aan besteedt, ook bij de ac-
tiviteiten, tenzij er sponsoring of kaartverkoop is.’ Het aantreden van Smit was 
hét moment van de cultuuromslag als gevolg van alle digitale ontwikkelingen en 
internet. De bibliotheek is steeds meer informatiebemiddelaar en cultuurversprei-
der.	En	bood	steeds	meer	pc-cursussen	en	er	kwam	een	filmhuis.
Smit: ‘Het boek blijft belangrijk, maar de kern is nu dat we mensen zich laten 
ontwikkelen en dat wij hen kansen bieden. Alles valt of staat met informatie, 
maar als je digitaal niet mee kunt, heb je een probleem. Met tien procent hebben 
we in Nederland een hoge graad van laaggeletterdheid, mensen die slecht kunnen 
lezen en schrijven. Dus niet in staat zijn iets goed te begrijpen of te analyseren. 
Zij kunnen niet uit de voeten met bijsluiters van medicijnen, handleidingen van 
huishoudelijke apparaten of het bedienen van een pc. En dat zijn niet alleen lie-
den, die oorspronkelijk van buitenlandse afkomst zijn. Twee derde van die tien 
procent zijn autochtone Nederlanders.’ Leesbevordering blijft dus één van de be-
langrijkste pijlers’.

Naar het Eisenhowerplein
In 2005 opende de bibliotheek haar deuren aan het Generaal Eisenhowerplein, 
een prachtig gebouw dat alle publieksdiensten op één vloer aanbiedt. Het pand 
‘Colijnlaan’ ging dicht. Dat toonde inmiddels technische gebreken en was inef-
ficiënt.	Gelijktijdig	met	de	opening	van	het	pand	aan	het	Eisenhowerplein	sloot	
filiaal	Stervoorde,	wat	één	van	de	voorwaarden	was	voor	de	verhuizing.	In	2013	
staken weer bezuinigingen de kop op en sloot de locatie De Ottoburg in Oud-
Rijswijk. Vanaf die tijd kent de bibliotheek één vestiging. Over enige tijd wacht 
een verhuizing naar het ‘Huis van de Stad’, het oude stadhuis.
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Harm Smit

Waar het volgens Smit in de toekomst om gaat is dat er meer samenwerking 
komt met andere culturele en educatieve instellingen. ‘Dat doen we al met het 
centrum voor kunsten ‘‘Trias’, ‘Welzijn Rijswijk, het museum en schouwburg, 
maar ik zie er wel wat in om meer muurtjes weg te halen. Met partners bereik je 
immers meer, zoals met scholen die al veel diensten afnemen. Onlangs openden 
we de wijkgerichte ‘buurtsuper’ Sion met speciale activiteiten voor jonge ouders 
en leesbevordering bij kinderen. Wat veel mensen niet weten is dat als je als kind 
de eerste vier jaar niet wordt voorgelezen je met taal een niet goed te maken ach-
terstand oploopt. Als ‘Sion’ slaagt, kunnen we deze proef ook elders uitvoeren. 
Maar je moet weten waarop een wijk zit te wachten. Ik stel ik me veel voor van 
samenwerking met anderen in het ‘Huis van de Stad’, waarin ook het gemeente-
bestuur komt. Dit kloppend hart moet iedereen weten te vinden.’ Dat laatste past 
in	een	landelijk	beeld.	Overal	verdwijnen	enerzijds	filialen,	maar	ontstaan	ander-
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zijds nieuwe multidisciplinaire vormen, waarbij met andere cultuurinstellingen 
wordt samengewerkt. Voorbeelden: Delft, ‘Loclab’ in Tilburg, ‘huisbibliotheek’ 
Rotterdam CS, Zoetermeer, Amersfoort en Amsterdam.

Fusie met Leidschendam-Voorburg
In 2012 is Rijswijk onder de naam ‘Bibliotheek aan de Vliet’ gefuseerd met 
Leidschendam-Voorburg. Smit: ‘We zijn nu toekomstbestendig en kunnen be-
ter organiseren met minder kosten. Werkten we eerst voor 50.000 inwoners en 
achttien scholen, nu zijn we actief in een gebied met 125.000 inwoners en 60 
scholen.	We	hebben	 één	financiële	 administratie,	 hoewel	 elke	 gemeente	 onder-
komen, personeel en dienstverlening zelf betaalt. De rest verdelen we netjes. We 
ontwikkelen producten centraal en niemand zit op één locatie; geen koninkrijkjes 
dus. We hebben 55 personeelsleden, 33 functieplaatsen en worden gesteund door 
circa 150 vrijwilligers, inclusief ‘taalmaatjes’ en ‘seniorweb’. In 2000 hadden we 
48 medewerkers en 22,5 functieplaatsen. Nu doen we met ruwweg dat aantal de 
hele cluster’. Los van het gebruik van de website bezochten in 2018 in Rijswijk 
132.846 personen de bibliotheek en waren er 171.000 uitleningen. De bibliotheek 
is daarmee de meest bezochte culturele instelling van Rijswijk.’

Bronnen:
Bibliotheek en Samenleving, 1981. Tijdschrift Ver. Ned. Bibliotheek- en 
Lektuurcentrum (NBLC).
Lizet Duyvendak, Het Haags Damesleesmuseum, 1894-1994, Nijmegen, Vantilt 
2003
M.J.H. Hogervorst, Boeken in de ban. Opschudding rond een Openbare 
Leeszaal, in: Kroniek HVR 1990/4, 2-12
Paul Schneiders, Lezen voor iedereen, geschiedenis van de Openbare bibliotheek 
in Nederland, NBLC 1990
Paul Schneiders, Sterk in bibliotheekwerk 1908-2008, uitgave van Vereniging 
van Openbare Bibliotheken, 2008
Harm Smit, Bibliotheek Rijswijk, al 90 jaar een bruisend huis vol inspiratie, in: 
Jaarboek HVR 2009, 203-208 
Christine Kliphuis, Honderd jaar Openbare bibliotheek van het NBLC, Stichting 
IVIO, 1992 
Diverse (dag)bladen en Jubileumuitgave R.K. Openbare Bibliotheek St. 
Vincentius (1955)
Met speciale dank aan Lia Boshoven van het Rijswijks Historisch 
Informatiecentrum (RHI).
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Ter Hall Zubli
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Honderd jaar geleden, 1919
Willem van der Ende

 

De oorlog mocht dan in november 1918 zijn afgelopen, dat betekende 
niet dat alle problemen daarmee waren opgelost. Nederland verkeer-
de eigenlijk in een tamelijk deplorabele toestand: de bevolking was 

zeer verarmd, er heerste een licht ontvlambare sfeer en de voedselvoorzie-
ning was niet op orde. Deze moest opnieuw worden opgebouwd. Nederland 
was toen nog een voedsel importerend land. Al eerder waren er voedselrelle-
tjes in steden en dorpen. En nu het vrede was, verbeterde de voedselsituatie 
niet zichtbaar.

Duizenden gedemobiliseerden moesten terug naar huis en haard, als die er nog 
waren, maar er was voor hen weinig werk en daardoor dreigde er een nieuwe 
groep ontevredenen te ontstaan.
Daarnaast was er grote angst voor epidemieën. De Spaanse griep had zijn top in 
november 1918 en vanuit het buitenland kwamen er berichten over nieuwe uit-
braken van dodelijke ziekten. Niet zo verwonderlijk bij een verzwakte bevolking. 
Van een heel ander niveau waren de gemeenteraadsverkiezingen. Door de invoe-
ring van het passief kiesrecht voor vrouwen konden er voor het eerst vrouwen in 
de gemeenteraad en als wethouder worden gekozen.
Dit alles speelde - vanzelfsprekend op veel kleinere schaal – ook op lokaal ni-
veau. 

De situatie in Rijswijk. 
Op 1 januari 1919 heeft Rijswijk 8.423 inwoners, 3.841 mannen en 4.582 vrou-
wen. Dat zijn er maar 107 meer dan een jaar daarvoor. De groei lijkt wat af te 
vlakken. De twee grootste groepen naar religie zijn de Nederlands-Hervormden 
- in aantal: 3.572 - en de Rooms-Katholieken 3.148. 

Het Distributiebureau maakt al snel bekend dat de gehate distributie waarschijn-
lijk wel tot het einde van het jaar zal blijven bestaan. Ook de minister waar-
schuwt voor een te groot optimisme. Brood blijft zeker nog lang op de bon. Er is 
geen graan. Dat moet uit Amerika komen.

De buurtvereniging D.J.S. (Delftweg, Jaagpad, Sion) huurt per 1 januari het pand 
Delftweg nummer 39d voor de pontbaas. De voorkamer wordt ook gebruikt voor 
zittingen van de gemeenteontvanger, de distributie, de verkiezingen en zo voort.

Het is bar koud, zelfs zo koud dat dat de machinefabriek ‘Reineveld’ zijn gieterij 
stop moet zetten. Ook anderen, organisaties en particulieren, lijden onder de kou, 
of beter, onder het gebrek aan brandstof. Zo blijft de bibliotheek van ‘het Nut’ in 
de bovenzaal van Kuys-Witsenburg vanwege de kou enkele malen dicht. 1918-
1919 is een ‘kwaje winter’.
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In de gemeenteraadsvergadering van januari botst het, zoals wel vaker, tussen 
burgemeester B.J.D. Zubli en een deel van de raad. Er ontspint zich een principi-
ele discussie of een sollicitant naar een gemeentelijke functie naar zijn godsdien-
stige gezindte mag worden gevraagd. De burgemeester: ‘Ik stel den godsdienst 
zo hoog voor ons maatschappelijk en persoonlijk leven, dat ik niet voor mijn ge-
weten zou kunnen verantwoorden als ik bij benoemingen de geschiktheid stel op 
de eerste plaats en al het andere buiten beschouwing liet’. Het levert een botsing 
op tussen de burgemeester en Henri ter Hall. De drie vrijzinnigen in de raad, A. 
Sablerolle, Ter Hall en J.A.F. Klok, keuren dit beleid af.
Merkwaardig is dat het probleem is ontstaan door een brief over dit onderwerp 
van de Republikeinse Partij uit Deventer. J.J. Wubben (r.-k.), die bepaald niet be-
kend staat om zijn humor, vraagt of deze partij wel koninklijk is goedgekeurd. 
Het commentaar van ‘Hans en Frans’ in de Rijswijksche Courant is: ‘Nou, as dat 
nou geen komische zet is, dan weet ik het niet meer’.

Op 2 februari is er in Kuijs-Witsenburg een grote feestavond ten bate van de 
gedemobiliseerden. Opgevoerd wordt ‘De nasleep van den eersten echt.’ De 
entree is f 0,50. De opbrengst blijkt uiteindelijk f 70,19 te zijn. Voor iedere ge-
demobiliseerde f 1. Dat zou betekenen dat er in Rijswijk (ongeveer?) 70 ge-
demobiliseerden zijn. De burgemeester maakt bekend dat degenen onder de 
gedemobiliseerden die er aanspraak op kunnen maken, op donderdag 6 februari 
60 keer f 0,75 kunnen ontvangen.

Er is veel onvrede over de levering van het gas, over het willekeurig wel of niet 
afsluiten van overtreders – degenen die het toegekende rantsoen hebben over-
schreden –, over gemeenteraadslid Klok die drie keer te veel heeft gebruikt en 
toch niet is afgesloten en over de directeur J. H. van Zijl van de ‘Brandstoffen-
commissie’, die onbehouwen optreedt bij klachten en problemen. Ogenschijnlijk 
gebeurt er met de klachten niet veel, maar het lijkt de positie én van Klok én van 
Van Zijl (later dit jaar) toch te ondermijnen.

Op verzoek van de burgemeester, die vindt dat er alle aanleiding toe is, wordt 
er een ‘Gewapende Burgerwacht’ opgericht. Commandant is de oud-kapitein-ter-
zee S. Wolderingh. ‘Laat ze nou maar komme die Bols- en whiskeydrinkers’ is 
het commentaar van ‘Hans en Frans’ in de Rijswijksche Courant.
Op 14 en 15 februari moeten alle wapenen door verlofgangers worden ingeleverd 
in het gymnastieklokaal van de openbare lagere school, ingang Bleekerslaan. Als 
zij dat niet doen, dan worden zij opgeroepen in een garnizoen en als ook dan niet, 
dan worden zij gestraft en gedurende de straftijd in dienst gehouden.

Vanuit het Westland verspreidt zich razendsnel de vlektyfus. Het eerste geval 
deed zich voor bij een lorrenkoopman in Kwintsheul. In Delft is er een grote uit-
braak. Inmiddels, alleen al in februari, zijn daar zeven sterfgevallen. Tot nu toe is 
Rijswijk gespaard gebleven, maar de burgemeester waarschuwt wel in aanplak-
biljetten voor het gevaar van vlektyfus en de ‘kleederluis’. In de gemeenteraad 
wordt ook over het probleem gesproken. De Gezondheidscommissie van dr. Th. 
A. Quanjer heeft richtlijnen gegeven hoe te handelen. Als iemand in Rijswijk 
tyfus krijgt, zal hij of zij ogenblik naar Den Haag worden gebracht en daar in 
quarantaine worden genomen. Zijn gezins- en familieleden zullen naar de zieken-
barak worden gebracht ter observatie.
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Op 26 februari overlijdt op ze-
venentachtigjarige leeftijd J.H. 
Schuurman, notaris, rentmeester 
van Onderwatershof en vanaf 15 
augustus 1855 tot 1 augustus 1918 
secretaris-penningmeester van de 
Nederlands Hervormde gemeente 
Rijswijk. Op 1 maart is hij begraven 
op de Oude Begraafplaats.

Uit de Rijswijksche Courant van 16 
april (in een kadertje): ‘Hedenavond 
vergaderen de bakkers over de brul-
ante kwestie: al of niet krentebrood 
met Paaschen.’

Er is ruzie binnen de kiesvereniging ‘Algemeen Belang’, een samenwerkingsver-
band tussen liberalen en vrijzinnig-democraten. Het raadslid Klok wordt niet op-
nieuw kandidaat gesteld en de nestor van de raad Joh. van der Eijk komt op een 
niet-verkiesbare plaats 6 terecht. Op zich lijkt dit verdedigbaar. Klok heeft een 
paar vreemde manoeuvres uitgehaald en Van der Eijk is al op leeftijd. Zij kunnen 
het echter niet verkroppen en gaan nu samen de verkiezingen in met een eigen 
lijst. 
Maar er schijnt toch wat meer aan de hand te zijn. De Rijswijksche Courant van 
23 april publiceert een lang ingezonden stuk met de even wonderlijke als kwaad-
aardige titel: ‘Is Rijswijk overstroomd met politieke spionnen of zijn het slechts 
enkele individuën, die de rol van den algemeen bekenden man van Iskarioth spe-
len?’ Het verwijt in het stuk is dat Klok door leugens en onterechte verwijten niet 
op de kieslijst is gekomen. Er volgen nog meer stukken, ontkennend of onder-
steunend, maar de discussie barst echt los als op 6 mei een anoniem stuk in de 
Rijswijksche Courant staat: ‘De gemeenteraadsverkiezing een gevaar voor den 
Ned. Herv. Kerk’.
Het gaat - als ik het goed begrijp – niet zo zeer om Klok als wel om Joh. v.d. 
Eijk. Hij was de nestor van de raad, vertegenwoordigde vooral de boeren en 
tuinders en heeft in de loop der tijd verschillende functies binnen de Ned. Herv. 
Kerk vervuld. Gerespecteerde Rijswijkers als L.J. van Dijk, T. H. van Haeften, 
dr. J.C. Huisman en G. Whitlau bevelen v.d. Eijk (de lijst Klok) aan. Waarom? 
Uit vriendschap? Uit solidariteit? Uiteindelijk concludeert iemand: ‘Het is jam-
mer dat v.d. Eijk zich leent om als wagentje te dienen om den heer Klok door het 
landelijk deel der gemeente naar de raadzaal te rijden’. 

Op 20 mei zijn dan de eerste algemene verkiezingen. De katholieken zijn de gro-
te verliezers. Zij verliezen twee zetels (van 5 naar 3) en de sociaaldemocraten 
winnen er twee (van 0 naar 2). Voor het eerst is er in de Rijswijkse gemeente-
raad een niet-confessionele meerderheid. Mevrouw W.S.C. Barendrecht-Kuenen, 
vrijzinnig-democraat, komt als eerste vrouw in de Rijswijkse raad. ‘[Ik] kan niet 
nalaten de gemeente Rijswijk te feliciteren, dat zij eene vrouw als gij zijt in het 
bestuur heeft verkregen.’, aldus mevrouw Koechlin-James, voorzitter van de af-
deling Rijswijk van de ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’.

J.H. Schuurman
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In de raadsvergadering van juni wordt D. van Geest benoemd tot plaatsvervan-
gend gemeentesecretaris. 
Ongeveer tegelijkertijd staat er in Het Vaderland	een	artikeltje	over	een	conflict	
tussen de gemeentesecretaris L. Moojaert en de burgemeester. Deze heeft de ge-
meentesecretaris in het bijzijn van enkele raadsleden enkele onheuse woorden 
toegevoegd. Of er enig verband is, is niet duidelijk. Later zal Van Geest Moojaert 
als gemeentesecretaris opvolgen.

In de zomermaanden speelt een ingewikkelde kwestie over de levering van gas. 
Kort gezegd, Rijswijk krijgt niet de contractueel afgesproken hoeveelheid gas 
van Den Haag. Nu wil de gemeente Den Haag wel meer gas leveren, maar alleen 
tegen een prijs van 16 cts per m3 in plaats van 11 cts. Raadslid Klok bemoeit zich 
er mee, wat de zaak niet helderder maakt. Uiteindelijk staat er een advertentie in 
de bladen waaruit blijkt dat het gas in Rijswijk 11,3 cts per m3 gaat kosten.

In de avond van de vijftiende juli brengen de afdelingen van de S.D.A.P. van Den 
Haag, Voorburg, Leidschendam en Delft een serenade aan het Tweede Kamerlid 
J.H.A. Schaper die in de Stadhoudersstraat woont. Hij wordt gehuldigd, omdat 
na vele jaren strijd nu de achturige werkdag is ingevoerd. Er wordt gezongen en 
gedanst. Schaper klimt op een stoel om de mensen toe te spreken. En ook burge-
meester Zubli doet een woordje. Daarna lopen de muziekkorpsen nog wat rond-
jes in de straten van Rijswijk.

In september worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. In de vergadering deelt 
burgemeester Zubli mee dat hij binnen afzienbare tijd ergens anders gaat wonen 
en dus zijn ambt zal neer leggen. Bij de wethouderverkiezing blijken de confes-
sionelen een ‘deal’ met Klok te hebben gemaakt. Hij mag wethouder worden. In 
de derde stemming verliest Barendrecht het (dus!) van Klok: zes tegen vijf. De 
niet-confessionelen, hebben geen goed woord voor de ‘overloper’ over. 
In	deze	vergadering	komt	ook	het	verslag	van	de	financiële	commissie	(uit	de	vo-
rige gemeenteraad) aan de orde met de afwikkeling van de Centrale Keuken, het 
Distributiebureau en de goedkeuring van de Gemeenterekening 1918. Er blijkt 
van alles mis te zijn. De raad verwijt de burgemeester gemanipuleer. Hij had deze 
zaken in de ‘oude’ raad moeten behandelen. Daarin zaten de verantwoordelijken, 
althans de meesten. Zubli verdedigt zich door te zeggen dat hij dan weer kritiek 
had gekregen dat er maar één agendapunt op de agenda stond. Een deel van de 
nieuwe raad wil het verslag niet behandelen, maar de burgemeester zegt - terecht 
- dat er continuïteit van bestuur is. De nieuwe wethouder Klok, die lid voorheen 
was	van	de	financiële	commissie,	krijgt	meteen	de	volle	laag!
Overigens doet Zubli weer eens iets vreemds. Hij verzoekt het nieuwe raadslid J. 
Kruijswijk om niet in de gemeenteraad te lachen. Met dit soort situaties weet Ter 
Hall wel raad. Wat ook opvallend is dat ex-wethouder C.D. van Es, niet erg po-
pulair, na deze vergadering ontslag neemt. Zijn opvolger is A. Goedendorp.

Per 1 oktober neemt J. Valkenburg, directeur van het ‘Rijswijkse Distributie-
bureau’ afscheid. De omstreden Van Zijl van de Brandstoffencommissie is zijn 
opvolger. Zijn benoeming roept in de raad toch veel vragen op, maar de burge-
meester kan voor hem instaan als een goed en gewetensvol ambtenaar. Vreemd is 



l119l

H
V

R
 Jaarboek 2019  l  H

onderd jaar geleden 1919

 

wel dat de burgemeester Van Zijl de gelegenheid geeft 
zich in een raadsvergadering te verdedigen. (‘Dat kan 
staatrechtelijk helemaal niet’, zoals Ter Hall en Scha-
per opmerken).

Klaarblijkelijk neemt het gevaar van buitenlandse 
inmenging of binnenlandse revolutie af, want in de 
maand oktober moeten alle landweer- en landstorm-
plichtigen , militieplichtigen en mobilisatievrijwilli-
gers hun militaire spullen inleveren.

In de raadsvergadering van 8 november neemt Zu-
bli afscheid. Hij wordt toegesproken door wethouder 
J.A.J. Pernot, het oudste raadslid Sablerolle en Henri 
ter Hall. Deze laatste zegt dat hij veel aanvaringen 
met de burgemeester heeft gehad, maar dat hij hoopt 
dat de burgemeester begrijpt dat dat is gebeurd in het 
belang van de gemeente!!
Ook in deze maand wordt bekend dat de verhoging 
van het vacatiegeld tot f 5 per vergadering niet door 
de provincie is goedgekeurd, f 3 is wel genoeg. De 
wethouders Pernot en Klok moeten bij de Commis-
saris van de Koningin komen. Daar krijgen ze te ho-
ren dat er op korte termijn een voordracht voor een 
nieuwe burgemeester zal worden gemaakt. 

Veel Rijswijkers, misschien wel de meesten, zullen meer bezig zijn geweest met 
hun dagelijkse beslommeringen als brandstof in de koude winter van 1918-19, 
verse groente in het voorjaar en brood het hele jaar door dan het gedoe in de ge-
meenteraad.
Zo eindigt voor Rijswijk een jaar zonder veel bijzondere gebeurtenissen. Maar 
de kinderen van de lagere scholen zijn al bezig met het nieuwe jaar. Zij zijn het 
welkomstlied voor de nieuwe burgemeester aan het oefenen.

Wij groeten U op blijden toon
  In Rijswijks lieve dreven;
U wordt ons aller wensch geboon:
  Lang zij het U gegeven
Aan ’t hoofd te staan der Burgerij!
  Dat bidden en dat zingen wij.

Ons kinderhart springt op van vreugd,
  Nu wij uw intocht vieren;
Vergun dus, Heer, ook aan de jeugd
  Uw pad met groen te sieren:
En neem ons liedje lachend aan,
  Dan is ons kinderhart voldaan.

Dat ook Mevrouw Uw Echtgenoot
  Eerlang haar thuis hier vinde;
Het is de wensch van klein en groot
  Ook zij aan ons zich binde,
Dan juichen we allen zeer verheugd
  God spaar’ U saam tot aller vreugd!

J.A.J. Pernot

J. Valkenburg
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‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’, 

afdeling Rijswijk (1912 – 1919)
Willem van der Ende

Op 5 februari 1919 wordt een bescheiden feestje gevierd. De ‘Vereeni-
ging voor Vrouwenkiesrecht’ bestaat 25 jaar en het landelijk bestuur 
heeft gevraagd op die dag de vlag uit te steken. Dat zullen mevrouw 

W.S.C. Barendrecht-Kuenen, mejuffrouw M.M. Schepp en de andere actieve 
leden van de Rijswijkse afdeling wel hebben gedaan. Het is ook een voor-
proefje van het grotere feest dat er aankwam. Want de invoering van het 
actief kiesrecht voor vrouwen leek later dat jaar dan eindelijk te gebeuren, 
zeker toen de minister-president Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck onverwacht 
en tegen de zin van de ministers in, zijn steun daarvoor had uitgesproken.

Inleiding
Door allerlei uitvindingen verandert in de tweede helft van de negentiende eeuw 
Nederland enorm snel. De maatschappij komt in een stroomversnelling. In een 
agrarisch land met plaatselijke nijverheid komt nu ook de industrie op gang en 
door de stoommachine ook de zware industrie. Een voorbeeld dicht bij huis is 
de gigantische fabriek van Enthoven aan het Spui in Den Haag en – veel minder 
groot en indrukwekkend – de machinefabriek Reineveld in Rijswijk. Kortom: de 
negentiende eeuw is niet de eeuw van Jan Salie geworden, maar de eeuw van de 
techniek.
Door deze ontwikkelingen komt er een verhuizing op gang van platteland naar de 
stad. Daardoor ontstaat er in de steden een lagere klasse en zelfs na enige tijd een 
onderklasse die in ellendige omstandigheden leeft. Er worden vakbonden opge-
richt, de eerste in 1866 door de typografen, enige tijd later gevolgd door de dia-
mantwerkers. Werklieden uit andere sectoren volgen. Anarchisme, communisme 
en socialisme komen op en blijken aan te slaan. Protestantse en rooms-katholieke 
leiders proberen met man en macht hun achterban, hun ‘schaapjes’, binnen boord 
te houden.
En in deze jaren begint ook de vrouwenbeweging zich te roeren. Vooral de radi-
cale suffragettes in Engeland trekken wereldwijd de aandacht. Zo extreem zijn de 
Nederlandse feministen echter nooit geweest. Zij willen vooral gelijke rechten, 
toegang tot hoger onderwijs en recht op zelfstandig handelen. De politiek moet 
dit regelen en daarom moet er druk op de politiek worden uitgeoefend. Een eerste 
stap is dan het veroveren van kiesrecht (actief: je mag stemmen en passief: je 
mag worden gekozen). Deze soms bittere strijd staat bekend als de eerste femi-
nistische golf. Pas vele tientallen jaren later zal een tweede feministische golf 
ontstaan waarin vooral individuele aspecten centraal staan: recht op zelfontplooi-
ing, seksuele vrijheid en het uitbannen van seksueel geweld.
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) Dr. Aletta Jacobs (1854-1929)
Aletta Jacobs wordt gezien als de ‘moeder van de eerste feministische golf’. Na-
tuurlijk zou er ook in Nederland vroeg of laat algemeen kiesrecht zijn ingevoerd, 
maar als Aletta Jacobs er niet geweest zou zijn, had het best nog wel een tijd(je) 
kunnen duren. Naast voorstanders zijn er ook veel invloedrijke tegenstanders 
vooral uit de confessionele hoek. 
Wanneer enkele Amsterdamse dames 
in 1894 de ‘Vereeniging voor Vrou-
wenkiesrecht’ oprichten, wordt Jacobs 
voorzitter van de afdeling Amsterdam.1 
Dan is zij al een beroemdheid. Als eer-
ste vrouwelijke arts behandelt en be-
strijdt zij misstanden in de gezondheidszorg voor vrouwen. De ervaringen daarbij 
opgedaan zullen haar gestimuleerd hebben de politiek in te gaan. Zij is in 1901 
namelijk ook medeoprichter van de Vrijzinnig-Democratische Bond.
Wellicht wil ze ook genoegdoening voor een vreemd incident dat haar in 1883 
overkomt. Ze meldt zich voor de kieslijst, want zij wil stemmen. Er is nog cen-
suskiesrecht en zij verdient als arts ‘genoeg’ om te mogen stemmen. Terwijl er 
in de grondwet geen onderscheid wordt gemaakt tussen de geslachten, wordt zij 
geweigerd omdat zij een vrouw is. ‘adressante moge zich dan al beroepen op 
de letter der Wet, volgens den Geest onzer Staatsinstellingen is aan de vrouw 
geen kiesrecht of stemrecht verleend.’, aldus B&W van Amsterdam. De zaak 
loopt hoog op en uiteindelijk wordt haar verzoek door de Hoge Raad afgewe-
zen. Gevolg is dat de Grondwet in 1887 zo wordt gewijzigd, dat vrouwen expli-

Aletta Jacobs (links) vraagt toegang tot het Binnenhof om met mede-feministen te pleiten voor 
vrouwenkiesrecht. De dienstdoende agent is echter onverbiddelijk (1913)
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ciet worden uitgesloten van het kiesrecht. Het lijkt een geval van in je eigen voet 
schieten, maar het levert veel munitie op voor de vrouwenbeweging. Uitsluiting 
van vrouwen vastleggen in de Grondwet ging veel vrouwen te ver, veel mannen 
trouwens ook. 
Van 1903 tot 1919 is Jacobs alsnog landelijk voorzitter van de ‘Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht’. Onvermoeibaar loopt zij stad en land af om te pleiten voor 
vrouwenkiesrecht, niet alleen bij bijeenkomsten van de Vereeniging voor Vrou-
wenkiesrecht maar ook van de Vrijzinnig-Democratische Bond. Rijswijk doet zij 
op 17 mei 1918 aan als zij spreekt in Kuys-Witsenburg voor de Vrijzinnig-De-
mocratische Bond . De rode draad in haar verhaal is de tegenstelling tussen con-
servatisme en democratie. Zij constateert onder andere dat het militarisme een 
kanker is voor de volkswelvaart. De oorlog heeft wel geleerd hoe belangrijk de 
rol van de vrouw is voor de volkswelvaart. Daarom wordt het tijd dat de vrouw 
in haar rechten wordt bevestigd. De taak van de vrouw is ‘moeder de vrouw’ te 
zijn, op alle niveaus van het gezin tot en met de Tweede Kamer. Dat betekent, 
naast de andere standpunten van de Vrijzinnig-Democratische Bond, concreet 
strijden voor vrede (vooral!), zorgen voor orde en netheid en geen verspilling van 
geld.
Het zijn thema’s die in kringen van de wat hogere bourgeoisie in die tijd volop in 
de belangstelling staan. Volgens velen typisch ‘dames-feminisme’. Het verwijt is 
dat zij niet wezenlijk geïnteresseerd in maatschappelijke of sociale veranderin-
gen. Er is te weinig aandacht voor de positie van vrouwen in de lagere klassen, 
voor de erbarmelijke woonsituatie in de grote steden waar vooral vrouwen de 
dupe zijn, voor geboortebeperking, prostitutie en ongehuwde moeders.

Voor- en tegenstanders  
Aletta Jacobs vertegenwoordigt een door velen gedragen standpunt: de vrouw 
heeft dezelfde rechten als de man. Toch duurt het ‘even’ voordat dat daar volledig 
sprake van is. Pas in 1956 is ook de gehuwde vrouw handelingsbekwaam. Van 
toen af mag zij werken, een bankrekening openen en zonder toestemming van 
haar echtgenoot reizen. Overigens verdwijnt pas in 1971 uit de wet de zinsnede 
dat de man het hoofd van het gezin is en dat de vrouw hem moet gehoorzamen.
Er zijn, net als tegenwoordig, ook romantische en utopische ideeën over de rol 
van vrouwen in de politiek. Als vrouwen de macht zouden krijgen, dan zou de 
wereld er anders uitzien. De mannen maken ruzie en de vrouwen zijn daar de 
dupe van, ook toen al de opvatting dat mannen van Mars komen en vrouwen van 
Venus. Een voorbeeld. In 1913 berichten de dagbladen2 over mejuffrouw M. van 
Leeuwen uit Rijswijk (die ik niet verder heb kunnen traceren), die in een artikel 
‘Vrouwenregeering’ in het Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkies-
recht een vrouwenregering eist: ‘Een moeder kan niet het kind van een andere 
moeder dood schieten. Haar tranen zouden het strijdvuur blusschen, dáárom is 
ze geen goed soldaat.’ Als een vrouwenregering niet meteen lukt dan wil ze dat 
de	 ministers	 van	 financiën,	 oorlog	 en	 handel	 en	 nijverheid	 voortaan	 vrouwen	
zijn. ‘De mannen moeten zoo eerlijk zijn om te bekennen dat zij niet kunnen 
regeeren’. 
De Christelijk Historische Unie, die grote problemen heeft met ‘het aanvatten 
van werk ook door meisjes uit den gegoeden stand’ verantwoordt haar uiteinde-
lijke stemgedrag (vóór) met het argument, eigenlijk meer een hoop, dat vrouwen 
met hun hart stemmen en dat zal een verzachtende en zuiverende werking hebben 
op de politiek.3
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) Veel interessanter zijn de argumenten van de tegenstanders of voormalige tegen-
standers. Per slot van rekening is de invoering van het algemeen kiesrecht voor 
mannen en het passief kiesrecht voor vrouwen in 1917 een politieke overeen-
komst van enkele liberale partijen, de vrijzinnig-democraten en een deel van de 
socialisten met de confessionele partijen, die in ruil voor steun de gelijkstelling 
van het openbaar en bijzonder onderwijs krijgen. Toen zijn er maar mondjesmaat 
argumenten uitgewisseld.

Maar in begin 1919 ligt de zaak wat anders. Hoewel de christelijke partijen ei-
genlijk niet enthousiast of zelfs tegen zijn, stemmen zij vanwege het hogere 
belang – het is net na de oorlog, er is in Nederland veel onrust en de nieuwe 
regering vreest voor rellen – met tegenzin voor het wetsontwerp dat Hendrik 
Marchant namens de Vrijzinnig-Democratische Bond heeft ingediend, waardoor 
vrouwen in 1919 ook actief kiesrecht krijgen. Voor het eerst zullen op 5 juli 1922 
bij de Tweede Kamerverkiezingen de vrouwen moeten (er is opkomstplicht) 
stemmen.

Het spectrum van tegenstanders loopt van orthodoxe confessionelen, zowel pro-
testants als katholiek, tot sommige liberalen en socialisten Zo schrijft tegenstan-
der dr. K. Dijk, van 1913-1916 gereformeerd predikant in Rijswijk,: ‘De positie 
van de vrouw bij de zondeval is actief. Zij was geen hulpe maar verleidster, en 
haar treft de vloek in haar persoon als echtgenote en moeder.’ Er is in de Schrift 
dan ook geen steun te vinden dat vrouwen mogen optreden als leraren of ouder-
lingen. Dus ook geen vrouwen in de politiek.4
De Anti-Revolutionairen menen dat hoewel het kiesrecht tot de rechten van de 
vrouw behoort, er toch veel vrouwelijke eigenschappen zijn die tegenstrijdig zijn 
met een groot aantal maatschappelijke plichten. Dus ook tegen.5
De rooms-katholieke P. Aalberse is vooral tegen arbeid door de gehuwde vrouw 
en wil dat zelfs bij wet verbieden.6 Hij vergelijkt de christelijke vrouw met die 
uit andere culturen en concludeert dat het christendom de vrouw heeft verheven. 
Zij hoeft in het christendom niet te werken, zodat zij alle tijd en ruimte heeft 
voor haar man en haar gezin. De uitgesproken Wilhelmina Drucker – niet voor 
niets is Dolle Mina naar haar vernoemd - bestrijdt dat in felle bewoordingen: het 
christendom heeft de economische vrijheid aan de vrouw ontnomen en haar ver-
oordeeld tot de gevangenis van huwelijk en moederschap. Als Aalberse in 1924 
minister is, maakt hij alsnog een wet die vrouwen verplicht om ontslag te nemen 
als zij in het huwelijk treden. Pas in 1956 wordt deze wet afgeschaft (zie boven). 
De liberalen zijn verdeeld. Sommigen steunen het voorstel-Marchant, maar de 
‘Bond van Vrije-Liberalen’ vindt de vrouw nog te weinig ontwikkeld en daarmee 
te gemakkelijk te beïnvloeden.



l125l

H
V

R
 Jaarboek 2019  l ‘Vereeniging voor V

rouw
enkiesrecht’, afdeling R

ijsw
ijk (1912 – 1919)

Ook de socialisten hebben het moeilijk. Sommigen denken, onder wie Pieter Jel-
les Troelstra, dat de arbeidersvrouwen nog niet goed genoeg ontwikkeld zijn en 
zich snel door volksmenners op sleeptouw zullen laten nemen. Troelstra’s par-
tijgenoot, het Rijswijkse Tweede-Kamerlid J.H.A. Schaper, is het daar niet mee 
eens en verdedigt met verve het algemeen kiesrecht voor vrouwen.

‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’, afdeling Rijswijk.
Pas vrij laat krijgt Rijswijk een afdeling van de Vereeniging voor Vrouwenkies-
recht, in november 1912. Al eerder bestaat er een afdeling van de ‘Bond voor 
Vrouwenkiesrecht’, een afscheiding van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. 
Deze vrouwen vinden de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht te radicaal. In het 
Rijswijkse afdelingsbestuur zitten: J.C. Huijsman, W. Odé, mevrouw S.I. von 
Wolzogen Kühr en mejuffrouw Kronenburg. Twee mannen en twee vrouwen! 
Behalve boekhandelaar Odé zijn ze geen bekende Rijswijkers voor zover het mo-

gelijk is dat in te schatten.7 Hadden 
zij te weinig draagvlak? In ieder geval 
is binnen heel korte tijd de afdeling 
weer opgeheven.

Als op 26 november 1912 een afde-
ling Rijswijk van de Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht wordt opgericht, 
lijkt dat vooral gestimuleerd te zijn 
door de afdeling Den Haag. De op-
richtingsvergadering staat onder lei-
ding van mevrouw Van de Watering 
uit Den Haag. Er wordt een bestuur 
gevormd bestaande uit: mevrouw 
P. van Pesch-Bolleman presidente; 
mevrouw G. Simon Thomas-Ballot 
vice-pesidente; mejuffrouw Leman 
secretaris en mevrouw F.W. van 
Wulfften Palthe-Broese van Groenou 
penningmeester. Het huishoudelijk 
regelement wordt ook van de Haagse 
afdeling overgenomen.
Heel opvallend is dat de bekende fe-
ministe ‘Mien’ van Wulfften Palthe 
penningmeester in dit eerste bestuur 

is. Zij woont in Den Haag en is daar zeer actief binnen de vrouwenbeweging. 
Sinds 1908 is deze schatrijke dame diepgaand bevriend met Aletta Jacobs, die 
zij	ook	financieel	ondersteunt.	Was	er	geen	Rijswijkse	kandidaat	 te	vinden?	Of	
moest de afdeling prestige krijgen door zo een bekende dame in het bestuur op te 
nemen? 

Op 10 december 1912 meldt de Haagsche Courant dat de afdeling 49 leden heeft. 
Het ledental blijkt in januari 1915 te zijn gegroeid tot 107. In het bestuur zitten 
dan: mevrouw A. Moll Schnitzler–Peij, mejuffrouw H. Leman en mevrouw W. 
S.C. Barendrecht-Kuenen.

Een schilderij van ‘Mien’ van Broese Groenou



l126l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
19

  l
  ‘

Ve
re

en
ig

in
g 

vo
or

 V
ro

uw
en

ki
es

re
ch

t’,
 a

fd
el

in
g 

R
ijs

w
ijk

 (1
91

2 
– 

19
19

) Een tiental dames lijkt de afdeling te dragen, met andere woorden, steeds kom 
je dezelfde namen tegen. Duidelijk zijn zij niet representatief voor de Rijswijkse 
vrouwen.8 Ze zijn ‘import’, behoren tot de meer welgestelde burgerij en wonen 
vooral in de nieuwe wijk Leeuwendaal. Zij behoren tot de bourgeoisie en lijken 
niet zo erg betrokken bij hun zusters uit lagere standen. Dit verschijnsel doet zich 
overal in Nederland voor. 
Er verschijnen in de Rijswijksche Courant regelmatig lange artikelen van mejuf-
frouw Schepp. Van tijd tot tijd worden er teas georganiseerd, meestal in de tuin 
van Hotel Leeuwendaal. Op 15 juni 1916 is er in deze tuin zelfs een landdag sa-
men met de afdelingen Delft en Voorburg. Kennelijk is dat zo goed bevallen dat 
het in 1917 wordt herhaald. En er worden door het bestuur lezingen en spreek-
beurten georganiseerd. Zo spreken op 15 juni 1918 mevrouw J. van Schouwen-
burg-Jorissen over ‘Vrouwenverenigingen in Nederland’; mevrouw Barendrecht 
over ‘Enige wetsartikelen’; mejuffrouw Schepp over ‘De christelijke vrouw te-
genover vrouwenkiesrecht’ en mejuffrouw Leman over ’De kiesrechtstrijd der 
Engelsche vrouwen’.

Op 9 februari 1919 houdt de afdeling een ‘Thee-uurtje’ ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de landelijke vereniging. Mevrouw C.J.C. Koechlin-James 
opende de bijeenkomst, maar de hoofdschotel is de rede van mevrouw Van Pesch. 
‘Zij vlocht een krans rond het hoofd van Aletta’, volgens de Rijswijksche Courant. 
De heer M. Kropveld, voorzitter van de kiesvereniging Algemeen Belang - een 
samenwerkingsverband tussen enkele liberale partijen en de Vrijzinnig-Democra-
tische Bond - feliciteert de vereniging.9 Ook wekt hij de leden op het niet bij 
woorden te laten maar bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een vrouw 
naar voren te schuiven. 
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Was het een opzetje van Kropveld? Waarschijnlijk wel, want als Algemeen 
Belang haar kandidatenlijst vaststelt, staat mevrouw Barendrecht-Kuenen op 
nummer 3 van lijst 2. Bij de verkiezingen op 20 mei is zij in de gemeenteraad 
gekozen. 

Wiepkje Sijtske Christina Barendrecht-Kuenen (1874–1955)
Wiepkje Kuenen is in 1874 in Leiden geboren. Ze heeft een goede culturele op-
leiding gehad, want als zij in 1910 met haar man en kinderen in de Ottoburg (nu 
Museum Rijswijk) gaat wonen, organiseert zij regelmatig in de salon huiscon-
certjes en met haar oudere zus die een damesleeskring leidt, leest zij boeken uit 
de wereldliteratuur. 
In Rijswijk heeft zij een goede naam, wat wel blijkt uit het feit dat zij 57 voor-
keurstemmen behaalt bij een verkiezing waarbij alleen de mannen konden stem-
men. (Een zuur versje in de Rijswijksche Courant begint zo: ‘Dat hebben de 
wijfjes	fijn	gelapt!	Ons	een	zetel	afgegapt.’)	Dat	mevrouw	Barendrecht	onafge-
broken tot 1935 in de gemeenteraad heeft gezeten, soms met een eigen lijst, is 
daarvan ook een bewijs. Zij is na de oorlog naar Zwitserland verhuisd en daar in 
1955 overleden en begraven.

Na de feestelijke avond in Kuys-Witsenburg waar de verkiezing van mevrouw 
Barendrecht uitgebreid wordt gevierd, komt de teleurstelling van de eerste ge-
meenteraadsvergadering hard aan.10 Daarvoor moeten we even terug naar wat er 
eerder dit jaar binnen ‘Algemeen Belang’ is gebeurd. 
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) Het raadslid J.A.F. Klok wordt door de ledenvergadering wegens niet goed func-
tioneren niet meer op de lijst geplaatst.11 Hij heeft inderdaad een paar vreemde 
dingen gedaan, zoals – in de Gemeenteraad! - klagen dat de Gezondheidscom-
missie hem lastig valt over de lozing van afvalstoffen van zijn copalinefabriek12; 
te claimen dat alleen hij voor de arme Rijswijkers is opgekomen bij de ruzie 
over de verhoging van de gasprijs met Den Haag, maar wat hem het meest wordt 
aangerekend is dat hij (maar hij niet alleen) goedkeuring heeft gegeven aan de 
Gemeenterekening 1917 terwijl er f 8.000,- zoek is. Op dit laatste aangesproken 
verklaart hij dat dat bedrag nog ‘zwevende’ is en dat dat wel gevonden zal wor-
den. Bij verder doorvragen geeft hij de gemeenteontvanger de schuld, die heeft 
hem verkeerd voorgelicht. Het gevolg is dat van de 96 aanwezige Algemeen Be-
lang-leden met stemrecht er zich 72 tegen Klok uitspreken. 
Een ander gemeenteraadslid, de alom gerespecteerde Joh. van der Eijk komt op 
plaats 6 terecht. Waarom? Waarschijnlijk heeft hij zijn tijd gehad, zoals dat eu-
femistisch heet. Beiden kunnen zich daarin niet vinden, splitsen zich af en doen 
met een eigen lijst aan de verkiezingen mee. 

De verkiezingen zorgen voor een aardverschuiving. De katholieken verliezen 
twee zetels, de A.R. verliest een zetel, de socialisten winnen er twee en lijst-Klok 
wint ook een zetel.13 Meestal maken de confessionelen in Rijswijk de dienst uit. 
Zij leveren ook de wethouders. Vooral bij de katholieken zit de schrik er goed in, 
zeker nu de linksen de meerderheid hebben. De rechtsen, onder leiding van J.A.J. 
Pernot (rk), sluiten een pact met Klok. Hij mag naast Pernot wethouder worden.
Dat betekent dat de kandidaat van Algemeen Belang, mevrouw Barendrecht, 
geen wethouder wordt. Zij is één van de 97 vrouwen die in Nederland is gekozen 
en als ze wethouder was geworden zou ze één van de drie (naast Oostzaan en 
Valkenburg) zijn geweest. Rijswijk zou geschiedenis hebben geschreven!
Het is voor mevrouw Barendrecht ongetwijfeld een grote teleurstelling geweest, 
er zouden er nog een paar volgen!

En hoe gaat het verder met de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht? De naam 
wordt in 1919 veranderd in de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeres-
sen. Maar het wordt in Rijswijk geen succes. Het Vaderland van 12 december 
1921 bericht dat de afdeling Rijswijk is opgeheven. De afdeling heeft negen jaar 
bestaan. In die jaren was het een bloeiende vereniging, maar nu het doel, vrou-
wenkiesrecht, is bereikt, is er niet meer voldoende levenskracht.

Literatuur.
Ben Duinkerken Een Haags huis en zijn bewoners. Nassauplein 29, Stichting 
Rijswijkse Historische Projecten, 2019.
Els Kloek (samenstelster), 1001 vrouwen uit de Nederlandsche geschiedenis, 
Vantilt Nijmegen, 2013.
Els Kloek (samenstelster), 1001 vrouwen in de 20ste eeuw, Vantilt Nijmegen, 
2018.
N.N. Een vrouw in de Raad. Stichting Rijswijkse Historische Projecten 2008.
Aantal (dag)bladen via Delpher.nl.
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Noten
1 Aletta Jacobs is niet bij de oprichting van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht aan-

wezig. omdat zij dan ernstig ziek in het ziekenhuis ligt.
2 Bijvoorbeeld in het Nieuwsblad van Friesland, 20 augustus 1913 
3 Rijswijksche Courant, 5 februari 1919
4 idem, 26 februari 1919
5 idem, 5 maart 1919 (verslag van de A.R. kiesvereniging “Nederland en Oranje”)
6 Bredasche Courant, 7 september 1907
7 Suzanna Ignatia von Wolzogen Kühr (1883-1953) was wel landelijk bekend. Tot 1911 

woonde zij in Rijswijk, ten tijde van het Comité was zij juist naar Den Haag verhuisd.
8 Mevrouw W.S.C. Barendrecht-Kuenen (geb. 1874), mevrouw A.H. van Eldik Thie-

me-Witteveen (geb. 1890), mevrouw J.G. van Gumster-Sibbel (geb. 1875), mevrouw 
C.J.C. Koechlin-James (geb. 1871), mevrouw N. Kropveld-Bromet (geb. 1878), Me-
juffrouw H. Leman (geb. 1889), mevrouw J.D. Moll Schitzler-Peij (geb. 1862), me-
vrouw P. van Pesch-Bolleman (geb. 1855), mejuffrouw M.M. Schepp (geb. 1876), 
mevrouw J. van Schouwenburg-Jorissen (geb. 1879) en mevrouw G.A. Simon Tho-
mas-Ballot (geb. 1862).

 In die tijd was er een sterk en ingewikkeld standsverschil. Gehuwde vrouwen waren 
‘mevrouw’, ongehuwde vrouwen waren ‘mejuffrouw’ (spreektaal meestal ‘juffrouw’), 
weduwen waren ‘mevrouw’ of ‘juffrouw’. Wat het ingewikkeld maakte, was dat alle 
vrouwen uit lagere standen, gehuwd of ongehuwd altijd ‘juffrouw’ waren.

9 Maurits Kropveld (geb. 1876) is controleur regeringscommissie middenstand. Hij is 
een Unie-Liberaal en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland

10 Zie Een vrouw in de raad, 2-4
11 Johannes Anthonie Frederik Klok (geb. 1862), Waals-Hervormd, vertrekt in 1921 naar 

Stompwijk.
12 copaline is halfgefossiliseerde hars, lijkt op barnsteen, maar is veel zachter. Het wordt 

gebruikt bij het maken van lakken, verven en wierook.
13 Zó populair waren ze nu ook weer niet… Klok kreeg 79 stemmen en Van der Eijk 

maar 46.
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Feestelijke opening van het eerste pompstation van Korteland langs rijksweg 13, richting 
Rotterdam, bij Ypenburg, 1952 
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Opkomst en neergang 
van zakenman Dick Korteland

Marty Thieleman

Als elfjarige begon hij vanuit de vijfde klas lagere school in de 
Alblasserwaard als boerenknecht, die op het land molshopen uit 
elkaar gooide. Als monteur ontwikkelde hij zich tot een succesvol 

zakenman in de autobranche in Rijswijk. Het ging Dick Korteland (1912-
1985) zo voor de wind, dat hij vanaf jaren zestig ook het pad opging van het 
vastgoed. 

Zo kwam één van zijn dromen uit: het bezit van een monumentale herenboerde-
rij langs de Graafstroom in zijn idyllische geboortedorp Oud-Alblas. Toch liep 
een en ander niet goed af. Het onroerend goed deed hem bijna de das om. Op 
advies van de Rijswijkse burgemeester A. Th. Bogaardt kocht hij grond voor 
een woning- en kantoorcomplex van tien verdiepingen aan de Steenvoordelaan, 
pal tegenover het latere winkelcentrum ‘In de Bogaard’. Dat project werd door 
bouwkundige gebreken en andere onaangename verrassingen een molensteen om 
zijn nek en dwong hem vijftien jaar tot eindeloze procesvoering. Korteland raakte 
terug bij af. Na zijn dood saneerden zonen Dick en Kees het bedrijf en vastgoed-
bezit. In 1999 werd de zaak verkocht. Met Dick Korteland junior (1943) kijken 
we terug op de geschiedenis van het eens zo markante Rijswijkse familiebedrijf.

Dick Korteland sr. (1912-1985) in 1968
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Weg van platteland
Met niet veel meer bij zich dan een pakje brood arriveerde in 1933 Dick 
Korteland wat sjofelig bij de familie Van Huuksloot aan de Caan van Necklaan 
in Rijswijk. Hij zou bij dit gezin, dat in 1930 voor een betere toekomst ook uit 
de Alblasserwaard naar ‘het westen’ was verhuisd, als kamerbewoner zijn in-
trek nemen. Korteland mocht van zijn ouders alleen naar Rijswijk als hij bij Van 
Huuksloot onderdak zou krijgen. Een spannende fase voor één van de exponen-
ten van plattelandsjongeren die in de grote steden hun kans wilden grijpen. Niet 
iedereen in de strenggelovige Alblasserwaard waardeerde zijn vertrek. ‘Jongen, 
ga je naar het verderf toe? Zo’n grote stad met al die verlokkingen?’, klonk het 
in de bijbelgordel. De leergierige Korteland wilde echter hogerop, het liefst in 
de	autobranche	en	weg	van	de	armoede	op	zijn	geboortegrond	met	de	flagrante	
verschillen tussen arm en rijk. Dicks ouders, Cornelis en Maaike, hadden in Oud-
Alblas een kappers- en kleermakersbedrijf, waarbij vader ook als doodbidder 
optrad. Het stel had tien kinderen, die ’s avonds stipt om negen uur de bedstee 
ingingen, omdat er ‘niets te doen was en je verder niets had’. Dicks zusters ver-
dienden bij als melkmeid. Koeien werden nog met de hand gemolken. 

Pet afnemen
Dick was snel doordrongen van de verhoudingen in de omgeving en die hebben 
hem danig gevormd. Hoewel hij later met enige (handels)zwier door het leven 
ging, leerde hij dat je bij het tegenkomen van dominee, dokter of burgemeester 
stil moest staan of je pet afnemen. Dit bovenmatig respect leverde hem autoritei-
tenvrees op, schetst Dick junior. 

Dick Korteland jr., zomer 2019
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Ook vanuit de Nederlandse-Hervormde kerk werd op het beklemmende af op je 
gelet. Als je je niet aan de mores hield, kreeg je problemen met boeren die je als 
klant had. De agrariërs hadden door hun geld alle macht in de regio en reden 
met gouden sierkettingen trots rond in hun paardensjees. Dick ging op zaterdag-
avond met zijn vader bij boeren langs om hen te scheren. Dick zeepte in, vader 
hanteerde het scheermes. Het kwam voor dat ze voor een scheerbeurt in plaats 
van 11 cent een dubbeltje kregen, omdat Dick zijn pet op had. ‘Dan had je het 
blijkbaar goed en dus gaven ze minder’, aldus Junior Na een tijdje bezwoer zijn 
vader: ‘Als ik ooit geld heb, koop ik zo’n boerderij. Om aan te tonen dat ook een 
Korteland dat kon doen’. 
Zodra het mogelijk was nam Korteland enige afstand van de Alblasserwaard. 
Nadat	hij	in	Oud-Alblas	bij	auto-	en	fietshandel	Brouwer	bij	een	sollicitatie	was	
geweigerd, omdat hij ‘een concurrent voor diens zonen’ zou kunnen worden, 
fietste	 hij	 lange	 tijd	 door	 zomer-	 en	winterweer	 naar	 Nieuwpoort	 om	 als	 leer-
lingmonteur te werken. Daarna volgden een ‘Ford’-bedrijf in Dordrecht en de 
assemblagefabrieken van die fabrikant aan het Rotterdamse Marconiplein.

Dick Korteland sr. bij de oliepomp 
van garage Van der Werf, Bilderdijklaan, 1936

Naar Rijswijk
Als eenentwintigjarige trok Korteland 
opnieuw de stoute schoenen aan en ging 
in Rijswijk aan de slag bij garage ‘Van 
der Werf’, aan de Bilderdijklaan. Daar 
moest hij stevig aanpakken, maar leerde 
ook wachten. Van der Werf had namelijk 
veel auto’s in onderhoud en bewaring 
van ‘Indiëgangers’ die meestal na een 
half jaar verlof naar Azië teruggingen. 
Dirk moest vaak tot diep in de avond 
wachten tot die klanten na uitstapjes hun 
voertuig weer bij Van der Werf stalden. 
De oudste dochter van Van Huuksloot 
bracht hem regelmatig een schaal warm 
eten, zo lang ging hij door. Tijdens deze 
leerschool dwaalden Kortelands gedachten steeds meer af naar een eigen bedrijf.
Tijdens het ‘kroketjes trekken’ bij de automatiek van hotel-restaurant ‘Kuys-
Witsenburg’, hoek Haagweg-Herenstraat, leerde hij zijn latere vrouw Rietje In 
‘t Hout kennen. Zij was een dochter van Johan In ’t Hout, eigenaar van het ge-
lijknamige loodgietersbedrijf in de Herenstraat. Het tweetal trouwde 1 juni 1938. 
De kapitaalkrachtige In ’t Hout - met broer en zwager ook actief in de Rijswijkse 
huizenbouw en -verkoop - kocht even eerder voor 8000 gulden het pand aan de 
Haagweg nummer 123. Dat kon het stel huren. En pal daarnaast konden ze van 
hotel ‘Leeuwendaal’ voor hun gewilde garagebedrijf de stal huren waar de hooi-
ruifen voor paarden nog intact waren. Het hotel was eigendom van de Delftse 
distilleerderij ‘Vlek’.    
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Opening garagebedrijf
Op 1 juni 1937 ging het bedrijf aan de Haagweg open. Rietje stond aan de 
pomp en waste de auto’s en Dick was de monteur. Personeel konden ze zich niet 
veroorloven, dat zou na de oorlog komen. Het was eind jaren dertig geen ge-
makkelijke tijd. De oorlog gooide ook roet in het eten. De eerste oorlogsdagen 
waren tumultueus. Korteland vervoerde met zijn auto’s gewonden van Ypenburg 
naar het militair hospitaal aan de Haagse Muzenstraat. Ook stond er een radio-
peilwagen van defensie in en rond zijn garage, gericht op de staf in Den Haag 
en Ypenburg; de bemanning daarvan sliep op de zolder van de stal. Als er Duitse 
vliegtuigen overvlogen, werkten zij de peilwagen gauw weer naar binnen. Op 15 
mei was het voorbij, omdat Rotterdam was gebombardeerd. Korteland moest la-
ter voor de Duitsers werken aan hun auto’s, waarbij het vaak lang wachten was 
op onderdelen uit Duitsland. Later werd regelmatig ondergedoken of gevlucht 
via een tussenvloer tussen de begane grond en de eerste verdieping waar de fa-
milie Van Rest woonde. Daar kon je komen via een bovenluik dat Korteland in 
de toiletruimte had aangebracht. Junior heeft niet al te veel gehoord over die pe-
riode. Wel was er voldoende voedsel. Boer Cor Groenewegen zorgde nogal eens 
voor melk en eten kwam uit de Alblasserwaard.
Groot was het verdriet toen hun vierjarige dochter Rietje in 1943 aan leukemie 
overleed. Dat was ook het geboortejaar van Dick junior In 1944 kwam broertje 
Kees ter wereld. Een tweede klap volgde toen de in 1948 geboren dochter, die 
ook Rietje heette, op dertigjarige leeftijd na een ziekbed overleed. Wereldwijde 
consultatie van specialisten had niet geholpen. 

Oog op hotel Leeuwendaal
Korteland had inmiddels veel in Rijswijkse panden geïnvesteerd en vrij snel 
na de oorlog had Korteland één nieuwe ambitie. Die had hij op zeker moment 
op de achterkant van een sigarendoosje staan. Hij wilde het aanpalende hotel 

Haagweg 123 en d stal waarin het garagebedrijf in 1937 zou komen
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Leeuwendaal aankopen en dan ook vanuit de achterliggende Oranjelaan op die 
driehoek één groot bedrijf annex showroom creëren. Ook het pand, dat hij in 
bezit had van het iets verderop aan de Haagweg gelegen autobedrijf ‘Devilee’ 
wilde	hij	er	als	filiaal	bij	betrekken.	Het	hotel	was	echter	niet	te	koop.	Devilee,	
die negen kinderen had en vooral het katholieke volksdeel van Rijswijk tot zijn 
klandizie rekende, voelde er niets voor plaats te maken.

Korteland concentreerde zich op occasions, onderhoud en verkoop van olie- en 
benzine. Hij had veel klandizie van bekende boeren als Jan Rodenburg, Jacob 
van Geest en Cor Groenewegen. Die agrariërs waren klanten die wel wat te be-
steden hadden, weet Dick junior Ook had hij veel Westlandse tuinders als kopers, 
die het ‘automobiel’ als aantrekkelijk middel zagen om gekweekte waren naar de 
handel of veiling te brengen. Korteland had als pré dat hij moeiteloos de taal van 
die mensen sprak. Dat was ook het geval als hij iedere dinsdagmiddag naar de 
‘Korenbeurs’ aan de Rotterdamse Coolsingel ging om daar contacten te onder-
houden en met die handelaren in hotel ‘Atlanta’ te eten en te drinken. ‘De kracht 
van mijn vader was dat hij zo een netwerk om zich heen opbouwde. Ook met hem 
bekende	lieden	uit	de	Alblasserwaard,	Hoekse	Waard	en	Goeree	Overflakkee.	In	
Rijswijk had hij veel artsen als klant, onder wie dr. P. Niks.’ Korteland bleek een 
echte handelsman met altijd geld en een kwitantieboekje op zak. ‘Ik heb eigenlijk 
nooit echt begrepen hoe hij dat allemaal deed met vijf klassen lagere school. Hij 
kocht in de jaren zestig bij de ambassades van Italië, Spanje en Duitsland auto’s 
in, sprak geen talen, maar redde zich prima. Vaak voertuigen van ambassadeper-
soneel dat werd overgeplaatst. Ik had veel bewondering voor hem, misschien wel 
te veel’, zegt Junior glimlachend. Korteland kocht eerder op vliegveld Deelen 
grote dumpauto’s op, zoals van het merk ‘Mack’, die het Canadese leger had 
achtergelaten. 

Groepje monteurs, 1948, onder hen Arie Andeweg, Wassenaar, Bas Korteland, Pierre Blom, 
Alfons Dries en Bakhuis.
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Factuur Ministerie van Financiën van de aankoop van Canadese dumpauto’s, 1946

‘Ondergedoken’ Triumph’s 
Vlak na de oorlog leverde Korteland zelfs aan het Koninklijk Huis. Het 
‘Koninklijk Staldepartement’ kampte na de bevrijding met een sterk ingekrom-
pen autopark en was op zoek naar representatieve voertuigen. Dirks oudste broer 
Arie werkte bij de ‘Binnenlandse Strijdkrachten’, vanaf september 1944 een 
bundeling van verzetsgroepen. Arie had de adjudant van koningin Wilhelmina, 
‘Soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff Roelfzema gewezen op twee vooroorlogse 
auto’s ‘Triumph Dolomite’ genaamd, die Korteland vanuit een onderduikadres ter 
beschikking had. Zij waren achtergelaten door een meelfabrikant die in de oorlog 
naar de VS vluchtte. Dat onderduikadres bevond zich in de kalk- en zinkschuren 
van schoonvader Han In ’t Hout, die ze zorgvuldig aan het oog had onttrokken. 
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De overdracht vond plaats in de tuin van Paleis Noordeinde, wat op de ‘gevoeli-
ge plaat’ werd vastgelegd. De maroonkleurige ‘cabriolet 38’ met leren bekleding 
kreeg een militair nummer op de motorkap. Bij de groene ‘saloon 39’ werd op de 
voorbumper ook een plaat met leeuw en kroon geplaatst. Korteland kreeg voor de 
twee auto’s een schuldbekentenis van 20.000 gulden, waarop hij zekerheidshal-
ve liet opnemen van: ‘Ten alle tijden inbaar’. Dit uit vrees voor de onzekerheid 
rond het ‘tientje van Lieftinck’, zo redeneerde Korteland. Op 26 september 1945 
kregen bij de grote geldzuivering Nederlanders een tientje om de week door te 
komen. Die maatregel was nodig om illegale geldcirculatie tijdens de bezetting 
en zwartgeld zo veel mogelijk ongedaan te maken. Al het papiergeld werd in één 
klap ongeldig en banktegoeden bevroren. Daarna had je toegang tot je tegoed als 
bleek dat het rechtmatig was verkregen.

De twee vooroorlogse Triumphs voor het Koninklijk Huis. 
Adjudant Erik Hazelhoff Roelfzema signeerde de foto.

‘Dinky Toys’ voor Hazelhoff
Hazelhoff gaf Korteland ter gelegenheid van de overdracht een ingelijste foto van 
de twee bolides. Daarop stond de boodschap: ‘Voor den Heer D. Korteland ter 
herinnering aan zijn ‘onderdoken’ Triumph’s in de Dienst van H.M. de Koningin’. 
‘Was getekend Hazelhoff Roelfzema, Kapt.vlieger, Adj. H.M. de Koningin’. Later 
zou ook Hazelhoffs ‘vriend voor het leven’ prins Bernhard zich met de nodige 
flair	in	deze	vehikels	in	de	openbaarheid	vertonen.	Korteland	gaf	tijdens	de	over-
dracht enkele ‘Dinky Toys’ van de twee automodellen aan Hazelhoff met wie hij 
goede banden bleef onderhouden. Hazelhoff overleed in 2007. Toen een deel van 
diens as vanuit zijn woonoord Hawaï naar het monument ‘Voor hen die vielen’ in 
Wassenaar werd overgebracht, kreeg Korteland te horen dat de oud-verzetsstrij-
der de miniatuurauto’s tot aan zijn dood op zijn werkbureau had staan. 
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‘Daarmee is niet helemaal een einde gekomen aan de koninklijke avonturen van 
de familie Korteland’, meldt Junior schalks. Hij ging met pa mee toen bij de 
Koninklijke Stallen aan stalmeester mr. F.W.B. baron van Lynden een ‘Triumph 
Herald’ en een ‘Mini Austin’ moesten worden afgeleverd. Die waren voor res-
pectievelijk diens echtgenote en één van zijn telgen. Wachtend op de stalmeester 
zagen Korteland en zijn zoon de ‘Gouden Koets’ staan die de oorlog ternauwer-
nood had overleefd. Senior kon het niet laten en stapte in het rijtuig waarmee het 
staatshoofd op Prinsjesdag naar de Ridderzaal gaat. Junior wilde net het trapje 
omlaag doen om ook plaats te nemen toen een ‘livreier’ geschokt kwam aanbe-
nen. ‘Majesteitsschennis, Majesteitsschennis’, riep de gekwelde man op hoge 
toon. De staatsiekoets werd als de wiedeweerga verlaten.   

Zoektocht naar uitbreiding
Inmiddels werkend met acht man personeel zocht Korteland elders naar expan-
sie. Op een steenworp afstand ontplooide hij al activiteiten in de voormalige 
Ford-garage aan de Geestbrugweg, een pand gekocht van jonkheer R.A. Quintus, 
wonend aan de Haagweg.

21 keer overvallen
In 1952 opende Dick Korteland – of beter gezegd 
de negenjarige Junior - bij Ypenburg het eerste tank-
station langs de A13 naar Rotterdam, vlak bij de 
afrit Delft-noord. Een tweede volgde bij Rotterdam 
in tegenovergestelde richting. Met de Haagweg, 
Geestbrugweg en Steenvoordelaan had hij uiteinde-
lijk vijf pompstations. Korteland haalde ’s avonds het 
verdiende geld op en dat was soms niet van gevaar 
ontbloot. Eén keer werd hij op vrijdagavond bij het 
tankstation aan rijksweg 13 na sluiting overvallen 
door een circa twintigjarige man. De toen zeventigja-
rige Korteland verzette zich en gaf de overvaller een 
klap, die daarna benen maakte. De man is nooit ach-
terhaald. Het was niet de enige keer dat het bedrijf is 
belaagd. ‘In totaal zijn we 21 keer overvallen’, aldus 
Dick junior.

Pompstation Ypenburg, 1952
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Enkele jaren later wipte de Rijswijkse burgemeester A.Th. Bogaardt weer eens 
aan bij Korteland voor ‘een sigaar en cognac’. Dat was bij mooi weer een bij-
na traditioneel bezoekje op weg naar huis vlak bij de Hoornbrug. Quasi serieus 
vroeg Dick langs zijn neus weg of er voor een Rijswijker niet eens iets te koop 
was aan grond, waar hij zou kunnen uitbreiden. Bogaardt wist voor de toeken-
ning daarvan immers altijd diens illustere vriend Reinder Zwolsman te vinden. 
Deze zou later het eerste Nederlandse winkelcentrum ‘In de Bogaard’ bouwen. 
Bogaardt had wel een idee: aan de Steenvoordelaan moest tienlaagse hoogbouw 
komen met galerijwoningen, twee kantoorlagen en op de begane grond ruimte 
voor bedrijven. 

Het flatgebouw aan de Steenvoordelaan, waarvan de bouw Korteland bijna de das om deed.

Ondempbare (bouw)put
Volgens Junior wist zijn vader op dat moment niet dat pal tegenover dit complex 
ter hoogte van de Henri ter Hallsingel het winkelcentrum zou komen, dat in 1963 
openging. Korteland hapte toe en dat zou hem duur komen te staan. Toen de 
bouw nog niet begonnen was, sloeg de twijfel al toe. Gaandeweg werd duidelijk 
dat er telkens geld bij moest door bouwkundige gebreken en andere bouwtechni-
sche zaken die hem hadden overrompeld, aldus Junior ‘Mijn vader had zich snel 
moeten terugtrekken, maar dat deed hij niet, want hij was van ‘een man een man 
en een woord een woord’. Niet voor niets verkocht hij lang auto’s zonder een 
koopcontract. Hij was goed van vertrouwen, maar in dit geval ook overmoedig. 
Het was een typisch geval van de schoenmaker die bij zijn leest had moeten blij-
ven. Hij schreef nooit iets op, terwijl projectontwikkeling een vak is als je daarbij 
betrokken wilt zijn. Hij had ‘nee’ moeten zeggen tegen Bogaardt, maar had te 
veel ontzag. Die overdreven eerbied zat er van jongs af aan in. Komt uit de tijd 
van je pet afnemen’, aldus Junior. Korteland meende bij de verkeerde aannemer 
te zijn terechtgekomen en voelde zich onheus behandeld. Zoon Dick: ‘Hij heeft 
jarenlang geprocedeerd tegen de bouwer en ook de architect had volgens hem 
steken laten vallen, maar al die zaken heeft hij verloren, vertelde de boekhouder 
mij later. Mijn vader praatte daarover niet met mij of broer Kees, terwijl we toch 
allebei in de zaak hard werkten. Die geslotenheid was voor ons moeilijk’.
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Geen geld voor nieuwe droom
Toen het project Steenvoordelaan klaar was, meldde, tot Kortelands verrassing, 
eigenaar Vlek dat hotel Leeuwendaal met kegelbaan te koop was. Korteland 
kocht	 het,	maar	 eigenlijk	was	 daarna	 zijn	 geld	 op.	 Hij	 kon	 door	 de	 financiële	
averij rond de Steenvoordelaan niet veel meer doen om zijn grote showroom-
plan te verwezenlijken. De gehavende Korteland kwam verder in het nauw en 
raakte ervan doordrongen dat hij zijn bezittingen moest saneren. Panden als in de 
Olmstraat moesten van de hand worden gedaan en ook de monumentale boerderij 
in Oud-Alblas, die hij inmiddels als symbool van zijn bewijsdrift had gekocht. 

Hij	 vertoefde	 daar	 ieder	 weekend	 en	 wilde	 daar	 ooit	 definitief	 gaan	 wonen.	
Hij kwam er echter niet aan toe het mes te zetten in zijn eigendommen. Zeer 
tegen zijn zin verkocht hij wel hotel Leeuwendaal aan aannemer Bakker uit 
Sassenheim, die op deze plek een weinig fraai appartementencomplex neerzette. 
Tot overmaat van ramp begon ook Kortelands zaak minder goed te lopen en ver-
rezen er showrooms van moderne concurrenten. Junior: ‘Je merkte aan hem dat 

Dick sr. op zijn boerderij in Oud-Alblas. Aan de schuur hangt het bordje: 
‘Van Ouders Vlijt Hebben Wij Profijt’,

Het bedrijf aan de Haagweg in 1983
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hij steeds meer onder druk stond, ook bij de banken. Het had zijn weerslag op 
zijn gezondheid. Maar hij wilde tot het einde greep op onderneming houden. Zat 
altijd achter in de showroom. In 1985 overleed senior plotseling op tweeenzeven-
tigjarige leeftijd aan een hartinfarct tussen de rozen van zijn tuin in Oud-Alblas.

Drie man voor één klant
Dick en Kees namen de bijna geruïneerde zaak over. Net op tijd, een jaar later 
was het een complete deconfiture geweest, zo bleek bij de bank en de notaris. 
Om de (hypotheek)schulden af te lossen, reorganiseerden zij onmiddellijk. Met 
de verkoop van alle 48 woningen in de hoogbouw aan de Steenvoordelaan 
werden de banden met het project doorgesneden. Zo werd 3,3 miljoen gulden 
overgemaakt naar de ‘Nederlandse Middenstandsbank’. Ook ander huizenbezit 
ging van de hand, waaronder de boerderij in Oud-Alblas. Junior: ‘We waren na 
de ontmanteling terug bij af, maar alles is zo netjes afgehandeld. Wel moesten we 
het personeelsaantal terugbrengen van 47 naar 27 man. We hadden er te veel in 
dienst, omdat vader veel persoonlijke service wilden geven. Soms hielpen drie 
man een klant voor benzine, olie en schoonmaken van ruiten. Dan kon echt niet 
meer’. Het tweetal trok er daarna hard aan en ‘New York Pizza’ werd binnenge-
haald om de voorkant van de showroom uit te baten. Wel stak het dat een deel 
van de buitenwacht vond dat zij het niet zo goed deden als hun vader, laat Junior 
merken. 

Garagebedrijf verkocht
Broer Kees overleed op jonge leeftijd in 1995 en Dirk vond het vrij snel daarna 
welletjes. In 1999 ging hij in op het aanbod van Willem Bok om de zaak over 
te nemen. Die draait naar tevredenheid. Boks zoon Jesse volgt zijn vader op, 
waardoor de onderneming weer een familiebedrijf is. ‘Wij waren er blij mee en 
gingen akkoord dat hij de vertrouwde naam Korteland bleef gebruiken’, aldus 
Dick. Sinds geruime tijd woont hij met echtgenote Els Korteland-de Reus in 
Helmond.

Te verkopen auto’s voor de deur. De werknemers zijn Blom, Bakhuis en een onbekende
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Kees Kort als negentienjarige vlak voor zijn uitzending naar Nederlands-Indië
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Kees Kort, jongen in Indië 1

Frans Holtkamp

Kees Kort, Een jongen in Indië bevat de memoires van een ‘Rijswijker 
in hart en nieren’ die tussen november 1947 en september 1949 als 
dienstplichtig huzaar gediend heeft in Nederlands-Indië.2 In zijn 

ontboezemingen blijkt hij niet gelukkig met de rol die Nederlandse over-
heid toentertijd, maar ook daarna, gespeeld heeft. Het gevoel als veteraan 
in de steek te zijn gelaten, kleurt zijn verhaal. Met de historische kennis van 
nu weten wij dat hij gelijk heeft. Kees is, zoals al zijn strijdmakkers, in een 
verkeerde film terechtgekomen. Daarover gaat het eerste hoofdstuk van dit 
artikel. Het tweede zoomt in op zijn memoires.

1. Een langzaam kantelende visie op 1945-1949
Vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn de Britten als overgangsmacht in Indonesië 
actief. De Nederlandse overheid doet er alles aan om de touwtjes weer zo snel 
mogelijk in handen te krijgen en het gezag aldaar te herstellen. Ze meent, dat 
de meeste Indonesiërs daar naar uitkijken. In werkelijkheid is tijdens de drieja-
rige Japanse bezetting de situatie in de oude kolonie drastisch gewijzigd. Er is 
een hevig verlangen naar onafhankelijkheid ontstaan. Soekarno en Mohammed 
Hatta roepen op 17 augustus 1945 eenzijdig de Republiek Indonesië uit. Naast 
het	 officiële	 Indonesische	 leger,	 later	 “Tentara	 Nasional	 Indonesia”	 (TNI)	 ge-
heten, zaaien ongeregelde paramilitaire organisaties en bendes opgehitste en 
oorlogszuchtige jongeren dood en verderf onder Nederlanders en allen die van 
collaboratie met hen verdacht worden.3 Om aan al die ‘opstandigheid’ een halt 
toe te roepen en de orde te herstellen, worden veel dienstplichtigen naar Indonesië 
gestuurd. Tijd om zich goed voor te bereiden ontbreekt. De Nederlandse overheid 
spreekt eufemistisch van ‘politionele acties’. De eerste is van 21 juli tot 5 augus-
tus 1947, de tweede van 19 december 1948 tot 5 januari 1949. De Nederlandse 
militairen en de ‘oude rotten’ van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 
(KNIL) – er zijn op een gegeven ogenblik 200.000 manschappen actief – blijken 
uiteindelijk niet in staat het tij te keren. Mede onder buitenlandse druk, vooral 
van de Verenigde Staten, draagt Nederland op 27 december 1949 de soevereini-
teit aan Indonesië over. Het wordt als een nederlaag ervaren. Jarenlang is ‘Indië’ 
een taboe.

Na twintig jaar wordt het ‘grote zwijgen’ doorbroken. Psycholoog en oud-soldaat 
Johan Engelbert Hueting, toentertijd als dienstplichtig infanterist en medewerker 
van een militaire inlichtingendienst bij de strijd betrokken, legt belastende ver-
klaringen af over extreem militair geweld van Nederlandse zijde in Indonesië. 
Onder andere ‘Achter het nieuws’ van de VARA besteedt er aandacht aan. De 
onthullingen van Hueting slaan in als een bom! Er komen veel reacties bin-
nen, vooral van medeveteranen. De meesten zijn het met Hueting eens en geven 
soortgelijke voorbeelden. Een ander deel van de oud-soldaten ontkent Huetings 
uitspraken, is boos en voelt zich verraden. Er zijn zelfs doodsbedreigingen van 
enkele boze veteranen. Met vrouw en kinderen moet Hueting onderduiken. Dit 
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alles illustreert hoe controversieel er eind jaren zestig gedacht wordt over de rol 
van Nederland in Indonesië tussen 1945 en 1949.
In twee extra uitzendingen laat de VARA nog meer veteranen, overwegend 
anoniem, aan het woord: burgerambtenaren, politici, wetenschappers, oorlogs-
correspondenten en legerpredikanten. Uiteindelijk stromen 885 brieven van 
kijkers, vaak emotioneel gekleurd, bij de redactie van Achter het nieuws binnen. 
Dit resulteert in de zogenaamde Excessennota van regeringswege waarin ruim 
honderd vermoedelijke of feitelijke geweldsdelicten door Nederlandse militairen 
aan het licht worden gebracht. 
In de jaren daarna moet nog veel meer geschreven en onthuld worden om de 
overheid in beweging te krijgen, zoals de studie Ontsporing van geweld van Jac-
ques van Doorn en Wim Hendrix.4 De masterscriptie van Harm Scholtens over 

het bloedbad van Rawagede leidt zelfs 
tot een rechtszaak van Indonesische 
nabestaanden.5 Gedaagde is de Neder-
landse overheid. Zij verliest het proces.

Voorkant van het boek 
‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’

In september 2016 verschijnt de lijvige 
en zeer gedetailleerde studie De bran-
dende kampongs van generaal Spoor van 
de Zwitsers-Nederlandse historicus Rémy 
Limpach. Hij heeft de tijd mee: inmiddels 
zijn veel betrokkenen bij de toenmalige 
strijd in Indonesië overleden en worden 
steeds meer archieven openbaar. Wat nu 
aan ambtelijke stukken beschikbaar is, 

bestudeert hij zeer uitgebreid en minutieus. Ook dagboeken, memoires en brie-
ven behoren tot zijn bronnen. Limpach: ‘Ik ben daarin duizenden gevallen van 
extreem geweld tegengekomen. Alle vormen van geweld die je je kan voor-
stellen. Martelingen, verkrachtingen, het doodschieten van gevangenen en het 
platbranden van dorpen. (…) Er was te weinig materieel. Militairen moesten gro-
te gebieden controleren, met veel te weinig manschappen. Dat zorgde ervoor dat 
de militairen uitgeput en afgemat raakten. Door slopend lange patrouilles kregen 
ze een kort lontje’.6
Hoofdverantwoordelijken zijn de regeringen van Den Haag én Batavia. Zij be-
ginnen de oorlog, grijpen niet in en keuren het beleid goed. Limpach: ‘Ze 
hebben ook te weinig middelen en mankracht ter beschikking gesteld, en dat 
werkte het ontstaan van extreem geweld in de hand’. Daarom past bij het toege-
paste oorlogsgeweld niet het woord ‘excessen’, maar de termen ‘structureel’ en 
‘systematisch’.
Limpach benadrukt dat het merendeel van de Nederlandse militairen zich correct 
gedragen heeft. De minderheid die geweld gebruikt, is, afgezet tegen de grootte 
van het bezettingsleger, aanzienlijk. Dat draagt ertoe bij, dat aan Indonesische 
zijde een veelvoud aan slachtoffers valt, zo’n honderdduizend. De Nederlandse 
militairen hebben ‘slechts’ zesduizend doden te betreuren.
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Benadrukt moet worden, dat niet alleen aan Nederlandse, maar ook aan 
Indonesische zijde, zowel door ongeregelde troepen van vooral geradi-
caliseerde jongeren tijdens de Bersiap als door het geregelde leger TNI, 
extreem geweld is gebruikt. Het beeld is uiterst complex: Nederlandse 
vrijwilligers en dienstplichtigen van de Koninklijke Landmacht en marine 
strijden naast het door de wol geverfde Koninklijk Nederlands-Indisch 
Leger (KNIL) tegen de Indonesische nationalisten. De gewelddadighe-
den verlopen vaak via etnische lijnen: ook Chinezen, communisten en 
Ambonezen zijn doelwit. De strijd is, afhankelijk van het ingenomen 
perspectief, eigenlijk van alles tegelijk: koloniale oorlog, onafhankelijk-
heidsoorlog, revolutie, burgeroorlog, guerillaoorlog …..

Pas na zeventig jaar besluit de Nederlandse overheid tot grootschalig onder-
zoek	 en	 financiële	 ondersteuning	 daarvan.	 ‘De	 insteek	 van	 het	 kabinet	 is	 een	
breed onderzoek, waarbij ook wordt ingegaan op zaken die niet volledig aan bod 
zijn gekomen in eerdere studies’, vermeldt het persbericht. Anno 2019 voeren 
drie instituten dit onderzoek uit: het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde (KITLV) in Leiden, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
(NIMH) in Den Haag en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies in Amsterdam.7
Wat	 zal	 dit	 brede	 onderzoek	 opleveren?	Officiële	 erkenning	 van	 de	 fouten	 die	
destijds gemaakt zijn? Excuses van regeringswege voor de naar schatting hon-
derdduizend slachtoffers aan Indonesische zijde? Erkenning van 17 augustus 
1945 als dé datum van de Indonesische onafhankelijkheid in plaats van 27 de-
cember	1949?	Nog	meer	financiële	vergoedingen	aan	nabestaanden	in	Indonesië?	
Meer begrip voor de nu nog levende Indië-veteranen?

2. Kees Kort, Een jongen in Indië

Een levenslange passie
Het Rijswijkse landgoed ‘Te Werve’ is Kees’ passie. Die begint in 1942 als hij 
door Shell als leerling-tuinman in dienst wordt genomen. Hij zal er heel zijn le-
ven blijven en er de sportvelden onderhouden in de periode dat Shell het gebied 
voor ontspanningsdoeleinden voor eigen personeel in gebruik heeft. Nu nog leeft 
hij zijn hartstochtelijke verknochtheid aan Te Werve uit als kartrekker van een 
groep vrijwilligers die het landgoed, inmiddels in handen van ‘Event Company’, 
onderhoudt. Vlak na het overlijden van zijn vrouw Henny in 2000 zegt Bart Tent, 
zijn trouwe vriend en medevrijwilliger, tegen hem: ‘Waarom probeer je je zinnen 
niet een beetje te verzetten door je herinneringen aan je militaire diensttijd op te 
schrijven?’ Kees draait een paar dagen om dit advies heen en zet dan zijn eerste 
zin op papier: ‘In de zomer van 1946 kreeg ik een oproep om gekeurd te worden 
voor militaire dienst’. Dan vloeit heel de tekst uit zijn pen en zo ontstaat Kees 
Kort, Een jongen in Indië. 

Veelzeggend is de pasteltekening aan de 
binnenkant van het boek, ooit gemaakt op 
de schilderclub van Te Werve. De teke-
ning	is	een	complete	autobiografie.	Je	ziet	
een landschap dat hij in twee helften heeft 

Pasteltekening van Kees Kort
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verdeeld, met op de linkerhelft een landweg in een tropenlandschap, met 
in de berm ervan zes witte kruizen. Die symboliseren de zes makkers die 
hij in Indië heeft verloren. Op de rechterhelft, het Nederlandse deel, heeft 
hij de duiventoren van Te Werve afgebeeld, als metafoor voor zijn ver-
bondenheid met dit unieke landgoed waarmee hij op het moment van dit 
artikel vijfenzeventig jaar verbonden is. Links onder de toren zien we een 
kruis onder een boom, dat zijn overleden echtgenote Henny voorstelt. De 
vier bomen rechts daarvan verbeelden zijn kinderen Kees, Mary, Ineke en 
Els.

Amersfoort en Bergen op Zoom

Kees wordt gekeurd voor militaire dienst in de Falckstraat in Den Haag. Dit duurt 
twee dagen. Een half jaar later wordt hij opgeroepen zich op 25 februari 1947 
in de Adolfkazerne in Amersfoort te melden. Vanwege de strenge winter wordt 
het 25 maart. Zijn bestemming is het 3e eskadron van het 2e regiment ‘Huzaren 
van Boreel’. Hij komt in het 2e stormpeloton. Dit is een verkenningsregiment 

uitgerust met pantservoertuigen. Als huzaar, van oorsprong een lichtbewapende 
ruiter, is hij herkenbaar aan zijn zwarte baret. Allereerst wordt er aan de conditie 
gewerkt:	lange	marsen	afleggen,	stormbaanlopen	enzovoort.	Van	6	tot	en	met	18	
mei volgt hij in de Oranje-Nassaukazerne te Bergen op Zoom een stoomcursus 
in het opsporen en onschadelijk maken van allerlei soorten bommen, van gra-
naten tot en met boobytraps. Spijtig merkt hij op: ‘Toen mijn broer Antoon ging 
trouwen, kreeg ik daar geen verlof voor. Na de dienst had ik er naartoe gemogen, 
maar ik zou dan ’s avonds weer terug in de kazerne hebben moeten zijn. Dat had 
nog wel gekund, maar een ander probleem was dat er toen weinig treinen reden’. 
Na deze opleiding maakt Kees zich gereed voor zijn vertrek naar Indië: inentin-
gen halen, tropenkleding in ontvangst nemen enzovoort. 

Het peloton van Kees te Amersfoort in maart 1947
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Zeereis

Op 28 oktober 1947 gaat Kees aan boord van de ‘Nieuw Holland’, een 
vrachtschip van de ‘Koninklijke Paketvaart Maatschappij’ (KPM) met passa-
giersaccommodatie. Hij is een van de eersten en krijgt een band om de arm met 
de letters SP, dit is ‘scheepspolitie’. Met enkele anderen moet hij onder de vele 
strijdmakkers die na hem inschepen de orde bewaken. Hij controleert onder an-
dere of er niet op verboden plekken gerookt wordt. Om 17.00 uur gaan, onder het 
klinken van het Wilhelmus, de trossen los. De reis is begonnen. Henny, waar hij 
nog maar net verkering mee heeft, broer Henk, overige familieleden en bekenden 
zwaaien hem uit op de pier van IJmuiden. De Golf van Biskaje blijkt inderdaad 
winderig, de rots van Gibraltar verdwijnt bijna in het duister van de vallende 
nacht, in de mooie haven van Algiers wordt water en proviand ingeslagen, het 
Suezkanaal betekent varen op halve kracht, de Rode Zee jaagt de temperatuur 
behoorlijk omhoog en de Indische Oceaan blijkt oersaai. Een welkome onderbre-
king is de komst van Neptunus bij het passeren van de evenaar op 11 november. 
Enkelen worden niet al te zachtzinnig gedoopt.

Kade van Sabang op Sumatra

Vertrek uit Amsterdam met de ‘Nieuw Holland’
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Op 25 november bereikt het schip de meest westelijke stad van Indonesië, 
Sabang, die deel uitmaakt van de provincie Atjeh (Sumatra). Voor het eerst ont-
vangen de militairen post aan boord. Kees is niet onverdeeld verheugd: ‘Dat was 
weer een rotstreek van die heren uit Den Haag, ze hadden er geen geld voor over 
om de post naar andere havens te sturen die wij gepasseerd waren’. De jongens 
gaan voor het eerst aan wal in ‘ons Indië’ en kijken hun ogen uit: bomen, plan-
ten, cultuur, mensen, alles is anders dan zij gewend zijn. ’s Avonds gaan ze weer 
aan boord voor het laatste stukje zeereis richting Tandjong Priok, de haven van 
Batavia. Daar komen ze op 28 november aan. Auto’s staan gereed om de militai-
ren naar Tjililitan 2 te rijden, een kampement van overwegend bamboe en rieten 
daken. Er wordt een barak toegewezen. Eenieder neemt, voor de duur van heel 
het verblijf in Indonesië, een veldbed en klamboe in ontvangst. 

Cursus, KNIL en kerst
Op 13 december gaat Kees met elf makkers voor een geniecursus naar een an-
der kamp: Tjililitan 1. Zij worden ondergebracht bij een onderdeel van het 
KNIL dat hoofdzakelijk uit Ambonezen en Menadonezen bestaat. Hun vrou-
wen wonen bij hen. De omgang met hen wordt als prettig ervaren. Zij leren de 
Hollandse jongens onder andere bruggen bouwen met natuurlijke materialen zo-
als klapperbomen. 

Bruggenbouw met natuurlijke materialen zoals klapperbomen

De jongens vieren er hun eerste kerst in de tropen. Na het bijwonen van de nacht-
mis speciaal voor militairen in de kathedraal van Buitenzorg (Bogor) kunnen zij 
zich tegoed doen aan krentenbrood en chocolademelk. Het hoogtepunt op eerste 
kerstdag is het uitstekende en uitgebreide door baboes verzorgde diner, gevolgd 
door het uitpakken van de kerstpakketten. 
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Baboes aan het koken

Elk pakket is voorzien van naam en adres van wie het betaald heeft, in het geval 
van Kees de heer Riemstra uit Den Helder. Wat is Kees na het uitpakken rijker? 
Vijftig sigaretten, drie repen chocolade, een pak Sano Vita, een blik boterkoekjes, 
een pak scheermesjes, een stuk scheerzeep, een rol pepermunt, een kalender en 
een foto van het koninklijk gezin.

Wagencommandant
Op 22 februari 1948 keert Kees terug naar zijn eigen 2e peloton, inmiddels ver-
huisd naar een theeplantage in Tjigombang ten zuiden van Buitenzorg. Zijn 
‘stormsectie’ onder bevel van Jetse de Vries beschikt over twee 15-CWT’s met 
zes man per pantservoertuig. Kees wordt wagencommandant van een van de 
twee voertuigen. Zijn chauffeur is Frans Schreuder. Er breekt nu een periode aan 
van patrouille lopen en hinderlagen leggen. Dit laatste gebeurt na berichten over 
‘peloppors’ – dit zijn Indonesische verkenners of guerrillastrijders – die in de 
buurt zijn. 

Klaar voor patrouille
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Oost-Java
In mei 1948 komt vrij plotseling het bericht binnen dat Kees en zijn makkers 
naar Oost-Java moeten verhuizen. Op 3 juni schepen zij in te Batavia en drie 
dagen later gaan ze in Soerabaja aan wal. Het peloton gaat met de trein naar 
Malang. De jongens komen in een vrij grote kazerne terecht en worden ingedeeld 
bij het onderdeel 4-5 RI (Regiment Infanterie). Kees over die periode: ‘Ik moest 
in juli weer naar een pionierscursus, daar moesten wij een echt mijnenveld rui-
men en grote partijen explosieven opblazen’. Maar Malang, een aantrekkelijke 
stad met een behaaglijke temperatuur vanwege haar hoge ligging, biedt ook ver-
tier:	de	jongens	pikken	er	graag	een	filmpje	of	genieten	er	van	een	rijsttafel	‘met	
wel elf gangen’.

‘Schiphol’, bevordering en eerste dode

Kees en zijn peloton komen uiteindelijk op het niet meer gebruikte vliegveld 
Singosari terecht, ‘Schiphol’ gedoopt. Vanuit deze ‘uitvalsbasis’ worden hij en 
zijn makkers weleens voor enige weken op de buitenpost in Petoengewoe ge-

plaatst. Kees: ‘Deze was gelegen bij de demarcatielijn. Dit was de afscheiding 
met	het	republikeinse	gebied,	wij	moesten	infiltranten	zien	tegen	te	houden.	Dit	
waren erg afgelegen posten, die je dikwijls niet geheel met auto’s kon bereiken, 
dus moest het laatste stuk gelopen worden. Wachtlopen was daar bijna iedere dag 
aan de orde, omdat je maar met een kleine bezetting was. Als je dan alleen in die 
donkere tropennacht daar liep, vond ik dat nooit een pretje. Soms deed je het wel 
met z’n tweetjes, maar dan was je wel vier uur in touw’.

Op 1 oktober 1948 wordt Kees bevorderd tot huzaar eerste klas. Zijn soldij stijgt 
van ƒ 54 naar ƒ 64. Inmiddels is ook zijn dienstplichtige broer Henk in Indonesië 
aangekomen. Hij is gelegerd in Chiribon in Midden-Java. Elkaar bezoeken zit 
er, vanwege de enorme afstand, niet in. Soms is Kees even terug in Malang en 
dat betekent altijd ontspanning. Vooral de voetbalwedstrijden waardeert hij: ‘Dat 

Vliegveld ‘Schiphol’ in Singosari
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gebeurde in een echt stadion met dikwijls aardig wat publiek. Ik speelde ook mee 
in het eskadronselftal en heb weleens gespeeld tegen Koos Alkemade, wiens va-
der een groentezaak had in de Herenstraat in Rijswijk. Met hem had ik vroeger 
samengespeeld bij de Rijswijkse club KRVC Vredenburch’.

De laatste rustplaats van Ab Stuur

In die tijd valt in het peloton van Kees de eerste dode: Ab Stuur. Er slaat een Ford 
Lynx om, Stuur komt onder het voertuig terecht en is op slag dood. Kees en zijn 
kameraden dragen hem naar zijn laatste rustplaats.

Tweede Politionele Actie
Omdat de onrust in Indonesië toeneemt, de demarcatielijn vaker overschreden 
wordt	 en	 de	 infiltraties	 en	 beschietingen	 toenemen,	 besluit	 de	Nederlandse	 re-
gering tot de Tweede Politionele Actie. Deze begint op 19 december 1948. De 
strategie is als volgt: Nederlandse troepen moeten het resterende grondgebied 
van Java en Sumatra binnentrekken en daar posities innemen, het Republikeinse 
bolwerk Jogjakarta moet bij verrassing worden ingenomen – men hoopt na in-
name de Indonesische regering en legerleiding aldaar gevangen te kunnen nemen 
– maar vóór alles moet de TNI op Midden-Java omsingeld en uitgeschakeld wor-
den. Daarmee zal de Republiek Indonesië feitelijk ophouden te bestaan en wordt 
de wereldgemeenschap aldus voor een voldongen feit geplaatst. Kees en zijn 
kornuiten rukken niets vermoedend – niemand weet nog dat het een mislukking 
zal worden – op: ‘De opmars die wij moesten uitvoeren, verliep door onze grote 
overmacht vrij voorspoedig. Alleen had de TNI op het eerste stuk veel bomen op 
de weg gelegd, wel tachtig stuks. Deze trokken wij dan met een Ford Lynx weer 
van de weg af. Ook heb ik toen een paar bommen onder bruggen vandaan ge-
haald, hierdoor is er op dat stuk geen enkele brug opgeblazen. De republikeinse 
strijders kozen meestal bij het zien van onze pantserwagens het hazenpad, het 
mooiste was dat zij dan hun schoenen achterlieten, want op blote voeten konden 
zij harder lopen. Op 21 december bereikten wij Blitar. Deze stad kregen wij snel 
in handen, alleen werd het daarna onrustig in de stad, met veel beschietingen. 
Hierbij vielen twee doden en vier gewonden. Eén van de gesneuvelden was hu-
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zaar Nies van ons peloton’. Peter Nies – hij 
is de tweede kameraad die Kees verliest – 
wordt begraven in een kloostertuin. 

Bidprentje van Peter Nies

In de volgende stad, Kediri, moeten Kees 
en zijn kameraden enige weken blijven om 
andere onderdelen van het Nederlandse 
leger ondersteuning te geven. ‘Bij het be-
geleiden van een konvooi kwamen wij bij 
een brug. Aan de overzijde stonden solda-
ten van een ander konvooi, die hadden iets 
verdachts gezien aan de brug en durfden er 
niet overheen, zij hadden geen pionier bij 
zich. Dus moest ik erop af om te kijken wat 
er aan de hand was. Ik ging naar de brug en 
het eerste wat ik zag aan de overkant was 
Piet Kloosterman, een jongen uit Rijswijk, 
die zes huizen verder op de Rembrandtkade 

woonde. Ik ben de brug gaan onderzoeken, maar het bleek niks te zijn, de pe-
loppors	 hadden	 alleen	 maar	 een	 lege	 thermosfles	 onder	 de	 brug	 gebonden.	
Zulke geintjes hadden zij wel meer, maar je mag geen risico nemen. Als ik Piet 
Kloosterman	later	in	Nederland	tegenkwam,	vroeg	hij	altijd	om	een	thermosfles.’

Na Kediri bereikt Kees’ peloton Madioen. ‘Deze plaats was door de mariniers 
bezet, of bevrijd, hoe je het ook wilt noemen. Nu moesten wij met nog wat ande-
re onderdelen dat gebied onder controle proberen te houden. Het zou uiteindelijk 
mijn moeilijkste tijd gaan worden. 

De Ford Lynx met chauffeur Charles Beishuizen en Kees (rechts).
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Ik werd toen op een Ford Lynx geplaatst. Dat werd dan ook altijd de voorste 
wagen, omdat ik moest kijken of de weg vrij was van bommen en obstakels. Als 
chauffeur zat bij mij Charles Beishuizen, samen hebben wij heel wat kilometers 
afgereden. In dit kleine pantserwagentje zat je maar met zijn tweeën. Het werd 
nu een tijd van konvooien begeleiden en sweepen van de weg voordat er colon-
nes overheen konden gaan (‘sweepen’ is de benaming voor het schoonhouden 
van de weg van bommen en mijnen).’

Nog vier doden te betreuren

Na Madioen volgt de buitenpost Ngandjoek. Naast het regelmatige patrouillelo-
pen en sweepen vinden er ook ‘spannende’ gebeurtenissen plaats: zo rijden Kees 
en Charles met hun Ford Lynx een keer op een mijn. Wiel en remvoering kapot, 
maar geen persoonlijke ongelukken, op een klein splintertje achter Kees’ oor na. 
Zo komt er op een dag een bericht binnen dat de ‘vijand’ in een afgelegen kam-
pong een heleboel Chinezen gevangenhoudt. Kees en zijn peloton eropaf. Bij 

aankomst blijkt de ‘vijand’ gevlogen en kunnen zo’n tachtig Chinezen weer 
opgelucht ademhalen. ‘Wat er met hen gebeurd zou zijn als wij ze niet bevrijd 
hadden, weet ik nog zo net niet.’
Op de lange terugmars vindt weer een ongelukje plaats: het peloton wordt be-
schoten, Kees wil actie ondernemen, pakt zijn stengun, maar die zit vast en 
weigert dienst. Bij het losmaken gaat het wapen af. Gelukkig komen de kogels 
voor zijn voeten terecht. 
Niet elk ongeluk loopt goed af. ‘Toen wij terug waren in Ngandjoek’, vertelt 
Kees, ‘hoorden wij het tragische bericht dat met het uitgraven van een trekbom 
die bom ontploft was. Ondanks het feit dat de draad doorgeknipt was, ontplof-
te de bom toch. Achteraf bleek dat er aan de andere kant van de weg nog een 
draad gezeten had die werd afgetrokken door de peloppors. Jan Oosterholt, Kees 
Slabbekoorn, wachtmeester Lindeman en korporaal Moesker werden daarbij ge-
dood. De verslagenheid was zeer groot, en dan praat ik niet over onze woede. 

Met zijn kameraden loopt Kees (midden) regelmatig patrouille.
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We hadden vrienden verloren waar we al twee jaar lief en leed mee deelden. Ik 
moest, of ik wilde of niet, het karwei toen ook nog afmaken, want de konvooien 
moesten toch doorgang vinden! Dit waren momenten die ik nooit zal kunnen ver-
geten. Ik had ook een van hen kunnen zijn. Of ik misschien wél het geluk had 
gehad de goede draad door te knippen, zal ik nooit te weten komen’.
Op 19 maart 1949 worden de vier vrienden in Madioen met militaire eer be-
graven. Ook militairen van andere legeronderdelen zijn aanwezig. Kees: ‘Ons 
peloton was wel klein geworden: van 45 man terug naar 39’.

Ongeluk
Die 39 zullen er spoedig 38 zijn: nu is Kees aan de beurt. ‘Op 26 juli moest ik als 
pionier mee met de sweepploeg, bestaande uit drie wagens om de konvooiweg 
van Madioen naar Wilangan (een weg in de richting van Soerabaja) te swee-
pen. Om 6.30 uur vertrokken wij. Ik reed in de voorste Ford Lynx 47-198 met 
mijn vaste chauffeur Charles Beishuizen. Om 7.30 uur waren wij nog ongeveer 
twee kilometer van de buitenpost Tjaroeban van de Jagers, toen ik een onge-
regeldheid zag in het wegdek. Ik stond op het punt naar Charles te roepen dat 
hij moest stoppen, toen ik vlak voor de wagen een explosie zag en hoorde. Wij 
kregen een regen van zand en grind en, wat later bleek, brandende fosfor over 
ons heen. Charles bracht de wagen ogenblikkelijk tot stilstand. Door de fosfor-
damp konden wij bijna niet meer ademen en zijn snel uit de wagen gesprongen. 
Hierop kwamen luitenant Mighout en enige jongens uit de volgauto’s aanren-
nen om de fosforbrand rondom onze wagen te blussen. Toen werd er ook nog uit 
de kampong geschoten. Ik kon met mijn rechteroog niets meer zien en had wat 

De weg te Njandjoek waar op 18 maart 1949 vier kameraden van Kees sneuvelden

Begrafenis van de vier gesneuvelde kameraden
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schrammen en wat kleine brandwondjes aan mijn hoofd en nek. Mighout heeft 
gekeken en mijn oog verbonden. Charles had ook enige kleine wondjes en een 
buil op zijn hoofd. Hij kon nog gewoon doorrijden.’
Kees wordt zo snel mogelijk naar het veldhospitaal in Madioen gebracht. Daar 
kan men niets doen: het ziet er te ernstig uit. Direct per ambulance naar het vlieg-
veld en met een Dakota naar Soerabaja. In het Marine Hospitaal aldaar blijkt zijn 
rechteroog niet meer te redden. Het 
wordt op 2 augustus verwijderd. 
‘Ik heb van de zusters gehoord dat 
ik, toen ik uit de narcose bijkwam, 
heel erg heb liggen schelden. Ik 
heb me toen misschien voor altijd 
afgereageerd!’ 
Zijn broer Henk wordt per telegram 
op de hoogte gesteld. Hij krijgt een 
week verlof en toestemming om met 
het vliegtuig naar Soerabaja te gaan. 
Op 8 augustus staat hij aan het bed 
van Kees. De vreugde van het weer-
zien	is	onbeschrijflijk	groot!

Kees krijgt bezoek van zijn broer Henk.

‘Ik kreeg van lieverlede wat meer 
bezoek, want het raakte bekend in 
Soerabaja dat ik in het hospitaal 
lag. Zo kwam Cees Witteman, deze 
woonde in de Rijswijkse Willem Marisstraat, en ook een zekere Ton Fonville, 
wiens vader eigenaar was van Hotel Kuys-Witsenburg op de hoek van de 
Herenstraat en de Haagweg in Rijswijk.’ Ook jongens van zijn peloton, dat nu in 
het nabije Pasoeroean gelegerd is, komen regelmatig langs.
Niet lang daarna krijgt Kees te horen, dat hij met het hospitaalschip ‘Groote 
Beer’ naar huis mag. De ‘grote dag’ zal 29 september zijn. ‘De jongens van mijn 
peloton hadden dat ook gehoord, en hebben mij toen een dag meegenomen naar 
Pasoeroean om afscheid te nemen. Dat viel niet mee, want met deze jongens had 
ik sinds 25 maart 1947 opgetrokken en veel meegemaakt – moeilijke, maar ook 
leuke dingen. Het ergste vond ik dat zij moesten achterblijven. Ook al was er dan 

Kees in het Marine Hospitaal te Soerabaja
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een staakt het vuren, het bleef gevaar-
lijk in de regio. Zij zouden uiteindelijk 
pas teruggaan in maart 1950, met nog 
156 man, wij waren vertrokken met 
tweehonderdvierentwintig man.
Twaalf jongens waren gesneuveld, de 
rest was door verwondingen, ziekte 
en andere omstandigheden eerder naar 
huis gegaan. Al met al een trieste ba-
lans. De jongens hadden voor mij een 
aandenken bedacht: een portefeuille 
waarin ze hun namen hadden geschre-
ven. Deze heb ik ook nog steeds.’ 

De portefeuille die Kees koestert

Kees is blij met het bericht, 
dat hij weer naar huis mag.
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Naar huis
Op 29 september 1949 gaat Kees in de haven van Soerabaja aan boord van de 
‘Groote Beer’. Op 24 oktober meert het schip in Amsterdam aan. Er staan bussen 
gereed. Die van Kees rijdt via de Bollenstreek, Leiden, Wassenaar en Voorburg 
naar Rijswijk. ‘Op de Rembrandtkade, waar mijn ouders woonden, hingen overal 
vlaggen uit, dat was de gewoonte als er iemand thuiskwam uit Indië. Om 14.00 
uur stopte de bus bij nummer 12 en toen was ik, op een paar dagen na, precies na 
twee jaar weer thuis. Henny, vader en moeder en iedereen waren blij. Er was een 
hele drukte van familieleden. Ook waren er veel cadeaus, waaronder tien bloem-
stukken, zes taarten, twee fruitmanden en nog wat andere cadeaus. Om 20.00 uur 
kwam zelfs Leen Simmers, beheerder van Te Werve, op bezoek.’

Op weg naar meer waardering
Veel Indië-veteranen voelen zich, om het zacht uit te drukken, door de 
Nederlandse overheid niet gewaardeerd. Ook Kees.

Certificaat dat bij het ‘Ereteken voor Orde en Vrede’ hoort

‘Bij terugkomst kregen wij een ‘Ereteken Orde en Vrede’ met de gespen 1947, 
1948 en 1949 en een briefje van prins Bernhard. Nadat ik het zelf heb moeten 
aanvragen, kreeg ik na vijfenveertig jaar het ‘Draaginsigne Gewonden’. Dit werd 
mij op 18 april 1994 uitgereikt door burgemeester Roscam Abbing van Rijswijk.’
Op initiatief van de burgers van Roermond wordt in 1990 ter plaatse het 
Nationaal Indië-monument 1945-1962 opgericht ter herdenking van de 
Nederlandse militairen die in de periode 1945-1962 vielen tijdens de strijd in het 
voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. 

Kees is blij met het bericht, 
dat hij weer naar huis mag.
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 Enige jaren later plaatst de overheid er enige zuilen van roestvrijstaal met daarin 
alle namen, ruim zesduizend, van de gevallenen gegraveerd. ‘Een mooi gebaar, 
maar wel een beetje erg aan de late kant’, merkt Kees op. 
Het steekt hem dat bij de jaarlijkse herdenking rond dat monument begin sep-
tember niemand van het Koninklijk Huis aanwezig is. Zijn dochter Ineke klimt in 
de pen en kaart deze kwestie in een brief van 8 september 2008 aan bij de toen-
malige minister-president, Jan Peter Balkenende. Een citaat uit die brief: ‘Zoals 
bekend is er geen nazorg voor de Indië veteranen geweest, men werd min of 
meer verguisd in Nederland. Uiteraard is men hier later meer aandacht aan gaan 
besteden maar voor velen is dit te laat geweest. Men vergeet vaak dat het me-
rendeel gewone dienstplichtigen waren en verplicht uitgezonden werden doordat 
de regering deze keus had gemaakt, de dienstplichtigen hadden geen keus. We 
praten over jongens van net 19 jaar. Het zou voor heel veel Indië veteranen een 
beetje erkenning betekenen als de koningin acte de présence zou geven tijdens 
de jaarlijkse herdenkingsdienst’. Balkende schrijft ruim een maand later een brief 
terug waarin hij begrip toont, maar ook toelicht hoe de vertegenwoordiging gere-
geld is: ‘Ik moet u echter meedelen dat de staatssecretaris van Defensie namens 
de gehele regering aanwezig is geweest. Dit betekent dat hij ook namens H.M. de 
Koningin de herdenking heeft bijgewoond.’

Op 4 september 2010 is Gerdie Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer, bij de 
herdenking. Zij, zelf dochter van een Indië-veteraan, houdt een indrukwekkende 
toespraak. Voor Kees voelt het héél goed. Deze toespraak én zijn dankbrief aan 
Verbeet, neemt hij integraal op onder de bijlagen in Kees Kort, Een jongen in 
Indië. Zijn eigenlijke memoires besluit hij met het volgende ontroerende verhaal 
Ontmoeting met een TNI-militair.

Ontmoeting met een TNI-militair

Door mijn werkzaamheden op Te Werve ken ik natuurlijk veel mensen. 
Onder hen bevond zich ook iemand van Indonesische afkomst, die op Te 
Werve tenniste en hockey speelde. Zijn naam was Soeripto – een voor-
naam dragen de meeste Indonesiërs niet. Hij was geboren op 31 december 
1927 in Indonesië en bleef zijn hele leven Indonesisch staatsburger.
Soeripto kwam in 1953 voor studie naar Nederland. Door de kwestie 
Nieuw-Guinea moest hij naar Duitsland verhuizen. In 1962 kwam hij te-
rug naar Nederland, waar hij met een Nederlandse vrouw trouwde. Deze 
werkte bij Shell. Daardoor kon hij lid worden van de vereniging Te Werve 
en deelnemen aan het sportleven aldaar. Ik kende hem dus al heel lang. 
Toch bleek hij nog een verrassing voor mij in petto te hebben. Op een dag 
in maart 2005 stonden wij te praten over Indonesië, toen het gesprek op 
zijn en mijn militaire ervaringen kwam. Het bleek dat hij net als ik in 1947 
op Oost-Java gelegerd was, zij het dat ik bij het Nederlandse leger diende 
en hij bij de TRIP (Tentara Republik Indonesia Palajang), een studenten-
onderdeel van de TNI. Bij de Tweede Politionele Actie overschreden wij 
met het Nederlandse leger in de buurt van Wlingi de demarcatielijn om op 
te rukken naar Blitar. Soeripto was één van de TNI-militairen die ons daar 
tegen moesten houden. Uit het gesprek bleek dat wij toen als militairen 
letterlijk	en	figuurlijk	tegenover	elkaar	hebben	gestaan.
Wij hebben jarenlang een vriendschappelijk contact met elkaar gehad, en 
dat veranderde niet toen het bovenstaande uitkwam. Integendeel. Op 17 



l159l

H
V

R
 Jaarboek 2019  l  K

ees K
ort, jongen in Indië

augustus 2006 ben ik met hem en zijn echtgenote Fem naar de ambassade 
van Indonesië gegaan in verband met de herdenking van het verkrijgen 
van de onafhankelijkheid van Indonesië. Er was een dodenherdenking, het 
volkslied werd gespeeld, de vlag werd gehesen en er was een toespraak 
van de ambassadeur.
Er was een pleintje gemaakt op een verharde tennisbaan, waar allemaal 
kraampjes stonden waar je Indonesische hapjes kon kopen. Wij hebben 
daar ook gebruik van gemaakt en zijn daarna weggegaan, ook al omdat 
Soeripto helaas slecht ter been was. Er waren bij de herdenking vrij veel 
Indonesiërs, maar ook wel wat Nederlanders aanwezig.
Soeripto is vervolgens op 7 september 2006 met mij per trein meege-
gaan naar het Indië-monument in Roermond, waar jaarlijks de 6.200 
Nederlandse militairen herdacht worden die in Indonesië zijn omgeko-
men. Het was een geslaagde reis en Soeripto vond het een emotionele 
bijeenkomst.
Misschien vinden sommige mensen het gek dat wij gezamenlijk de 
bijeenkomsten hebben bezocht, maar ik ben van mening dat wij geen vij-
anden waren. Soeripto kwam voor zijn land op en wij werden als gevolg 
van politieke besluiten van de Nederlandse regering naar een mooi land 
gestuurd.
Mijn vriend Soeripto is op 30 november 2007, een maand voor zijn tach-
tigste verjaardag, overleden.

Besluit

Kees en Te Werve zijn één. Al meer dan vijfenzeventig jaar. Nog steeds is hij er 
te vinden. Elke morgen gaat hij er ‘gemotoriseerd’ naar toe, in zijn scootmobiel. 
Hij staat elke geïnteresseerde graag te woord. Zolang de voorraad strekt deelt hij 
exemplaren van zijn ontroerende boek uit. 

Begin mei 2019: Kees Kort als eenennegentigjarige in zijn Rijswijkse woning met aan de muur een 
werk naar Vincent van Gogh dat hij op de schilderclub van Te Werve heeft gemaakt
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Noten

1 De foto’s in dit artikel die in Nederlands-Indië gemaakt zijn komen uit de drie albums 
van Kees Kort. Alle overige foto’s, met uitzondering van de twee foto’s van het 
Nationaal Indië-monument te Roermond, zijn door de auteur gemaakt.

2 Kort, Kees, Een jongen in Indië, De memoires van een dienstplichtig huzaar 1947-
1950, vormgegeven door Els Kort. Dit boek is in eigen beheer uitgegeven.

3 Deze periode, waarin duizenden slachtoffers vallen, wordt ‘Bersiap’ genoemd. Dit is 
Maleis voor ‘wees paraat’.

4 Deze baanbrekende historisch-sociologische studie verschijnt in 1970. Beide 
onderzoekers-veteranen verzamelden tijdens hun actieve diensttijd in Midden-Java 
documentatie over tachtig vermeende militaire gewelddaden. Zij oefenen kritiek op 
de beschrijving van de ‘excessen’ in de gelijknamige regeringsnota als individuele en 
geïsoleerde gevallen en op het buiten schot blijven van de verantwoordelijke militaire 
en burgerlijke leidinggevenden.

5 Rawagede, 9 december 1947 gaat over de massaslachting in de gelijknamige plaats, nu 
Balongsari (West-Java) geheten. Minstens honderdtwintig Indonesische mannen zijn 
er standrechtelijk geëxecuteerd. De scriptie leidt tot een opzienbarend proces op 14 
januari 2011. Op die dag verliest de Nederlandse staat in Den Haag een rechtszaak die 
negen hoogbejaarde Indonesiërs, één mannelijke overlevende van Rawagede en acht 
weduwen,	al	in	2008	aanspannen.	De	Nederlandse	overheid	biedt	voor	de	specifieke	
massaslachting excuses aan, een unicum in de na-Indische geschiedenis. Liesbeth 
Zegveld, advocate en bijzonder hoogleraar internationaal humanitair recht, wordt het 
met de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, eens over een schadevergoe-
ding van 20.000 euro per aanklager.

6 Limpach, Rémy, De brandende kampongs van Generaal Spoor, Boom, Amsterdam, 
2016, pagina 21

7 De geschiedenis van de veranderende visie op de door Nederland destijds gevoerde 
neo-koloniale oorlog in Indonesië wordt uitgebreid beschreven in het internetartikel 
Brandende kampongs en enkele brandende vragen.	Zie	https://fransholtkamp.files.
wordpress.com/2018/12/de-brandende-kampongs-van-generaal-spoor.pdf 
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Schoolstraat 22
2282 RD Rijswijk z-h
T (070) 3651662

www.vangraafeiland.nl
info@vangraafeiland.nl

www.vangraafeiland.nl

Volg ons

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

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

Kijk voor meer informatie op de website: 
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De ‘Indische buurt’ van Rijswijk
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De Indische buurt van Rijswijk
Hans van der Neut

Voor veel mensen is het een verrassing dat Rijswijk een ‘Indische 
buurt’ heeft. De meeste Rijswijkers kennen de Generaal Spoorlaan 
wel, en ook de Karel Doormanlaan. Tussen die twee liggen echter nog 

eens zeventien straten die allemaal genoemd zijn naar een persoon die een 
belangrijke band had met Nederlands-Oost-Indië. Voor veel mensen zal het 
nu duidelijk zijn: de Indische buurt van Rijswijk heet ‘Te Werve’.

Het lijkt nogal toevallig dat hier een Indische buurt is ontstaan. In 1954 ontving 
het college van B en W van Rijswijk een brief van twee Indië-veteranen, wijklei-
der N.C. de Wilde en assistent-wijkleider H. Ton van het ‘Veteranen Legioen 
Wijk IV’. Zij verzochten daarin om ‘één van de nieuw toekomstige straten te ver-
noemen naar wijlen Generaal S.H. Spoor’.1 De brief werd ingeboekt op 13 maart 
1954, waarbij burgemeester Bogaardt en één wethouder met hun paraaf aangaven 
dat ze dit wilden bespreken. Vier dagen later suggereerde een ambtenaar met de 
initialen M.V.2 in een interne nota aan het college van B en W een plein, dat al in 
aanleg was, maar waarbij wat bezwaren tegen de voorgestelde naam bestonden, 
‘Generaal Spoorplein’ te noemen.3 Tevens werden drie andere straatnamen ge-
suggereerd, waarvan twee met een Indische connotatie. Deze voorstellen werden 
niet overgenomen, maar het idee van Indische straatnamen sloeg kennelijk wel 
aan: ruim twee maanden later stelt M.V. in een nota4 acht ‘Indische’ straatnamen 
voor, die het college van B en W ongewijzigd overnam in een voorstel aan de 
raad dat op 11 juni zou worden aangenomen.5 Inmiddels had de commissie voor 
‘Onderwijs en Culturele Aangelegenheden’ positief geadviseerd, waarbij de se-
cretaris er handgeschreven namens de commissie nog aan toevoegde: ‘Zij geeft 
Uw College in overweging een serie namen steeds voor een afgerond stratenplan 
te bestemmen’.6

Luchtfoto van de Indische buurt

De straatnamen werden door de gemeenteraad van Rijswijk in drie fasen vastge-
steld. Op 11 juni 1954 werden de Generaal Spoorlaan, Karel Doormanlaan, Be-
renschotlaan (kort daarna gewijzigd in Generaal Berenschotlaan), Idenburglaan, 
Van Vollenhovenlaan, Snouck Hurgronjestraat, Kruytstraat (kort daarna gewij-
zigd in Dr. Kruytstraat) en Pater van Lithstraat benoemd.7 Driekwart jaar later, 
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op 23 maart 1955, werden de Dr. H. Colijnlaan, Mr. D. Fockstraat, Dr. N. Adri-
anistraat, Stein Callenfelsstraat (kort daarna gewijzigd in Van Stein Callenfels-
straat), Junghuhnstraat en Generaal Swartlaan vastgesteld.8 En op 15 maart 1956 
kwamen er tot slot de Ir. H.H. van Kollaan, Generaal van Daalenstraat, Generaal 
Vetterstraat, Dick de Hoogstraat en Marius Bauerstraat bij.9

In de drie vergaderingen werden de voorstellen van het college van B en W voor 
deze straatnamen zonder hoofdelijke stemming (en bijna zonder discussie) aan-
genomen. Alleen in 1955 was er een stevige discussie over de naam ‘Colijn’, 
vooral omdat Colijn vooral bekend was als politicus en minister-president uit de 
jaren dertig. De PvdA-fractie stelde als alternatief voor om Ir. H.H. van Kol te 
vernoemen, waarbij Colijn zou passen in een ‘staatsliedenbuurt’. Als compromis 
koos men er voor om beide personen in deze buurt te vernoemen.

Uit het voorgaande blijkt dat de Indische buurt van Rijswijk op een aantal punten 
afwijkt van de Indische buurten in andere steden. In de eerste plaats is de buurt 
pas in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstaan, na de onafhankelijkheid van 
Indonesië, terwijl de meeste Indische buurten eind negentiende of begin twintig-
ste eeuw ontstonden. In de tweede plaats is hier gekozen voor het gebruik van 
persoonsnamen	in	plaats	van	geografische	namen,	zoals	namen	van	eilanden	of	
delen daarvan. Het college van B en W van Rijswijk kon ook eigenlijk geen geo-
grafische	namen	kiezen,	omdat	Den	Haag	bijna	alle	belangrijke	geografische	na-
men al gebruikt had in de Archipelbuurt. Op 26 februari 1954 schreef M.V. in een 
interne nota het volgende: ‘Met ‘s-Gravenhage is overeengekomen dat Rijswijk 
niet dezelfde namen zal nemen als Den Haag en ook omgekeerd. Dit is van groot 
belang. Als iemand in Rijswijk een brief op de post doet met het adres ‘Oranjel-
aan nr. zoveel, Alhier’, wordt die brief in Den Haag bezorgd!’10. De aanduiding 
‘Alhier’ was destijds zeer gebruikelijk.

Tot slot werd er niet voor de gebruikelijke gouverneurs-generaal gekozen. Ook 
hier was Den Haag een belemmering. Al vanaf 1894 werden in de wijk Bezui-
denhout ruim veertig gouverneurs-generaal vernoemd. Van de kruimels die Den 
Haag overliet, koos Rijswijk alleen de gouverneurs-generaal Mr. D. Fock en 
A.W.F. Idenburg. Daarnaast werden vijf generaals vernoemd, maar verder is er 
een grote verscheidenheid aan beroepen van de vernoemde personen.
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Bij de drie raadsvergaderingen waarin besloten werd tot deze straatnamen, lag 
voor	de	raadsleden	een	document	ter	inzage	met	een	korte	biografische	karakte-
ristiek van elk vernoemd persoon, met onder meer duidelijke aandacht voor de 
activiteiten in Nederlands Oost-Indië. De raadsleden wisten dus in elk geval wel 
dat hier een Indische buurt in opbouw was. Bij de derde ronde in 1956 sprak het 
college van B en W zelf ook voor het eerst over ‘de zogenaamde Indische buurt’.

De komst van bouwburgemeester Bogaardt 
De geschiedenis van de buurt is onlosmakelijk verbonden met de naam van bur-
gemeester Archibald Theodoor Bogaardt. Hij werd op 22 oktober 1908 te Buiten-
zorg geboren en groeide daar op. Na zijn studie letteren en wijsbegeerte aan de 
Universiteit Leiden werd hij ambtenaar in Nederlands-Indië. In 1941 was hij ge-
meenteraadslid in Batavia (voor het ‘Indo-Europeesch Verbond’), tevens plaats-
vervangend wethouder11. Vanaf 1943 (misschien 1942) was hij locoburgemeester 
van Batavia12, maar die tijd bracht hij vrijwel geheel in Japanse gevangenschap 
door. In de jaren daarna was eerst alleen spreker namens het Indo-Europeesch 
Verbond13, maar in 1948 wordt hij genoemd als adjunct-directeur van het de-
partement van sociale zaken. Vanaf mei 1948 tot eind 1949 was hij secretaris 
van staat voor sociale zaken en als zodanig ook lid van de ‘Voorlopige Fede-
rale Regering’ (1948-1949)14. Na de soevereiniteitsoverdracht eind 1949 keerde 
Bogaardt terug naar Nederland. Op 1 oktober 1952 werd hij benoemd tot burge-
meester van Rijswijk. Hij zou dat blijven tot aan zijn pensioen in 1973.

In 1952 was Rijswijk een dorp waar, vanwege de bevolkingsgroei en de woning-
nood, al jaren werd gepraat over uitbreidingsplannen, maar vrijwel zonder con-
creet resultaat. Daarom had het naburige Den Haag al uitgesproken dat Rijswijk 
beter geannexeerd kon worden. Met de komst van de energieke Bogaardt ver-
anderde er van alles. Hij zorgde dat de uitbreidingsplannen werden omgezet in 
concrete actie. Al snel werd grond aangekocht; het ging deels om weiland, maar 
ook deels om tuinbouwgrond, waardoor er tuinders moesten worden uitgekocht. 
Terwijl het uitbreidingsplan nog niet door de gemeenteraad was vastgesteld (dat 
zou nog tot 1956 duren), werd er al gebouwd.

Heeft Bogaardt zijn stempel op deze buurt gedrukt?
Omdat de ‘Indische buurt’ werd ontwikkeld en gebouwd in de eerste jaren van 
het burgemeesterschap van Bogaardt, denken veel Rijswijkers dat de Indische 
straatnamen een idee van Bogaardt zijn geweest. Hij was immers in Indië gebo-
ren en had er, op zijn studie in Leiden na, zijn hele leven gewoond. Ook had hij 
in Batavia ervaring opgedaan met bestuurlijke functies en het (loco)burgemees-
terschap. Toch is er in de raadsstukken en andere stukken in het gemeentearchief 
van Rijswijk geen enkel bewijs te vinden dat hij hier persoonlijk de hand in heeft 
gehad. Het was en is ook algemeen bekend dat Bogaardt de bouwplannen en 
vooral de uitvoering daarvan veel belangrijker vond dan de straatnamen. Alleen: 
straatnamen waren wel nodig, want anders kon je niet verder.

Onomstreden	is	dat	het	zijn	nadrukkelijke	voorkeur	had	om	de	flatgebouwen	een	
zadeldak in plaats van een plat dak te geven. Hij effectueerde dat via de ‘Wel-
standscommissie’15. Het effect is nog steeds te zien in Te Werve en ook in de an-
dere buurten die in die tijd gebouwd zijn. Wel zijn inmiddels sommige gebouwen 
al weer vervangen door nieuwbouw met een plat dak, ook in Te Werve.
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De bekendheid van de buurt als Indische buurt
Dat deze buurt een Indische buurt is met negentien straten, vernoemd naar man-
nen die in Nederlands-Indië hun sporen hebben verdiend, is in Rijswijk zelf 
nauwelijks bekend, ook niet in de buurt zelf. In de toelichting op het Bestem-
mingsplan Te Werve van 2013 wordt ook niet aan Nederlands-Indië gerefereerd.

Rijswijk heeft geen bijzondere relatie 
met Indonesië of Nederlands-Oost-
Indië. De straatnamen hebben voor de 
huidige	 bewoners	 ook	 geen	 specifiek	
‘Indische’ betekenis.
Het	 profiel	 van	 de	 buurt	 als	 Indische	
buurt is ook niet erg scherp. Dat komt 
waarschijnlijk vooral door de straatna-
men. Generaal Spoor is nog een van 
de meer bekende personen, maar deze 
laan loopt niet alleen langs de wijk, 
maar loopt ook nog eens door tot bijna 
de rand van Rijswijk. Hierdoor lijkt 
de laan niet bij een bepaalde buurt te 
horen. Colijn is ook een vrij bekende 
naam, maar als mensen aan Colijn 
denken, zal het vooral zijn minister- 
en premierschap in de jaren dertig in 
Nederland zijn en niet zijn betrok-
kenheid bij de Lombokoorlog (1894). 
Karel Doorman is verder de enige be-
kende naam, maar die kan niet alleen 
het	profiel	van	de	buurt	bepalen.

De straatnaambordjes zijn ook niet altijd behulpzaam. Op zichzelf is het positief 
dat de gemeente Rijswijk zorgt voor een korte toelichting op de straatnaambord-
jes, maar de beschikbare ruimte is beperkt. Dat heeft ertoe geleid dat van de ne-
gentien straten in deze buurt er slechts zeven een straatnaambordje hebben met 
een toelichting die wijst op de band met Nederlands-Indië, en één straat (Beren-
schot) waarbij twee bordjes dat wel doen, maar de andere niet.

Karel Doorman als luitenant-ter-zee 
1e klasse in 1932

Woningen aan de Dr. H. Colijnlaan met het karakteristieke groen en het typische zadeldak
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Opvallend is dat er ver buiten Te Werve ook nog vier verspreid gelegen straten 
een ‘Indische’ vernoeming hebben gekregen: het Generaal van Geenplein, de 
Mgr. P.J. Willekenslaan, de Admiraal Helfrichsingel en de Dr. H.J. van Mook-
laan. Afgezien van het Generaal van Geenplein zijn alle straatnaambordjes van 
deze straten voorzien van een duidelijke verwijzing naar Nederlands-Indië. Dat 
kan	het	profiel	van	de	Indische	buurt	ook	nog	afgezwakt	hebben.

Bouwkundige geschiedenis
Deze buurt is ook om een andere reden bijzonder. De bouwkundige opzet ver-
schilt sterk van wat tot dan toe in Rijswijk gebruikelijk was. Ik citeer hierna pas-
sages uit het Bestemmingsplan Te Werve uit 2013.16

De architect van dit uitbreidingsplan, De Ranitz, stond sterk onder invloed 
van de CIAM-gedachte: scheiding van de stedelijke functies, wonen en wer-
ken, verbonden en gescheiden door brede ruime wegen met groenstroken 
(recreatie).17 In de periode 1954-1960 werd deze buurt volgebouwd met de 
typerende strokenbouw van de CIAM-gedachte: haaks op en parallel aan el-
kaar geplaatste woonblokken met veel groen ertussen. Te Werve toont nog de 
gave,	ruime	en	groene	CIAM-filosofie,	met	hier	en	daar	sociaal-maatschappe-
lijke functies, zoals scholen.

De buurt Te Werve is opgebouwd uit verschillende woonclusters. De meeste 
woonclusters worden gekenmerkt door een zogenaamde stempelstructuur. 
Deze stempelstructuur is typerend voor de naoorlogse stadsuitbreidingen. 
Een stempel is een stedenbouwkundig ensemble dat bestaat uit twee of meer 
woonblokken	 (gestapelde	 flatwoningen	 of	 rijtjes	 grondgebonden	woningen)	
die in een bepaalde positie ten opzichte van elkaar staan. Samen vormen de 
woonblokken een ‘open bouwblok’. De voorkanten van de bouwblokken 
liggen aan woonstraten en de achterkanten omsluiten collectieve groene 
hoven. Voorbeelden van deze stempels zijn onder andere te vinden in het 
gebied tussen de Dr. H. Colijnlaan en de Ir. H.H. van Kollaan, alsook tussen 
de Idenburglaan en de Karel Doormanlaan.

Een bijzondere positie wordt ingenomen door de rijtjes ééngezinswoningen 
langs de Idenburglaan. Deze zijn gesitueerd volgens het principe van de stro-
kenbouw, waarbij de voorkanten allen naar dezelfde zijde zijn georiënteerd. 
De veelal in bruine baksteen opgetrokken bouwblokken hebben afwisselend 
een hoogte van twee, drie of vier verdiepingen en bezitten veelal het voor 
Rijswijk zo karakteristieke zadeldak, als traditioneel element in deze moderne 
vorm van woningbouw. In de blokken zijn de relatief ruime woningen met 
vier, zes of acht stuks rond een portiek gegroepeerd.

Tot zover de tekst uit het Bestemmingsplan Te Werve van 2013.

Je kunt deze buurt dus zien als een Indische buurt, maar ook als een Bogaardt-
buurt of als een CIAM-buurt. Maar voor de meeste mensen zal het toch wel ge-
woon ‘Te Werve’ blijven.
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Dit artikel is een bewerking van een artikel dat wordt opgenomen in een in 2020 
te verschijnen boek over de Indische buurten van Nederland.

Noten
1 Stadsarchief Delft, Archief Gemeentebestuur van Rijswijk, 1946-1978, archiefnum-

mer 767, inv. nr. 424, brief van N.C. de Wilde en H. Ton d.d. 6 maart 1954 ‘Aan Bur-
gemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk (Z.H.)’.

2 Zeer waarschijnlijk is dit de heer M. Verhagen, die destijds bij het kabinet van de bur-
gemeester werkte.

3 Stadsarchief Delft, Archief Gemeentebestuur van Rijswijk, 1946-1978, archiefnum-
mer 767, inv. nr. 424, nota ‘Straatnamen’ d.d. 17 maart 1954 door M.V. [aan het col-
lege van B en W].

4 idem, inv. nr. 424, nota ‘Straatnamen’ d.d. 21 maart 1954 door M.V. [aan het college 
van B en W].

5 idem, inv. nr. 424, voorstel No. 88 ‘Straatnamen’ d.d. 2 juni 1954 door Burgemeester 
en Wethouders van Rijswijk (ZH) aan de Raad.

6 idem, inv. nr. 424, bericht No. 88 ‘Straatnamen’ d.d. 31 mei 1954 van de Commissie 
voor Onderwijs en Culturele Aangelegenheden aan ‘Heren Burgemeester en Wethou-
ders der gemeente Rijswijk ZH’; een aparte ‘Straatnamencommissie’ werd pas in 1955 
ingesteld.

7 idem, inv. nr. 1966, Handelingen van de gemeenteraad van Rijswijk (ZH), zevende 
vergadering gehouden op vrijdag 11 juni 1954, des avonds te half acht uur (agenda-
punt 18, blz. 172-173).

8 idem, inv. nr. 1967, vierde vergadering, 23 maart 1955 (agendapunt 11, blz. 178-182).
9 idem, inv. nr. 1968, derde vergadering, 15 maart 1956.
10 idem, inv. nr. 424, Nota ‘Straatnamen’ d.d. 26 februari 1954 door M.V. aan het college 

van B en W.
11 Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, jaargang 1940.
12 Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, 

Den Haag, Martinus Nijhoff, 20 delen, 1971-1996 (Rijks Geschiedkundige Publica-
tiën, Kleine Serie, vanaf nr. 36); in dit geval deel III, 436.

13 idem, deel IV, blz. 390-391 en deel VI, diverse bladzijden (zie het personenregister).
14 idem, deel XIII en alle delen daarna behalve XV (zie het personenregister).
15 Stadsarchief Delft, Archief Schoonheidscommissie, sinds 1950 Welstandscommissie 

(archiefnummer 714), inv. nr. 7, vergadering van 3 Juni 1954, na de behandeling van 
de laatste aanvraag.

16 Bestemmingsplan Te Werve, vastgesteld 17 december 2013, 9.
17 Het ‘Congrès International d’Architecture Moderne’ (CIAM) was de naam van een se-

rie internationale conferenties over moderne architectuur en stedenbouw in de periode 
1928-1959.
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Sinds mei 2019 zitten wij 

in het historische pand 

aan de Herenstraat 40 

in Oud Rijswijk, 

beter bekend als het 

Oude Postkantoor.

RGU DELA 
Uitvaartverzorging

Herenstraat 40 
2282 BV Rijswijk 

070 - 30 97 117

U bent van harte 

welkom op werkdagen 

van 9 tot 17 uur.

Belt u ons als u komt?, 

dan zorgen wij 

voor verse koffi e.

Ons team van 10 medewerkers 

zorgt ervoor dat de uitvaart van 

uw dierbare geheel naar uw 

wensen perfect georganiseerd 

wordt.

Ook kunt u bij ons terecht met 

al uw vragen rondom uitvaart-

mogelijkheden, verzekeringen, 

spaardeposito’s, en bijvoor-

beeld levenstestamenten.
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In Memoriam Rina van Huuksloot (1924-2019) 
Ruud Poortier

Haar behoefte aan ontplooiing ook buitenshuis, en afkeer van ongelijkheid 
waren er de oorzaak dat zij er steeds meer moeite mee had dat ‘een 
vrouw haar oren naar de man moest laten hangen’.’

Deze zin uit het boekje bij haar negentigste verjaardag typeert Rina van Huuksloot. 
Zij streefde in haar lange leven niet alleen naar vorming voor zichzelf, maar ook 
voor de vrouw in het algemeen. Politiek vond ze haar thuis in de PvdA, sociaal in het 
vormingswerk voor vrouwen. Niet gebruikelijk voor een meisje van het platteland 
uit een behoudend protestants milieu.
Hendrina van Huuksloot werd op 11 mei 1924 in Oud-Alblas geboren. Voor het werk 
van vader verhuisde het gezin naar Rijswijk toen ze vijf jaar was. De huishoudschool 
en een baantje, méér zat er eerst niet in. Maar Rina wilde méér, ging naar de 
avondschool en behaalde diploma’s als coupeuse en lerares naaldvakken. Ze trouwde 
met Freek Thieleman en werd, zoals in 1945 gebruikelijk, ondanks haar diploma’s 
huisvrouw en later moeder. In hun huis aan de Kerklaan zou ze de rest van haar leven 
blijven wonen.
Maar het schuurde, Rina zocht naar méér zingeving. Freek wees haar op de 
‘Vrouwenbond’ van de PvdA. Daar voelde zij zich direct thuis. Ze werd snel secretaris 
van de Rijswijkse afdeling en actief in de organisatie van de ‘1-mei-vieringen’. Rina 
verzorgde dan ook de rode tulpen en rozen voor de oudere partijleden.
Binnen de partij en de vakbeweging volgde zij cursussen en legde contacten met 
illustere partijleden als Jan Pronk, Anne Vondeling, Henk Vredeling en Lodewijk de 
Waal. In die jaren liep haar huwelijk op de klippen. De Vrouwenbond was inmiddels 
opgevolgd door de ‘Rooie Vrouwen’ en Rina werd hun vertegenwoordiger in het 
Rijswijkse PvdA-bestuur. Met hen beijverde zij zich voor de vrouwenemancipatie 
en een progressief beleid ten aanzien van crèches en peuterspeelzalen. Rijswijk 
verleende subsidie voor de zogenaamde VOS-cursussen (‘Vrouwen Oriënteren zich 
op de Samenleving’) en ook daarvan werd Rina een voortrekker. Uiteindelijk kwam 
daaruit de ‘Vrouwenschool’ voort, die een aantal jaren goed functioneerde.
In de loop der jaren won Rina’s samenbindende persoonlijkheid het van dogmatische 
partijdiscussies. Ze hield zich bezig met de huisvesting van ouderen in onze gemeente. 
Als bestuurslid/penningmeester van de 50+-vrouwengroep WOUW (‘Wijzer Ouder 
Worden’) bleef zij zich tot op hoge leeftijd inzetten voor vrouwenvormingswerk. 
Ze werkte mee aan de ‘Zomerschool’ en bemoeide zich met de ‘Internationale 
Vrouwendag’. De laatste jaren werden deze activiteiten wel minder, maar ze mochten 
tot op het laatst op haar belangstelling rekenen.
Rina vond inspiratie in het geloof, maar niet meer in de zware kant van haar jeugd. Het 
was vooral de sociale kant van de gemeente rond de Oude Kerk die haar aansprak. ‘Er 
wordt op mensen gelet.’Dat sprak haar aan: haar hele leven heeft ze immers zelf op 
mensen gelet. Dat alles leidde in 2006 tot een koninklijke onderscheiding. Maar ze lette 
ook op haar naaste familie, haar beide kinderen en partners en de vijf kleinkinderen. 
Voor hen kon ze haar andere oude talent uitleven: breien, een broek verstellen, een 
galajurk naaien. Rina had oog voor de grote én de kleine wereld.
Rina van Huuksloot overleed na een korte ziekte nog onverwachts op 20 juni 2019. 

‘
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In Memoriam 
Herbert Joan de Roy van Zuydewijn 

(1927 – 2019)
Willem van der Ende

Een heer met een gedistingeerd snorretje in een stemmig kostuum, vrien-
delijk maar ook wat ironisch en gereserveerd; kortom het type diplomaat 
of hoge ambtenaar. Dat laatste was Herbert de Roy van Zuydewijn dan 

ook, maar hij was ook dichter en vertaler. 

De Roy werd geboren in een rooms-katholiek gezin met zeven jongens in Amsterdam. 
Na de lagere school en het strenge ‘Ignatiuscollege’ ging hij rechten studeren. Als 
dienstplichtig	soldaat	–	hij	wilde	geen	officier	worden	–	werd	hij	tijdens	de	‘politi-
onele acties’ naar Bali gezonden. Daar verbleef hij van december 1947 tot maart 
1950. Naar eigen zeggen heeft hij er geen schot gelost. Wel hield hij een levens-
lange zwak voor het bijzondere eiland. Een aantal gedichten uit deze periode publi-
ceerde hij veel later in de bundel ‘Sprekend in Tongen’ (1998).
Terug in Nederland kreeg hij een baan bij de gemeente Den Haag waar hij al snel 
speechschrijver werd van burgemeester H.A.M.T. Kolfschoten. Hierna ging hij als 
chef-kabinet werken bij de Rijswijkse burgemeester Archibald Bogaardt. Het was 
waarschijnlijk wel een promotie, maar vast en zeker heeft het feit dat hij in een tijd 
van grote woningnood in Rijswijk een eengezinswoning kon krijgen ook een rol 
gespeeld.
Hij schreef vrijwel alle toespraken en betogen van Bogaardt en dat waren er heel 
wat, want Bogaardt vond dat Rijswijk en hijzelf (vanzelfsprekend!) op de kaart 
gezet moesten worden. Een moeilijker ‘baas’ dan deze wispelturige, autoritaire en 
eigenzinnige burgemeester is nauwelijks voorstelbaar. Toch heeft De Roy het een 
aantal jaren uitgehouden. Over deze periode had hij heel wat kunnen vertellen, maar 
hij was en bleef discreet. Wel vertelde hij hoe hij heel subtiel ‘wraak’ nam, als de 
burgemeester weer eens uit 
zijn slof was geschoten of 
hem onheus had behandeld. 
In de eerstvolgende toe-
spraak stopte hij dan aller-
lei moeilijke en geleerde 
woorden, welke Bogaardt, 
die een klein spraakgebrek-
je had, slechts met moeite 
kon uitspreken. 
Na deze gemeentelijke pe-
riode werd hij secretaris 
van de ‘Gezondheidsraad’ 
en de rest van zijn werk-
zame leven zou hij ver-
schillende functies in de 
zorg blijven vervullen. 

De Roy achter zijn bureau op het oude stadhuis Laan Hofrust
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Naast zijn werk zat hij, gezien zijn deskundigheid heel begrijpelijk, in een aantal 
stichtingsbesturen, Zo was hij jarenlang secretaris in het bestuur van het ‘Museum 
Rijswijk’. Voor dit alles werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Desondanks zal De Roy toch vooral herinnerd blijven vanwege zijn vertalingen en 
dichtbundels. In 1980 verraste hij de literaire wereld door zijn vertaling van de Ilias 
van Homerus. Wat tot dan vrijwel onmogelijk leek, Homerus vertalen in verzen (in 
dactylische hexameters) en dan vooral in correct Nederlands, was hem goed gelukt. 
De laatste die dat had geprobeerd was de classicus Aegidius Timmermans. Diens 
metrische vertaling is echter zo goed als onleesbaar. En nu bleek een niet-classicus 
daartoe wel in staat. De recensent van het NRC Handelsblad, J.P. Guépin, eindigt 
zijn uitgebreide bespreking (‘Een wonderbaarlijke vertaling van de ILIAS’) zo: ‘De 
Roy van Zuydewijn heeft als niet-classicus in zijn vrije tijd een meesterlijke presta-
tie geleverd. Ik hoop dat hij nu al met de Odyssee bezig is’. (27-06-1980). 
Deze wens is uitgekomen, maar niet zó snel. De Roy zag er een beetje tegen op, 
maar in 1992 - intussen was hij met de VUT gegaan - verscheen dan toch de verta-
ling van de Odyssee. In de jaren daartussen verschenen van hem bij ‘De Arbeiders-
pers’ de dichtbundels De Visionair (1984); Enclave (1986) en Wat de zee verzwijgt 
(1988).
Kennelijk was hij na het verschijnen van de Odyssee uitgekeken op Homerus en 
raakte hij gefascineerd door Shakespeare. Vooral de berucht ingewikkelde sonnetten 
van de Engelse schrijver proberen in het Nederlands te vertalen, vond hij een grote 
uitdaging. Hij had zeven maanden nodig om de 154 sonnetten te vertalen. Was hij 
tevreden? Waarschijnlijk wel, maar hij heeft later toch enkele verbeteringen en wij-
zigingen aangebracht. Ze verschenen in 1997. De jaren daarop vertaalde hij nog acht 
van Shakespeares toneelstukken. 
Een bijzonder plekje in De Roy’s vertaalcarrière was zijn medewerking aan een 
project opgezet door ‘VluchtelingenWerk Rijswijk’ om het werk van de Irakese 
dichter Salah Hassan te vertalen. Het was voor hem een nieuwe ervaring poëzie uit 
een heel andere cultuur te lezen, die proberen te begrijpen en te vertalen. Het resul-
taat was een optreden bij de Dodenherdenking in de Oude Kerk van Rijswijk waar 
Hassan in het Arabisch en De Roy in het Nederlands samen een lang anti-oorlogs-
gedicht voordroegen én de publicatie van de gedichtenbundel van Hassan   Slapen 
in een vreemde taal (2002) met daarin een verhelderend nawoord van de Roy.
Voor al zijn vertaalwerk kreeg De Roy in 2002 de prestigieuze ‘Martinus Nijhoff-
prijs’.
Blijft de vraag, die Guépin zich blijkbaar ook heeft gesteld, waar De Roy de tijd 
vandaan haalde. Hij had immers ook een drukke baan en alleen al de Ilias beslaat 
bijna 16.000 versregels. Hij heeft over de vertaling jaren gedaan. Naar eigen zeggen 
legde hij zich een vast schema op. Iedere avond na het eten vertaalde hij een bepaald 
aantal verzen, minimaal tien als hij weinig tijd had, anders een stuk of twintig. Meer 
niet, zodat hij nog de hele avond voor zichzelf had. Het voordeel daarvan was dat 
hij een nog onopgelost probleempje van de avond daarvoor meenam naar zijn werk 
(dat er niet onder leed, haastte hij zich dan te zeggen). Zelf werd hij ook vaak verrast 
als er zich dan ineens een oplossing voordeed.
Toen	zijn	echtgenote	geestelijk	in	de	war	raakte,	verhuisde	het	echtpaar	naar	een	flat	
in de buurt van het winkelcentrum ‘In de Bogaard’. Daar zorgde hij voor haar tot 
zij in 2018 overleed. Op een nacht in april dit jaar viel hij, brak een heup en overleed 
door complicaties in het Delftse ziekenhuis. Hij laat drie zonen na.
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In Memoriam 

Joop van der Loo (1935-2018)
Ruud Poortier

Ik draag meer bij tot de gezelligheid dan tot de goede gang van zaken.’ Een 
uitspraak die Joop van der Loo als rector van het Christelijk Lyceum Delft 
(CLD) regelmatig herhaalde – en waarvan hij zelf ongetwijfeld wist dat het 

maar de halve waarheid was. Joop was een man met charisma, die juist door 
zijn humor duidelijk liet blijken wie er de baas was. Gezelligheid, ja. Orde: ook.

Johannes van der Loo werd in 1935 geboren in Rijnsburg, in een gereformeerd 
predikantengezin. Die erfenis heeft hij serieus maar vrolijk met zich meegedragen. 
Hij groeide op in Dordrecht en was trots op zijn moeizame schoolcarrière. 
Uiteindelijk kreeg hij les van een oud-klasgenote, en door de wol geverfd kon hij 
zijn medeleerlingen duidelijk maken hoe je met een jonge lerares (niet) omsprong. 
Inmiddels had hij Nel Groeneveld ten huwelijk gevraagd toen ze allebei twaalf jaar 
waren. De verbintenis zou tot Joops dood standhouden.

In Dordrecht was hij werkzaam in het jeugdwerk. Hij kon er met plezier over 
vertellen - het was ook een leerschool hoe je met lastige pubers moet omgaan. 
Joop was wat dat betreft een goede leerling en hij hield van die leeftijdsgroep. Hij 
studeerde voor een akte geschiedenis en verhuisde eind jaren zestig naar Rijswijk, 
om aan het CLD leraar te worden. Daar was van alles aan de hand. Leraren trokken 
hun kostuums uit, leraressen de spijkerbroek (of de minirok…) aan en mijnheer 
Van der Loo werd Joop. Conrectoren werden voortaan gekozen door het personeel 
en	bij	de	nieuwe	lichting	schoolleiders	kwam	Joop	van	der	Loo	al	snel	als	staflid	
naar voren. In 1978 werd hij waarnemend rector en twee jaar later rector van de 
school, die toen ook nog een vwo-afdeling in Rijswijk had. Maar Joop bleef Joop. 
De ervaring van Dordrecht hield in dat hij midden tussen de leerlingen stond, soms 
letterlijk. Elk jaar mee met het zeilkamp van 5-vwo, altijd lesgeven in één eerste 
klas, waar hij godsdienst gaf.
Er gebeurde veel onder zijn leiding. Van der Loo is bijvoorbeeld de bouwpastor van 
de huidige locatie aan het Delftse Molenhuispad. Hij bevocht voor de nieuwbouw 
een centrale plaats in de stad, gunstiger gelegen in vergelijk met eerdere plannen 
in het verre Tanthof. Daarna volgde de opgave om in een tijd van bezuiniging tóch 
alle potjes aan te spreken om een kwaliteitsgebouw te plaatsen. Hij beschouwde dit 
als een uitdaging. En Joop ging graag de uitdagingen aan. Tijdens de nieuwbouw 
glipte hij elk geschikt moment weg om op de bouwplaats te kijken. Het werd niet 
alleen zijn school, nu ook zijn gebouw. In 1984 kon hij intrek nemen in de nieuwe 
rectorskamer. 
Er werd toen ook een ander oud en zeurend probleem opgelost: de Rijswijkse 
vwo-dependance aan de Volmerlaan/Treubstraat moest nu terug naar Delft – met 
leerlingen en docenten. Het was een uiterst gevoelige en ingewikkelde kwestie die 
te ver voert om hier uit de doeken te doen, maar onder Van der Loos leiding kwam 
de integratie behendig op gang. Dergelijke problemen waren koren op zijn molen, 

‘
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waarvan hij het beste wist te bakken. Zijn tactiek in penibele situaties noemde hij wel 
eens die van een straatvechter. Dat was zijn Dordtse ervaring. Een star bestuurslid, 
een lastige inspecteur, een dwarse collega, een zeurende ouder of een weerbarstige 
leerling, gráág! Hij zag hen altijd als een uitdaging die hij gretig aanging – en vrijwel 
altijd won door zijn overtuigende, humorvolle en charismatische presentatie. 
Bij zijn vertrek in 1997 liet hij een school na, waarin hij veel van zijn idealen 
gerealiseerd heeft gezien. Een brede protestants-christelijke scholengemeenschap, 
met een klinkende naam in Delft en ver daarbuiten. Mooie toegankelijke gebouwen, 
een school als een warme familie. Hij had veel bereikt maar er lagen nog uitdagingen 
voor hem buiten het onderwijs. Hij nam op het juiste moment afscheid. 
Hoewel er vele leerlingen en docenten in Rijswijk woonden, speelde zijn 
rectorscarrière vooral in Delft. Maar ook zijn woonplaats mocht van zijn besturende 
talenten	profiteren.	Joop	was	en	bleef	een	onderwijsman.	In	1978	trad	hij	toe	tot	
het bestuur van de Protestants Christelijk Basisonderwijs Rijswijk (PCBR), werd 
voorzitter van de onderwijscommissie en was van 1982-1988 algeheel voorzitter. 
Ook hier lagen er uitdagingen: kleuter- en lagere scholen tot basisscholen omsmeden, 
het eeuwige spel met de gemeente, het hoofd bieden aan wat toen nog revolutionair 
was: duobanen en continuroosters. Bij dit alles hield hij het welbevinden van 
personeelsleden en leerlingen in het oog.
De uitdaging van de jaren negentig werd de woningbouw, die Joops interesse had 
gewekt door zijn bemoeienis met het nieuwe Delftse schoolgebouw. Al in het 
schoolbestuur schoof hij graag aan bij bouwcommissieleden als Jan Dekker en 
Ep van Marle. Het protestantse bestuurswezen was in die tijd een carrousel: als 
bestuurders kwam je elkaar overal tegen (de ‘nestgeur’ aldus Joop). Zo werd hij 
voorzitter van de Rijswijkse Christelijke Woningbouwvereniging (RCW), die óók 
een fusie te wachten stond en één van de fundamenten van het huidige ‘Vidomes’ 
is. Joop wist weinig van woningbouw af, maar had ervaring met het nieuwe 
schoolgebouw en vooral met het voorzitterschap. Ook hier leidde hij de vereniging 
met milde krachtdadigheid en vooral ook – met humor. Dat gold ook voor het 
overgangs(fusie)bestuur, waarin hij voorzitter van de Raad van Commissarissen was.

Joop van der Loo overleed na een korte ziekte op 20 september 2018, 83 jaar oud. 
Velen zullen goede herinneringen aan hem bewaren. Wij denken allereerst aan zijn 
vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem dierbaar waren. Ook vele 
leerlingen, docenten, het niet-onderwijzend personeel, bestuursleden, ouders en 
bewoners zullen met warmte aan hem terugdenken. Als een mens als Joop van der 
Loo je pad kruist, ben je immers een geluksvogel.
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In Memoriam Wim Mateman 
(1945-2019)

Krijn de Graaf

Politiek is de rode draad in zijn leven geweest.1 Daarnaast boeiden de 
alternatieve levens- en geneeswijzen hem zeer.
Wim Antoon Mateman werd geboren in Aalten op 7 mei 1945 en was 

daar al op zijn vijfentwintigste (1970) wethouder voor de Christelijk-Histori-
sche Unie, tevens was hij Statenlid in Gelderland. Henk Beernink haalde Wim 
naar Den Haag. Beernink was overigens van 1945 tot 1967 gemeentesecretaris 
van Rijswijk en de laatste vier jaar daarvan ook kamerlid. 

Wim kwam in 1979 (op vierendertigjarige leeftijd) in de Tweede Kamer voor het 
CDA. Hij had zijn pied-à-terre in Rijswijk en werd uiteindelijk hoofdbewoner van 
het huis dat aanleunt tegen het Oude Raadhuis en mooi zicht geeft op Park Hofrust. 
Wim bezat duizenden boeken en ze werden gelezen! Hij kende zijn dossiers tot in 
detail en ongetwijfeld ook die van anderen. En dat gekoppeld aan zijn verbale 
kwaliteiten maakte hem tot een geducht en spraakmakend kamerlid. 
Toenmalig CDA-partijvoorzitter Hans Helgers zegde in 1997 Wim en andere oud-
gedienden de wacht aan om daarmee ruimte te maken voor een nieuwe generatie 
politici. De drie-termijnen-regel (drie maal vier jaar) werd ingevoerd en daarmee 
was Wim kansloos. Hij heeft zich er enorm tegen verzet, haalde zelfs de nationale 
radio en tv naar Aalten, maar hij verdween van het nationale toneel. De onlosma-
kelijke pijp maakte hem overigens tussendoor pijproker van het jaar en Koot en 
Bie	hebben	hem	ook	aardig	gepersifleerd!	Wim	had	daar	grote	pret	over.
In 2003 was er een vacature voor een wethouder in Rijswijk. Als fractievoorzitter 
van het CDA heb ik toen met hem kennis gemaakt en sindsdien waren we onaf-
scheidelijke politieke vrienden. Na elf jaar wethouder Financiën en Grondzaken te 
zijn geweest, was hij nog vier jaar raadslid. Wij namen in 2018 samen afscheid van 
de raad.

Je doet nooit iets alleen, maar de uitbreiding van Rijswijk met de nieuwe woonwijk 
‘RijswijkBuiten’ is voor een belangrijk deel aan hem toe te schrijven. In Rijswijk 
werd voor het eerst de ‘Wet Voorkeursrecht Gemeenten’ toegepast bij de verwerving 
van gronden en een taai traject resulteerde in de prachtwijk die nu volop in aanbouw 
is.	De	internationale,	financiële	crisis	dreigde	roet	in	het	eten	te	gooien,	maar	zette	
de markt ook aan tot creativiteit. De eerste gasloze woonwijk met nul op de meter 
werd geboren. 

Wim verdedigde zijn portefeuille grondig en stond als debater stevig in zijn schoe-
nen, landelijk maar ook lokaal.Hij heeft mij menige anekdote verteld over zijn 
politieke leven in de Kamer. In de begin 2019 verschenen memoires van Elco 
Brinkman staat een aardig verhaal. Als Brinkman premier zou worden, claimde 
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Wim het fractievoorzitterschap. Vanwege de verhoudingen protestanten versus ka-
tholieken was dat een mission impossible. Wim deed speciale klussen voor Ruud 
Lubbers en ook voor andere politici. Mogelijk kan men ooit nog iets doen met zijn 
dagboeken!

Een andere minder bekende en wijze kant van Wim was zijn belangstelling voor 
alternatieve levens- en geneeswijzen waar hij veel kennis van had. Dat wordt ge-
staafd door vele boeken en getuigschriften die hij over een lange loop van jaren 
verwierf. Daarbij had hij vooral aandacht voor de Indiaanse cultuur en het sjama-
nisme. Met zijn vrouw Marij, met wie hij vier jaar samen was, volgde hij nog een 
intensieve cursus daarover. Ze reisden naar de USA en hebben daar ook inderdaad 
met de Indiaanse cultuur kennis gemaakt. In dezelfde sfeer stond een reis naar Bali 
op stapel. Dat plan werd doorkruist door een herseninfarct in december 2018.
In de afscheidsbijeenkomst in de Bonifatiuskerk kwamen de verschillende kanten 
van Wim royaal aan bod. Hij was ook nog lid was van de Vrijmetselaars, maar 
daarover heb ik nooit met hem gesproken. Aardig was dat de huidige voorzitter (ds. 
Frederik van Harten) van de ‘Beernink stichting’ (CHU) ook het woord voerde.
Mijn band met Wim was vooral een politieke en daar konden we allebei met volle 
teugen van genieten. Wim was een gezellige verteller. Hij had een rijke sortering 
verhalen paraat, waarbij de humor niet ontbrak.
Wim Mateman overleed op 9 mei 2019.

Noot
1   De levensloop van Wim Mateman staat uitgebreid op Wikipedia.org en Parlement.com
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Jacob van der Croos, Gezicht op de Nieuwe Tolbrug en het Huis Burchvliet, 
olieverf op paneel, 1663, Museum Rijswijk 

Anthonie Jansz. van der Croos, Gezicht op de Nieuwe Tolbrug en het Huis Burchvliet, 
olieverf op paneel, circa 1656, onbekende verblijfplaats
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Herkomst onbekend
Museum Rijswijk verwerft een schilderij van Jacob van der Croos

Arjan Kwakernaak

Dat het bestaan van het schilderij bekend was, is te danken aan een foto 
uit 1936 in het ‘Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie’. 
Maar niemand had het schilderij ooit in het echt gezien, het is niet op 

tentoonstellingen geweest en er is nooit over geschreven. En uit het niets ver-
scheen het dit voorjaar op de veiling van het ‘Venduehuis’ in Den Haag. Een 
bijzonder zeventiende-eeuws paneel met een voorstelling van het ‘Huis Burch-
vliet en de Nieuwe Tolbrug’ van de hand van Jacob van der Croos. ‘Museum 
Rijswijk’ sloeg toe en met succes.

Vergeleken met de andere Rijswijkse buitenplaatsen had Huis Burchvliet een unie-
ke ligging. Op de hoek waar de Delftse Vliet overgaat in de Trekvliet, stond al in 
de vijftiende eeuw een huis. Het werd ‘De Vriesen’ genoemd. Een groot bezit was 
het niet; in de archieven wordt hoofdzakelijk gesproken over een huis met een erf 
en een boomgaard. Maar het lag buitengewoon aantrekkelijk op een kruispunt van 
waterwegen met druk handelsverkeer van en naar Den Haag. Het werd nog aan-
trekkelijker toen in 1556 het Hoogheemraadschap aan eigenaar Joost van Ouwelant 
octrooi verleende tot het leggen van een brug en het heffen van tol. De brug werd 
de Nieuwe Tolbrug genoemd; verderop in Voorburg lag namelijk de ‘Oude Tol-
brug’. 
In 1633 werd het huis verbouwd tot een ruime woning met trapgevels en grote 
vensters. De voorgevel werd opgesierd met een grote ovale gevelsteen waarop 
een toren in het water is te zien. Deze verwijst naar de nieuwe naam van het huis: 
Burchvliet. In een aanpalend, kleiner pand was een ‘tapperye’ gehuisvest die, ge-
zien het drukke personen- en goederenvervoer, goede zaken moet hebben gedaan. 
Zo was ongeveer de situatie, toen rond het midden van de zeventiende eeuw de 
Haagse kunstenaar Anthonie Jansz. van der Croos Burchvliet bezocht. De schet-
sen die hij hier maakte, zijn niet bewaard gebleven, maar ze stonden aan de basis 
voor een fraai paneeltje uit omstreeks 1656 waarop Burchvliet en de Tolbrug zijn te 
zien. Rechts is een deel van de buitenplaats ‘Hoekenburg’ afgebeeld en in het mid-
den van de Vliet dobbert een roeibootje. 

Anthonie Jansz. van der Croos is geboren in 1606-07 maar onbekend is waar. In 
1634 is hij woonachtig in Den Haag. In 1647 laat hij zich, samen met zijn jongere 
broer Pieter, inschrijven in het Haagse Sint-Lucasgilde. In 1649 verhuist hij naar 
Alkmaar, maar keert vijf jaar later weer terug naar Den Haag. Hier blijft hij werk-
zaam tot aan zijn overlijden in of na 1664. 
Anthonie wordt met enige regelmaat in de archieven genoemd. Het gaat dan vooral 
om	zijn	precaire	financiële	situatie.	Zo	tracht	hij	bijvoorbeeld	de	levering	van	brood	
te garanderen in ruil voor schilderijen. Ook leent hij van tijd tot tijd geld om verf en 
panelen te kopen. Met de opbrengst van de verkoop van zijn schilderijen moet de 
lening dan weer worden afgelost. Anthonie heeft ook een spiegeljacht waarmee hij 
door Holland trekt en van waaraf hij tekeningen maakt die hij later gebruikt voor 
zijn schilderijen. Zo nu en dan wordt ook deze boot gebruikt als onderpand voor 
geldleningen. 



l186l

H
V

R
 J

aa
rb

oe
k 

20
19

  l
  M

us
eu

m
 R

ijs
w

ijk
 v

er
w

er
ft 

ee
n 

sc
hi

ld
er

ij 
va

n 
Ja

co
b 

va
n 

de
r C

ro
os

Anthonie Jansz. is voornamelijk actief als landschapsschilder. Zijn landschappen 
siert	hij	op	met	een	verhalend	element	(een	kasteel,	een	stads-	of	dorpsprofiel)	en	
hij	 kleedt	 het	 verder	 aan	met	figuurtjes	 die	 nogal	 gedrongen	 aandoen,	 geen	 hals	
hebben en doorgaans een breedgerande hoed dragen. Veel van zijn onderwerpen 
vindt hij in Den Haag en omgeving en hier vindt hij ook zijn klanten. Niet zel-
den herhaalt Anthonie zijn onderwerpen, kennelijk omdat er een markt voor is. Zijn 
Gezicht op het ‘Huis ter Nieuwburch’ in Rijswijk spant in dit opzicht de kroon. Van 
Anthonie’s hand zijn tenminste zestien varianten bekend! 

Uit zijn eerste huwelijk heeft Anthonie een zoon, Jacob, vermoedelijk geboren in 
Den Haag in 1632. Daar woont hij in 1654 nog, want in dat jaar trouwt Jacob met 
Catharina Laurens Bruijn. In 1659 blijkt hij in Amsterdam te wonen, om het jaar 
daarop naar Alkmaar te verhuizen. Erg honkvast is Jacob niet want na vier jaar ver-
huist hij naar Veere, vervolgens naar Middelburg om in 1683 terug te keren naar 
Amsterdam. In of na dit jaar moet hij zijn overleden. De laatste keer dat zijn naam 
in de archieven wordt genoemd is in 1699 als ‘zijnde overleden’. 
Jacob is vrijwel zeker door zijn vader opgeleid tot schilder. Hij werkt in dezelfde 
trant als zijn vader en niet zelden worden de werken van vader en zoon door elkaar 
gehaald. Begrijpelijk, want veel van zijn landschappen en stadsgezichten zijn geba-
seerd op werken van Anthonie. Veel oorspronkelijk werk van Jacob is niet bekend. 
Het ‘Gezicht op Rijswijk’ in Museum Rijswijk is één van de weinige werken dat 
zonder een voorbeeld van zijn vader tot stand lijkt te zijn gekomen. Of vader en 
zoon hebben samengewerkt, is niet bekend. Jacob verhuist nogal vaak, hetgeen een 
samenwerking in de weg staat. Toch moet Jacob van tijd tot tijd in Den Haag heb-
ben gewerkt (ook al vermelden de archieven hier niets over), maar bovenal moet 
hij, zoals gezegd, toegang hebben gehad tot werken van zijn vader die hij als voor-
beelden gebruikt voor zijn eigen schilderijen. 

Het ‘Haags Historisch Museum’ bewaart een uit 1663 daterend ‘Gezicht op Den 
Haag’ van de hand van Jacob. In de brede lijst zijn twintig kleine paneeltjes opge-
nomen met gezichten op de dorpen rondom Den Haag. Deze paneeltjes zijn al in 
1661 en 1662 tot stand gekomen. Jacob woont echter sinds 1660 in Alkmaar. Hij 
zal dus regelmatig naar Den Haag moeten zijn gekomen en in het atelier van zijn 
vader hebben gewerkt aan deze opdracht, temeer daar hij voor alle paneeltjes in de 
lijst, schilderijen van zijn vader als voorbeeld heeft gebruikt. Eén van die kleine 
paneeltjes is een ‘Gezicht op de Nieuwe Tolbrug en het Huis Burchvliet’. Het voor-
beeld dat Jacob gebruikt is het al eerdergenoemde schilderij van Anthonie Jansz. 
uit omstreeks 1656. 

Het is merkwaardig dat deze opdracht naar Jacob ging en niet naar Anthonie, want 
deze had al eerder dit soort complexe schilderijen gemaakt. Een mogelijke verkla-
ring zou kunnen zijn dat hij ziek was en daarom zijn zoon naar voren schoof. Ja-
cob kon het geld vermoedelijk wel gebruiken, alleen moest hij voortdurend heen en 
weer reizen tussen Alkmaar en Den Haag. Het verklaart ook de lange periode die 
nodig was om het schilderij te voltooien.  

Vermoedelijk in opdracht schildert Jacob in 1663 de Nieuwe Tolbrug en het Huis 
Burchvliet opnieuw, maar nu op veel groter formaat en als zelfstandig werk. Dit is 
het schilderij dat onlangs door Museum Rijswijk is verworven. De compositie is 
grotendeels dezelfde als op het schilderijtje van zijn vader, alleen zijn de gebouwen 



l187l

H
V

R
 Jaarboek 2019  l  M

useum
 R

ijsw
ijk verw

erft een schilderij van Jacob van der C
roos

van wat dichterbij gezien. De opvallendste wijziging is rechts op de voorgrond. 
Waar bij Anthonie de Vliet doorloopt, verandert Jacob dit deel in een laaggelegen 
tuin onder de houten schutting van de buitenplaats Hoekenburg. Als aankleding 
voegt hij er een schoffelende man aan toe en twee hengelende mannen aan de wa-
terkant. Ook de ‘fouten’ van zijn vader neemt Jacob klakkeloos over. Zo moet de 
molen die links boven de bomen uitsteekt de korenmolen zijn die bij de Hoornbrug 
stond. We zien echter een houten wipmolen, terwijl er toen al een ronde, stenen 
stellingmolen stond. 

Helaas laten de archieven ons in de steek als het gaat om namen van opdrachtge-
vers. We weten dus niet voor wie Jacob het paneel heeft geschilderd. Zelfs de op-
drachtgever voor het grote gezicht op Den Haag met de lijst met twintig paneeltjes 
is onbekend, terwijl het hier toch om een grote opdracht gaat. 
De nieuwe aanwinst van Museum Rijswijk laat zelf ook niets los. Vaak staan er op 
de achterzijde nummers of etiketten of andere informatie die iets vertellen over de 
geschiedenis van het schilderij. In dit geval helemaal niets! Het enige wat we weten 
over de herkomst van het schilderij is terug te vinden op de eerdergenoemde foto 
uit 1936. Daarop staat dat het schilderij zich toen bevond in de collectie ‘Rooden-
burg’ in Haarlem. Wellicht dat archiefonderzoek nog iets oplevert, maar de kans is 
niet groot. Ook stond het schilderij toen nog op naam van Jacobs vader Anthonie. 
Deze	toeschrijving	is	niet	langer	te	handhaven.	De	wijze	waarop	de	figuurtjes	zijn	
geschilderd met de witte hoogsels is typerend voor het werk van Jacob. 

Dit is alle informatie die we nu hebben. Maar uiteindelijk gaat het om het schil-
derij. Het zal eerst worden gerestaureerd. Het is wat vies, de vernis is verkleurd 
en moet worden afgenomen en een lelijke restauratie uit het verleden moet wor-
den overgedaan. Dan zal het worden gepresenteerd aan het publiek. Maar achter 
de schermen gaat de puzzeltocht naar de herkomst van deze Jacob van der Croos 
gewoon door. 

Jacob van der Croos, Gezicht op Den Haag met in de lijst gezichten op de omliggende dorpen, 
olieverf op paneel, 1661-1663, Haags Historisch Museum
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Archeologische kroniek van Rijswijk 
over 2018

Hans Koot

De gemeente Rijswijk heeft een zeer rijk en boeiend verleden. Bijna elk jaar 
worden archeologische vondsten gedaan die nieuwe gegevens opleveren 
om het historische verhaal van Rijswijk te kunnen vertellen. Ook in 2019. 

Evenals voorgaande jaren waren archeologen werkzaam op de grootste bouwlocatie 
van Rijswijk: RijswijkBuiten. Zij deden er nieuwe ontdekkingen op het terrein waar 
ooit het klooster, en later de gelijknamige buitenplaats Sion heeft gestaan. De archeo-
logen doen veel meer dan opgraven. De meeste werkzaamheden vinden op kantoor 
plaats zoals het adviseren bij de ontwikkeling van bouwplannen, het aanleggen van 
leidingen of het herinrichten van terreinen. Doel van de archeologische adviezen is de 
archeologische resten zo goed mogelijk te beschermen. Dit betekent ook het maken 
van afwegingen. Niet alle archeologische vindplaatsen kunnen ook in situ, dus in de 
bodem, behouden blijven. Wanneer behoud onmogelijk blijkt, vindt een opgraving 
plaats. 

Het paleis Huis ter Nieuwburg in 1697, van boven gezien. De Naald in het Rijswijkse Bos staat op de 
plek van het paleis. De Generaal Spoorlaan gaat dwars door de tuin achter het paleis. Het riool lag 
achter in de tuin. Anoniem 1697 naar een prent van Julius Milheuser uit 1644, uitgever Frederik de 
Wit (Amsterdam).
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Daarbij worden de archeologische overblijfselen opgegraven, vervolgens worden alle ver-
kregen gegevens en vondsten bestudeerd. Alle gegevens worden samen gebracht in een 
rapport. In het rapport staan de bevindingen van de archeologen, de conclusies en, indien 
nodig, aanbevelingen. Daarmee zijn de gegevens van het onderzoek voor iedere belang-
stellende beschikbaar. Het uitwerken van het veldwerk is een arbeidsintensieve klus, en 
neemt de nodige tijd in beslag.
In deze archeologische kroniek wordt beknopt verslag gedaan van het archeologisch veld-
werk in Rijswijk in 2018. Het zijn voorlopige resultaten, omdat de onderzoeksgegevens 
nog in bewerking zijn.

Tenzij anders vermeld, is het veldwerk verricht door archeologen van het Taakveld 
Archeologie van het Team Vergunningen, Monumentenzorg en Archeologie van de ge-
meente Rijswijk. Zij worden ondersteund door vrijwilligers van de Archeologische 
Werkgroep Rijswijk (AWR) en de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN).

Het verrichten van archeologisch veldwerk is voorbehouden aan uitvoerenden die be-
schikken	 over	 een	 certificaat.	Het	 certificeringsstelsel	 is	 van	 recente	 datum	 en	 vervangt	
het stelsel van opgravingsvergunningen. De gemeente Rijswijk had al een opgravings-
vergunning	en	aangezien	zij	voldoet	aan	alle	eisen,	kon	in	2018	het	nieuwe	certificaat	in	
ontvangst nemen.

Generaal Spoorlaan
    
Het zal weinig Rijswijkers zijn ontgaan, dat in de afgelopen periode de Generaal 
Spoorlaan is heringericht. Tussen de kruispunten met de Burgemeester Elsenlaan en de 

Het riool tijdens de ontdekking. Een deel van het riool is al verwijderd, waardoor de binnenzijde 
zichtbaar is. Elk vlak van de rood-wit geblokte stok is 50 cm.
Foto: Gemeente Rijswijk/Archeologie.
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Huis	te	Landelaan	werden	volledig	nieuwe	rijbanen,	een	ventweg	en	een	fietspad	aange-
legd. Ook werden rioleringen vervangen. Tijdens graafwerkzaamheden werd de vondst 
van een veel ouder riool gemeld.

Het oudere riool is gemaakt van baksteen, heeft aan de binnenzijde een breedte van ca. 
30 cm, en is ca. 70 cm hoog. Aan de bovenzijde is het afgesloten met een klein gemetseld 
boogvormig gewelf.

Het	werd	gevonden	bij	de	voortuinen	van	de	flats	tegenover	de	Raadhuisvijver.	De	vind-
plaats is niet zo vreemd, want ooit maakte deze plek deel uit van de tuin van het paleis van 
Frederik Hendrik; het Huis ter Nieuwburg. Het paleis werd gebouwd in de jaren 1630-
1635 en stond op de plek waar nu de Naald in het Rijswijkse Bos staat. Rondom het paleis 
lag een fraaie tuin met verschillende vijvers. Twee van die vijvers bestaan nog steeds. 
Voor de waterhuishouding van de tuin was een ondergronds systeem van riolen aangelegd. 
Het gevonden riool maakte deel uit van dit systeem. De vondst bewijst, dat in de bodem 
van de woonwijk Te Werve nog resten van de tuin van het paleis aanwezig zijn. 

Sir Winston Churchilllaan; Burgemeester Elsenlaan

In het midden van de eerste eeuw na Chr. werd een kanaal gegraven tussen de monding 
van de Oude Rijn en de Maasmond. Dit zogeheten Kanaal van Corbulo is in een schrifte-
lijke bron vermeld. Naar de ligging van dit kanaal is lange tijd gezocht. Pas aan het einde 
van de twintigste eeuw vond men resten van het kanaal in Leidschendam. Door vervolg-
onderzoek is nu het tracé van het kanaal tussen de Oude Rijn en de stad Forum Hadriani 
in Voorburg op hoofdlijnen bekend. De stad was het bestuurscentrum van het gebied, en 
bevond zich op de plek waar nu het park Arentsburgh is. Over de verdere loop van het 
kanaal, dus tussen Forum Hadriani en de Maasmond, was tot 2006 maar weinig bekend. 
De vondst in Rijswijk van een mijlpaal en van een hoofdweg met naast gelegen water-
gang gaf meer informatie (Dorenbos, Holthausen en Koot 2009). De vindplaats uit 2006 
ligt op de hoek van de Sir Winston Churchilllaan en de Huis te Landelaan. Ten westen 
van Forum Hadriani lijken de hoofdweg en het kanaal naast elkaar te liggen. Om hierover 
meer duidelijkheid te verkrijgen, vind bij elke geboden gelegenheid archeologisch onder-
zoek plaats. En dat is niet zonder resultaat. In het voorgaande jaar vond een onderzoek 
plaats in het westelijk deel van Rijswijk ter hoogte van Eikelenburg, waarbij opnieuw een 
waterloop uit de Romeinse Tijd werd gevonden (Koot 2018, 181-182).
In 2018 was de aanleg van een riool door de Sir Winston Churchilllaan, aan de oostzijde 
van het kruispunt met de Burgemeester Elsenlaan, aanleiding voor opnieuw een onder-
zoek naar de ligging van dit kanaal. Ook ditmaal werd een waterloop aangetroffen. De 
breedte is minstens negen meter, en de bodem ligt op een diepte van ongeveer 2,75 m 
– NAP. Dit is ongeveer 2,3 m beneden het straatniveau. Er werden geen begeleidende 
vondsten gedaan, waardoor een datering nog niet vast staat. Onderzoek van de genomen 
grondmonsters kan hierin misschien verandering brengen.
Aan de zuidzijde van de waterloop werd de voorganger van de huidige Sir Winston 
Churchilllaan gevonden. De ouderdom van deze weg voert terug tot zeker de dertiende 
eeuw. De ongeveer zes meter brede weg was aan weerszijden voorzien van een bermsloot. 
Ook in en langs het weglichaam zijn geen begeleidende vondsten als potscherven gedaan, 
noch zijn verharde lagen gevonden van een wegdek. Wel kwamen enkele ‘losse’ brok-
ken natuursteen tevoorschijn. Mogelijk maakten deze toch ooit deel uit van een verhard 
wegdek.



l191l

H
V

R
 Jaarboek 2019  l  A

rcheologische kroniek van R
ijsw

ijk over 2018

Wilhelminapark Zuidrand

De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Rijswijk/Buiten zal ook leiden tot veranderin-
gen in de omgeving. Zo zal de zuidoost rand van het Wilhelminapark worden aangepast, 
zodat de nieuwe bewoners het park vanuit RijswijkBuiten kunnen betreden. Ook zal de 
verbreding van de spoorbaan tussen Rijswijk en Delft leiden tot diverse grondwerkzaam-
heden. Op deze plek zijn in 1985 door leden van de Archeologische Werkgroep Rijswijk 
bij het graven van een sloot resten uit de Romeinse Tijd (eerste-derde eeuw na Chr.) 
waargenomen, waaronder een kuil met potscherven. Door de voortgang van de grond-
werkzaamheden was destijds geen verder onderzoek mogelijk.
Vanwege de nieuwe plannen is behoud van de vindplaats niet mogelijk en vond in juni 
2018 een kleine opgraving plaats waarbij greppels, paalkuilen en een waterkuil aan het 
licht kwamen. Begeleidende vondsten als lokaal vervaardigde inheems-Romeinse scher-

ven en geïmporteerd aardewerk geven een voorlopige datering 
in de tweede eeuw, begin derde eeuw na Chr. De vondsten 
duiden op een nederzetting. Uit de gevonden grondsporen is 
niet op te maken of de opgraving zich in de kern van de ne-
derzetting bevindt of meer in de randzone. De ontdekking 
van de nederzetting is een nieuwe bouwsteen voor de ver-
dere reconstructie van de inrichting van het landschap in de 
Romeinse Tijd. Het komende onderzoek in dit deel van het 
Wilhelminapark en in het aansluitende deel van ’t Haantje 
(zie hierna) zal meer informatie over deze nederzetting gaan 
opleveren.

Kom van inheems-Romeinse aardewerk, eerste-derde eeuw na Chr.
Tekening: Gemeente Rijswijk/Archeologie/Mikko Kriek

RijswijkBuiten, deelgebied ’t Haantje

De grootste woningbouwlocatie in Rijswijk bevindt zich aan de zuidkant van de gemeente. 
De bouw van de nieuwe wijk, RijswijkBuiten, is in 2009 begonnen. Bij voltooiing zullen 
ruim 3500 woningen zijn opgeleverd, als mede bedrijven en voorzieningen als een school. 
RijswijkBuiten bestaat uit drie deelgebieden. Aan de oostelijke zijde ligt het deelgebied 
Sion, met als oostelijke begrenzing de Prinses Beatrixlaan. Het volgende deelgebied is ’t 
Haantje. Deze beslaat het gebied tussen de hiervoor genoemde weg en de spoorbaan Den 
Haag-Rotterdam. Aan de overzijde van de spoorbaan ligt het derde, toekomstige deelge-
bied ‘Pasgeld’. Het archeologisch veldonderzoek in deelgebied Sion is bijna voltooid (zie 
hierna).

In de afgelopen jaren vond in ’t Haantje archeologisch onderzoek plaats, waarvoor wordt 
verwezen naar voorgaande archeologische kronieken . In 2018 is begonnen met de laatste 
deel van het archeologisch onderzoek in ’t Haantje. Het gaat daarbij om de percelen die 
het dichtst bij de spoorbaan liggen. De verwachtingen voor dit deel zijn hooggespannen. 
De resultaten van het onderzoek ‘Wilhelminapark-Zuidrand’ bevestigden eerdere aanwij-
zingen, dat in dit deel van Rijswijk in de Romeinse Tijd een nederzetting lag. Daarnaast 
werd het onderzoek voortgezet naar de inrichting van het landschap in de Romeinse Tijd. 
De inrichting is te bestuderen door onder meer sloten op te sporen, die destijds werden 
gegraven om het landschap te verdelen in percelen. Het uitgangspunt voor dit onderzoek 
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is in de jaren 1967-1969 gelegd tijdens de opgraving van de nederzetting ‘Rijswijk-De 
Bult’ (Tubasingel). Archeologen brachten toen ten zuiden van de nederzetting een verka-
velingssysteem in kaart (Bloemers 1978). Bij later onderzoek in Rijswijk (in onder meer 
de	Hoekpolder,	Eikelenburg	 en	RijswijkBuiten;	Sion),	 in	de	gemeente	Midden-Delfland	
(Van Londen 2006), in Delft en in Den Haag-Wateringse Veld, ontstond het beeld van een 
groot oppervlak ingericht landschap. In dat landschap waren verspreid gelegen nederzet-
tingen aanwezig. Tussen de nederzettingen was het landschap in percelen verdeeld. Het 
onderzoek van het verkavelingssysteem in RijswijkBuiten toont aan, dat de in Delft en 
Rijswijk gevonden systemen kunnen worden verbonden tot één groot geheel. . In 2018 
werden tijdens het proefsleuvenonderzoek in het oostelijk deel van ’t Haantje wederom 
greppels aangetroffen. Uit deze vondsten blijkt het verkavelingssysteem zich uit te strek-
ken tot aan de spoorbaan.
In de uiterste noordoost hoek zijn nederzettingssporen gevonden: greppels met afval als 
potscherven en dierlijke botten, paalsporen en kuilen. Uit deze vondsten blijkt de neder-
zetting ‘Wilhelminapark-Zuidrand’ (zie hierboven) zich uit te strekken tot zeker vijftig 
meter in ’t Haantje.

RijswijkBuiten; ’t Haantje. Een opgravingssleuf.
Foto: Gemeente Rijswijk/Archeologie

Deelgebied Sion

Een van de bekendste archeologische terreinen is het klooster- en buitenplaatsterrein 
(wordt hierna kloosterterrein genoemd) Sion in de uiterste zuidwesthoek van Rijswijk. Het 
klooster Sancta Maria in Monte Sion, kortweg Sion, is gesticht in de periode 1433-1435 
en behoorde tot de Orde van de Augustijnen. In de vijftiende eeuw stond het klooster Sion 
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aan het hoofd van het Generaal Kapittel van Sion, waarbij ongeveer 25 kloosters waren 
aangesloten. Van het klooster Sion is weinig bekend, doordat het archief van het klooster 
verloren is gegaan. Er bestaan geen afbeeldingen van of kaarten, waardoor we ons geen 
beeld kunnen vormen van dit Rijswijkse klooster. Door de opsomming van de schade als 
gevolg van een brand in 1544, is bekend dat het klooster beschikte over onder meer een 
refter (eetzaal), een gebouw met de cellen van de kloosterlingen, een ziekenverblijf, een 
gastenverblijf en uiteraard een kapel. De herbouw werd spoedig ter hand genomen. De 
Reformatie (1572) betekende het einde van het gebruik van het kloostercomplex. Dit wa-
ren ook de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog, toen deze streek geteisterd werd door 
oorlogshandelingen, plunderingen en onrust. De stad Delft waar Willem van Oranje met 
de opstandelingen hun machtscentrum hadden, werd door Spaanse troepen ingesloten. Een 
van de schansen lag op of bij het voormalige klooster Sion. Na het wegtrekken van de 
Spaanse troepen werden alle schansen rond Delft snel geslecht, evenals het klooster Sion. 
Mocht het Spaanse leger terugkeren, dan konden zij in elk geval geen gebruik meer ma-
ken van de kloostergebouwen (Moerman 2010).

Op het hoofdterrein van het klooster ontstond in de zeventiende eeuw de buitenplaats 
Sion. Deze zou in de achttiende eeuw uitgroeien tot een van de grootste buitenplaatsen 
van	Delfland.	Het	was	lange	tijd	in	het	bezit	van	de	familie	Van	Hogendorp.	Op	het	hoofd-
terrein stond het landhuis met bijgebouwen, waarvan slechts het huidige pand Sionsweg 
42-44 (het zogeheten ‘koetshuis’) resteert. Het overige deel van het hoofdterrein was in-
gericht als tuin met een grote vijver. Rondom het hoofdterrein lag een brede waterpartij. 
Daaromheen lag nog een grote tuin, die zich uitstrekte tot aan de Spieringswetering. Rond 
1800 werden de opstallen gesloopt en de tuin verdeeld in percelen en verder in gebruik ge-
nomen door tuinders. Het bleef tuinbouwgebied tot ongeveer 2010, waarna de bouw van 
de woonwijk RijswijkBuiten van start ging.

In de winter van 1979/1980 werd meer bekend over het klooster door de vondst van fun-
deringen. Vanwege de bouw van nieuwe kassen vond grondverzet plaats, waarbij muren 
van zowel het klooster als van de buitenplaats voor de dag kwamen. In barre winterse 
omstandigheden werd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en 
leden van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden muurwerk gedocumenteerd. Het 
muurwerk werd na documentatie verwijderd.

Voor het ontwerp van de bouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte (straten, 
plantsoenen, speelplekken, etc.) was behoefte aan meer inzicht in de ligging en conserve-
ringstoestand van de archeologische resten in de bodem van het kloosterterrein. Als eerste 
lag er de vraag hoe groot de schade was als gevolg van het grondverzet van 1979/1980. 
Er was veel grondverzet gepleegd, dus de verwachting was niet erg hoog. Mochten er nog 
resten bewaard zijn gebleven, dan waren andere vragen van belang: wat is de precieze lig-
ging en diepte, wat is de conserveringstoestand en kan meer worden gezegd over de bouw 
en indeling van klooster en buitenplaats en bijbehorende terrein.

Door archeologen van het Taakveld Archeologie van de Gemeente Rijswijk werd in 
opdracht van het Programmabureau RijswijkBuiten van de Gemeente Rijswijk twee 
verkennende archeologische onderzoeken in respectievelijk 2015 en in 2017 uitgevoerd 
die deze vragen moesten beantwoorden. Voor de resultaten wordt verwezen naar de ar-
cheologische kronieken over 2015 en 2017 (respectievelijk Koot 2016, 182-184 en 2018, 
184-185). Kort samengevat, van zowel het klooster als van de buitenplaats bleken veel 
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meer resten aanwezig te zijn dan verwacht. Zelfs op de plekken waar in 1979/1980 fun-
deringen waren verwijderd werden toch nieuwe vondsten gedaan. De gevonden resten 
bestonden uit onder meer uit muurwerk van het klooster alsmede enkele menselijke ske-
letten, waardoor de positie van het kerkhof bekend is. Andere gevonden funderingen en 
(water)putten behoren tot de buitenplaats. In de uiterste noordoosthoek van het terrein 
werd een gebouw gevonden die tot dan toe geheel onbekend was. Mogelijk is het een bij-
gebouw van de buitenplaatsperiode (zeventiende-achttiende eeuw). Er werd ook een brede 
sloot gevonden, die waarschijnlijk de oostelijke grens van het kloosterterrein was en aan-
vankelijk ook van de (eerste) buitenplaats Sion. In 1710/1711 is de sloot gedempt om het 
hoofdterrein van de buitenplaats te vergroten.

Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek is besloten het meest waarde-
volle deel van het kloosterterrein vrij te houden van bebouwing om zo dit archeologisch 
erfgoed te behouden en te beschermen. Bij de toekomstige inrichting van het terrein zal 
de historie een bron van inspiratie zijn. De omliggende randzone aan de noord-, oost-, 
en zuidzijde werd grotendeels opgegraven. Dit onderzoek werd in 2018 uitgevoerd door 
ADC/ArcheoProjecten en het Taakveld Archeologie van de gemeente Rijswijk.

In de zuidelijke en noordelijke zone werden diverse resten uit de kloosterperiode gevon-
den. In de noordelijke zone kwam een vierkante bakstenen constructie aan het licht met de 
afmetingen van ongeveer 4,1 bij 4,6 meter. Aan de binnenzijde lag een bakstenen vloer, 
met daarop enkele gemetselde ribbels. In een van de hoeken was een ronde beerput aan-
wezig waarin huishoudelijk afval werd gevonden. Een opmerkelijke vondst werd aan de 
zuidzijde van het terrein gedaan. Er werden enkele met bakstenen gemetselde ronde put-
ten gevonden met een houten bodem. Het onderste deel van de put had een zeer harde en 
compacte kalkvulling. De functie van de putten is nog niet bekend, maar mogelijk houdt 
het verband met looien van huiden en de productie van perkament.

RijswijkBuiten; Kloosterterrein Sion. Een vierkante constructie van een kloostergebouw.
Foto: Gemeente Rijswijk/Archeologie
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Tot de vondsten uit de tijd van de buitenplaats behoren onder meer de grote vijver die ach-
ter het hoofdgebouw van de buitenplaats lag. De omtrek van de vijver was voorzien van 
een patroon van ingezwenkte kanten, waardoor de vijver een accolade-achtige omtrek had. 
De vijver is op enkele oude tekeningen afgebeeld, maar als een klein detail en steeds met 
een andere vorm. Door de vondst is nu duidelijk hoe de vijver er werkelijk heeft uitgezien 
en wat de omvang en diepte was. Het in 2015 gevonden gebouw in de noordoosthoek van 
het kloosterterrein kon nu geheel worden vrij gelegd. Het gebouw was rechthoekig met de 
afmetingen van ongeveer 21 bij 6 m. Over de functie kan nog niets worden gezegd.
De in 1710/1711 gedempte sloot werd zowel in de zuidelijke en noordelijke zone opgegra-
ven. De forse brede sloot was voorzien van een houten beschoeiing, bestaande uit planken 
en palen.

Sammersweg – Hoogspanningsstation
Aan de Sammersweg is een aanvang gemaakt met de vervanging van een hoogspannings-
station. De locatie is gelegen op de strandwal, die in het noordelijk deel van Rijswijk ligt. 

RijswijkBuiten; Kloosterterrein Sion. De buitenplaats was voorzien van meerdere grote vijvers. 
De vijver van het hoofdterrein (rode pijl) werd in 2018 opgegraven. 
Bron: Hoogheemraadschap van Delfland, Oud-archief, Kaart van het Hoogheemraadschap van 
Delfland door Jacob en Nicolaas Kruikius, 1712.

RijswijkBuiten; Kloosterterrein Sion. De houten beschoeiing van een brede sloot is goed bewaard 
gebleven. De sloot werd in 1710-1711 gedempt.
Foto: Gemeente Rijswijk/Archeologie
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Van oost naar west markeren de Geestbrugweg, de Herenstraat, de Van Vredenburchweg 
en de Sammersweg min of meer de lengte-as van deze zandrug. In en op de strandwal zijn 
bewoningssporen te verwachten vanaf de Nieuwe Steentijd. De oudste tot op heden ge-
vonden menselijke sporen behoren tot de Vlaardingengroep en dateren van ongeveer 2800 
voor Chr. Deze vondsten zijn gedaan in de directe omgeving van de locatie Sammersweg: 
Rijswijk-De Schilp en Den Haag–Wateringse Veld; Noordweg.

In opdracht van Joulz is door RAAP Archeologisch Adviesbureau een proefsleuvenonder-
zoek uitgevoerd. Het onderzoek van 2018 bestond uit één proefsleuf met een oppervlakte 
van 68m². Daarbij zijn archeologische vondsten gedaan (Jordanov 2019). 

Onder de bouwvoor en recente bodemlagen zijn op een diepte van 0,1 tot 0,5 m – NAP 
vijf parallel aan elkaar gelegen Middeleeuwse (tiende-dertiende eeuw) greppels aangetrof-
fen met een breedte van twee tot drie meter. De onderlinge tussenafstand bedraagt drie 
meter of minder. Het is niet bekend wat de functie van deze greppels zijn.
Op een iets dieper niveau is een bodemlaag aangetroffen met een greppel, vermoedelijk 
uit de Romeinse Tijd.
Onder het niveau uit de Romeinse Tijd, en daarvan gescheiden door een laag natuurlijk 
duinzand, bevindt zich een bodemlaag uit de Prehistorie. De laag bevindt zich op een 
diepte van ongeveer 1,2 tot 1,4 m – NAP. In deze humeuze laag is onder meer houtskool 
aangetroffen. Onder dit niveau zijn twee ondiepe kuilen gevonden, waarin ook houtskool 
en een fragment knappersteen zijn aangetroffen, wat een aanwijzing kan zijn voor mense-
lijke activiteiten. Een knappersteen is een afvalproduct wat ontstaat bij de productie van 
berkenteer, maar kan ook ontstaan door natuurlijke verbranding of verkoling. Onder deze 
laag bevindt zich weer schoon duinzand. Met berkenteer werden onder andere pijlpunten 
op pijlen vast gezet.
Wanneer het volgende deel van het terrein voor onderzoek beschikbaar komt in 2019 zal 
het onderzoek worden voortgezet. 
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 Jaaroverzicht 2018
Historische Vereniging Rijswijk

Wim Dammers, secretaris

De vereniging
Ledenbestand: de HVR telde eind 2018 365 betalende leden alsmede 62 relaties, waarmee 
de vereniging een stabiel ledenbestand heeft. 
Financiën: Dankzij een behoudend beleid heeft de HVR in 2018 het jaar met een positief 
saldo kunnen afsluiten. Contributies en extra ledenbijdragen waren nagenoeg gelijk aan 
het voorgaande jaar. De post ‘Verenigingsactiviteiten’ was aanzienlijk hoger dan het voor-
gaande jaar. De oorzaak hiervan was dat de kosten voor het project App Rondje Rijswijk 
van de Open Monumenten Dag (OMD) door de gemeente werden gesubsidieerd.  
Nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar waren de inkomsten uit de verkoop van publicaties. 
De uitgaven waren in totaal lager dan voorgaand jaar. Dat was in hoofdzaak het gevolg van 
de eenmalige startkosten van de app Rondje Rijswijk in 2017. De organisatiekosten voor de 
OMD worden volledig vergoed door de gemeente. Deze post is derhalve budget-neutraal. 
Door de keuze van een andere drukker voor het Jaarboek en het Verteld Verleden-boekje 
zijn de drukkosten lager uitgevallen dan in voorgaande jaren. 
Hierdoor wordt de exploitatie in het jaar 2018 afgesloten met een positief saldo van € 4.506. 
Na afschrijving van dubieuze debiteuren uit voorgaande jaren resteert een positief resultaat 
van € 2.709. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorzieninJg ‘Lustrum 2019’. 
Al met al is het totale eigen vermogen van de vereniging per 31 december 2018 toegenomen 
tot € 45.668. Hierin zijn opgenomen de nog niet aangewende geoormerkte reserveringen 
voor de digitalisering van de banden van de Stichting Omroep Rijswijk (SOR) ad € 4.345. 
Het eigen vermogen blijft derhalve ruim voldoende om de reguliere uitgaven van een ge-
heel jaar te dekken. 
De jaarlijkse subsidie van de gemeente Rijswijk bedroeg in 2018 € 5.298. In 2019 zal de 
HVR naar verwachting eenzelfde (geïndexeerd) subsidiebedrag ontvangen. Daarnaast werd 
evenals voorgaande jaren door de ‘Stichting Hagedoorn’ € 1.500 gedoneerd, aan te wenden 
voor het Jaarboek. 
De Jaarrekening 2018 is, samen met de Resultatenrekening en de Balans reeds eerder ge-
publiceerd en in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 mei 2019 goedgekeurd.
De twee reguliere Algemene Ledenvergaderingen van het verslagjaar werden gehouden 
op 30 mei en op 20 november. Op 30 mei tekenden 27 leden de presentielijst en op 20 
november 70 leden. 

De belangrijkste punten tijdens deze vergaderingen waren:
•	 De	nieuwe	wet	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	(AVG)	heeft	ook	gevolgen	

voor de HVR. De secretaris licht deze gevolgen toe en schets de maatregelen, die het 
bestuur heeft genomen om aan de AVG te voldoen. Bestaande leden wordt gevraagd om 
door contributiebetaling toestemming aan de HVR te geven om de gegevens, die zijn 
opgegeven bij de aanmelding (naam, adres, woonplaats, soort lidmaatschap, geslacht en 
e-mailadres) te bewaren en te gebruiken voor de volgende doeleinden: het in standhou-
den van het lidmaatschap door het sturen van een uitnodiging voor bijeenkomsten en 
algemene ledenvergaderingen en voor het innen van de contributie. Voor nieuwe leden 
geldt, dat zij alleen lid kunnen worden, indien zij bij aanmelding expliciet akkoord gaan 
met de nieuwe privacyregels
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•	 HVR-lid	Hans	Paping	heeft	onderzoek	gedaan	naar	de	Wilhelminalantaarn,	die	is	opge-
richt op de kruising Lindelaan-Willemstraat ter gelegenheid van het veertigjarig rege-
ringsjubileum van koningin Wilhelmina, maar later verplaatst is naar het Park Hofrust. 
Hij pleit voor een prominentere plek, bij voorbeeld in het plantsoen bij het Ruysdaelplein

•	 Tijdens	de	ALV	van	november	werd	voor	de	pauze	de	film	Landgoed	 te	Werve:	Rijs-
wijks paradijs vertoond, welke is vervaardigd door amateurcineast en HVR-lid Henk van 
Drimmelen:	hij	heeft	aan	de	hand	van	de	vierseizoenen	het	landgoed	gefilmd	

•	 Na	de	pauze	ontvingen	de	leden	het	Jaarboek	2018	en	tevens	de	nieuwste	uitgave	van	
het boekje Verteld Verleden, dat is samengesteld door de gelijknamige werkgroep. De 
Jaarboeken van afwezige Rijswijkse leden werden bezorgd door vrijwilligers (waarvoor 
dank) en door het bestuur.

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

• Werkgroep ‘Verteld Verleden’ 
In 2018 kwam de werkgroep vijfmaal bijeen. We werkten wederom met thema’s, zoals ‘ge-
zondheidszorg in vroeger jaren in Rijswijk’ en ‘Rijswijk Tuinderstad´. Het verhaal over de 
Rijswijkse markt door Marianne van Rossum werd in het Jaarboek afgedrukt. Het ‘kleine 
boekje’ is ook weer verschenen met zes ‘portretjes’ van Rijswijkers. De samenstelling van 

de werkgroep was tot de jaarvergadering van november als volgt: Lia Boshoven, Marianne 
van Rossum, Marty Thieleman, Joke van Wijk van Brievingh, Izaak Kijlstra, Paul Schott 
(voorzitter), Joyce van Middelkoop, Jan van de Blankevoort en Loek Moor.

• 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 SOR is het 
voornaamste object op dit moment met circa 600 uur beelden uit de jaren tachtig en negen-
tig van de vorige eeuw.
Voor de digitalisering wordt nog nieuwe afspeelapparatuur gezocht en inmiddels is een 
nieuwe U-matic opgespoord.
Tijdens	de	ALV	werd	een	nieuwe	film	getoond	van	het	HVR-lid	Henk	van	Drimmelen	over	
Te Werve in de vier jaargetijden. De aanwezigen kregen een exemplaar in dvd-vorm mee, 
terwijl voor de verkoop ook 150 exemplaren werden aangeschaft. Op de jaarlijkse ‘Licht-

Boekje Verteld Verleden 2018 
(foto Wim Dammers)
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jesavond’ voor Kerstmis werden ook diverse opname vertoond in een ruimte in de Oude Kerk.
De werkgroep wordt gevormd door Fred Kuipers, Marco Hendrikse, Theo Spierenburg en 
Hans van Rossum.

• Werkgroep ‘Jaarboek’  
De Redactie bestond, evenals vorige jaren, uit Joke van Wijk van Brievingh-Hesselink, 
Rob de Mooy, Frans Holtkamp, Marty Thieleman en Ruud Poortier. Joop van Munster 
verzorgde de advertenties en Paul de Boer was de vormgever. Het drukwerk werd opnieuw 
verzorgd	door	de	firma	Scholma;	de	communicatie	 liep	dit	 (tweede)	 jaar	zonder	proble-
men. Inhoudelijk sloten wij aan bij het zestigjarig bestaan van het industrie- en bedrijfsge-
bied ‘Plaspoelpolder’. In het themakatern besteedden we daarom aandacht aan een aantal 
spraakmakende bedrijven. Voor het eerst sinds enkele jaren was de ruimte in het Jaarboek 
voldoende voor de aangeleverde hoeveelheid kopij. 

Auteurs van het Jaarboek 2018 in Gebouw Hofrust, vlnr Rob de Mooy, Marty 
Thieleman, Ruud Poortier, Willem van der Ende, Frans Holtkamp, Wim Dam-
mers, Marianne van Rossum, Heilina van Putten en Aart Struijk (foto Hans van 
Rossum)

• Werkgroep ’Open Monumentendag’    
De Open Monumentendag 2018 werd in Rijswijk gehouden op zaterdag 8 september, met 
als thema ‘In Europa’. De werkgroep OMD van de HVR had een brochure samengesteld 
met	wandel-	en	fietsroutes	die	langs	de	vele	monumenten	in	Rijswijk	leidden	en	waar	mo-
gelijk de thema-activiteiten belichtten. 
De Open Monumentendag 2018 werd feestelijk geopend in de ‘Oude Kerk’ door wethou-
der ‘Cultureel Erfgoed’ Marloes Borsboom met muzikale medewerking van ‘Trias, het 
Centrum voor de Kunsten in Rijswijk’. Helaas werden dit jaar de Monumentenprijs en de 
blauwe Monumentenbordjes niet uitgereikt. 
Op zaterdag 8 september waren wederom een groot aantal monumenten te bezoeken: 
de ‘Schaapweimolen’, de ‘Hofrustkapel’, de Oude Kerk (waar ook de tentoonstelling over 
het OMD- thema ‘In Europa’ was te bezichtigen), het gemaal van de Plaspoel- en Schaap-
weipolder, het park van ‘Landgoed Te Werve’, het ‘Oude Raadhuis’, de ‘Sint- Bonifatius-
kerk, de ‘Oranjerie’ van ‘Villa Elise’, het achterhuis aan het Julialaantje en deels de voor-
malige boerderij (thans herberg) ‘Vlietzigt’. Op deze dag was de werkgroep HVR/OMD 
ook aanwezig met een kraam op het jaarlijkse ‘Strandwalfestival’ voor boekverkoop en 
ledenwerving.
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Op zondag 9 september organiseerde de ‘Winkeliersvereniging Oud-Rijswijk’ wederom 
een oldtimershow rond de Oude Kerk, waar oude auto’s en motoren stonden opgesteld en 
een rondje reden. Ook was op deze dag het ‘Museum Bescherming Bevolking/ Commando-
post Rijswijk’ (BB Museum Overvoorde) en de herberg Vlietzigt geopend.
Speciaal voor de jeugd heeft een verhalenverteller een drietal voorstellingen gegeven met 
spannende verhalen over bijzondere vergane en bestaande monumenten. Burgemeester 
Michel Bezuijen reikte aan de winnaars prijzen uit voor de mooiste ‘Vredesmedaillons’ 
gemaakt door leerlingen van de basisschool ‘Het Kristal’. 
De werkgroep OMD bestond uit de HVR-leden Jos Bolte (voorzitter), Ger Visser (penning-
meester/notulist), Arjan Kwakernaak (Museum Rijswijk), alsmede Basje de Liefde, René 
Knijnenburg en Arnout Timmerman.  

‘Erfgoed Rijswijk’ 
Erfgoed Rijswijk is een samenwerkingsverband tussen de HVR, Museum Rijswijk, Rijs-
wijks Historisch Informatiecentrum (RHI), ‘Archeologische Werkgroep Rijswijk’ en de 
‘Bibliotheek aan de Vliet’. Ook maken BB Museum Overvoorde en de ‘Stichting Histori-
sche Buitenplaats Ypenburg’ er deel van uit. De gemeente, afdeling ‘Archeologie’, is tevens 
deelnemer. Dit jaar werd als thema ‘De Hoornbrug’ gekozen. Tijdens de ‘Maand van de 
Geschiedenis’ werd op woensdag 17 oktober een lezingenavond gehouden (zie hierna). De 
avond was succesvol, mede dankzij de reclame vooraf en menigeen moest wegens plaats-
gebrek teleurgesteld worden.
Bestuur: bestuurssamenstelling en activiteiten
•	 De	bestuurssamenstelling	per	eind	2018	is	als	volgt:
 Hans van Rossum, voorzitter
 Ger Visser, penningmeester
 Wim Dammers, secretaris/ ledenadministrateur
 Joke van Wijk van Brievingh, lid, tevens redacteur Jaarboek/lid werkgr. VV
 Heilina van Putten, tweede secretaris
 Fred de Koning, lid, tevens materiaalbeheerder
Activiteiten: 
•	 Het	bestuur	heeft	in	2018	vijf	keer	vergaderd
•	 Voorzitter	Hans	van	Rossum	heeft	een	stuk	geschreven	over	de	Hoornbrug	voor	het	boek	

Geschiedenis van de Vliet, een uitgave van de ‘Historische Vereniging Voorburg’
•	 De	filmpjes	behorende	bij	de	tentoonstelling	over	de	Canon	van	Rijswijk	zijn	door	Muse-

um Rijswijk ter beschikking gesteld van de HVR. Deze zijn nu te bekijken op de website 
onder tegel Rijswijk Verbeeld

•	 Het	Persoonsregister	met	namen	uit	het	Jaarboek	2017	is	eveneens	op	de	site	geplaatst	en	
te raadplegen onder Publicaties > Jaarboek

•	 Met	diverse	ontbrekende	namen	is	de	toponiemenkaart	voor	Rijswijk	(uitgave	van	het	
Kadaster) aangevuld. Als dank kreeg de HVR-kopieën van de Kraijenhoffkaart uit 1809 
en 1829: beide zijn te bekijken op de site onder de tegel Rijswijk Verbeeld 

•	 Peter	Waardenburg	uit	Oldenzaal	stuurde	de	HVR	een	film	toe,	die	is	opgenomen	in	Rijs-
wijk in april 1940: ook deze is te bekijken op de site onder de tegel Rijswijk Verbeeld

•	 Op	19	mei	werd	een	‘Monumentwandeling’	(in	het	Frans)	verzorgd	voor	een	groep	Fran-
se gasten van de Rijswijkse Petanque Club Amicale Boule d’Argent

•	 Tijdens	het	festival	‘Huis	te	Hoornpark’	op	26	mei	heeft	de	HVR	een	kraam	bemand	en	
daar bezoekers informatie over de activiteiten van de HVR verschaft

•	 	Op	7	oktober	hebben	Hans	van	Rossum	en	Wim	Dammers	de	dodenherdenking	bij	‘t	
Haantje bijgewoond, waarbij namens de HVR bloemen zijn gelegd
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•	 De	HVR	kreeg	een	herdenkingsbord	aangeboden	door	de	schoondochter	van	Mr.	J.	Klaa-
sesz, dat op 21 januari 1958 aan hem is aangeboden in zijn hoedanigheid als de Com-
missaris van de Koning, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe stadhuis. In 
samenspraak met Museum Rijswijk is het bord in ontvangst genomen en ondergebracht 
in de collectie van het museum

•	 Op	14	 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 Rijs-
wijk werden verkocht.

Bijeenkomsten
De HVR verzorgde acht bijeenkomsten voor haar leden in ‘Gebouw Hofrust’ aan de Heren-

straat 44B in Oud Rijswijk.
Hieronder treft u een overzicht van de gehouden lezingen aan, de inhoudelijke beschrijvingen 

kunt u lezen op de website: www.historischeverenigingrijswijk.nl/agenda-archief.php 
•	 20	februari:	lezing	Pieter de la Cour van der Voort – tuinontwerper van landgoed Ber-

bice door Marjoleine Kooper-Huigen
•	 21	maart:	lezing	Ypenburg – van steentijd tot heden door Henk Kronenberg
•	 19	 april:	 lezing	Winkelarchitectuur van den Haag – bleek van begeerte door Botine 

Koopmans

HVR-bestuursleden Hans van Rossum en Wim Dammers leggen bloemen 
bij het oorlogsmonument bij ’t Haantje (foto Robert Heijdemann)

Omslag boek ‘Winkelarchitectuur in Den Haag - bleek van begeerte’ (foto Wikipedia)
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•	 30	mei,	aansluitend	op	de	ALV,	lezing	Koning in Europa – Oranje’s gewaagde expeditie 
naar Londen in 1688 door Yolande van der Deijl

•	 4	september:	lezing	Nederland in Europa, dynastieke netwerken van Karel de Grote tot 
op heden en hoe nu verder? door Ron Houterman (in het kader van Open Monumenten-
dag, dat dit jaar als thema ‘Europa’ heeft)

•	 Onder	de	paraplu	van	Erfgoed	Rijswijk	werken	Museum	Rijswijk,	de	Bibliotheek	aan	de	
Vliet, de Historische Vereniging Rijswijk, Bureau Monumentenzorg & Archeologie van 
de gemeente Rijswijk, Museum Bescherming Bevolking en de Archeologische Werk-
groep Rijswijk samen om de cultuurhistorie van Rijswijk zichtbaar te maken. Op woens-
dag 17 oktober presenteerden deze organisaties zich met een gezamenlijk lezingenpro-
gramma over de geschiedenis van de Hoornbrug, 
•	 Hans	Koot	(Bureau	monumentenzorg	en	archeologie	van	de	gemeente	Rijswijk):	De 

gebeurtenissen bij de Hoornburg ten tijde van de tachtigjarige oorlog
•	 Ruud	Poortier	(HVR):	De verdwenen Kapel van het Kruis
•	 Hans	van	Rossum	(HVR):	Water en weg, toen en nu
•	 Frans	Remery	(Bruggenstichting):	De geschiedenis van de Hoornbrug weerspiegelt de 

geschiedenis van het vervoer. Het ging er soms roerig aan toe!
•	 23	oktober:	lezing	Park Hofrust en zijn bewoners van 1656 tot nu door Heilina van Putten
•	 14	november:	ALV,	waarbij	aansluitend	de	film	Landgoed Te Werve – Rijswijks paradijs 

werd vertoond
•	 18	december:	 lezing	Wat doen we met ons begraven verleden? 25 jaar archeologie in 

Rijswijk door Hans Koot. 
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Gemeente Rijswijk in 2018
Wilberd Gijzel, afdeling communicatie

Januari

‘Kindcentrum BuitenRijck’ geopend
Namens de gemeente heeft wethouder Nicole Dierdorp op 8 januari feestelijk de 
nieuwbouwlocatie van Kindcentrum BuitenRijck in RijswijkBuiten geopend. Op deze 
ochtend is zij met kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders vanaf 
de tijdelijke locatie naar het nieuwe onderkomen voor Kindcentrum BuitenRijck aan de 
Metelerkampstraat	gelopen.	Dit	was	tevens	de	laatste	officiële	gelegenheid	voor	Dierdorp,	
die nu werkzaam is voor de provincie Zuid-Holland.

‘Pizzeria Casanova’ naar Lindelaan
De gemeente heeft in januari Pizzeria Casanova bezocht en geconstateerd dat de zaak niet 
is ontruimd. Daarom zette Rijswijk een kortgedingprocedure in gang. Op 9 januari som-
meerde het college van B en W eigenaar Leo Fasani per brief om de pizzeria binnen een 
week te ontruimen. Dit gebeurde ook, na een jarenlang verzet van Fasani. Het restaurant is 
nu gevestigd aan de Lindelaan nummer 259.

Geen omgevingsvergunning ‘De Voorde’
Het college heeft besloten de aangevraagde omgevingsvergunning voor het renoveren en 
uitbreiden van landgoed De Voorde niet te verlenen. De aanvrager die het landgoed wil 
kopen van de gemeente heeft onvoldoende gegevens aangeleverd om de vergunning te 
kunnen verlenen. De ‘Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed’ en de gemeentelijke monumen-
tencommissie hebben nu negatief geadviseerd op de aanvraag. 

Sportprijzen voor 2017 
De Rijswijkse publiekssportprijzen gingen 26 januari in de overvolle ‘Sir Winston 
Club’ naar schoonspringster Melanie Vennik en de softbaljunioren van ‘Red Lions’. De 
jury, bestaande uit voorzitter en sportwethouder René van Hemert, Luthmarnick Maria 
(‘Sportiefbesteed Groep’) en Roland van Velzen (locatiemanager ‘Optisport’) hadden voor 
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vier winnaars een medaille en een roos. Marianne Vennik (individueel dames), bokser 
Liam Jeans (individueel heren), de volleyballers van ‘Inter Rijswijk B1’ (teams jeugd) en 
de ‘Rijswijksche Hockey Club heren 1’ kregen, net als alle genomineerden, een sportpen-
ning en een rode roos.

Onderhoud natuurtuin ‘Wilhelminapark’
Wethouder ‘Duurzaamheid’ Marloes Borsboom was in januari aanwezig bij de werkzaam-
heden in de natuurtuin van het Wilhelminapark. Veel mensen hebben zich aangemeld om 
mee te helpen met het opruimen van groenresten, bijwerken van achterstallig onderhoud 
aan het groen en schoonmaken van watergangen. De vrijwilligers zijn ook betrokken bij 
de nieuwe inrichting en het beheer van de tuin. Onderzocht wordt of er een stichting kan 
komen die het beheer van de gemeente kan overnemen.

Vrijwilligersprijzen 2017 uitgereikt
Op 29 januari heeft wethouder ‘Participatie’ Marloes Borsboom de ‘Vrijwilligersprijzen 
2017’ uitgereikt. In een volgepakte ‘Rijswijkse Schouwburg’ overhandigde zij de trofeeën 
aan ‘Oudergroep Klank’ in de categorie ‘Bewonersinitiatief’, Freek de Jong in de catego-
rie ‘Individueel’, de ‘Rijswijkse kinderambassadeurs’ in de categorie ‘Groepen’ en Tji Yu 
Kan in de categorie ‘Jongeren’.
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Februari

Samen op weg naar 2030
De gemeente heeft zich uitgeroepen tot ‘Global Goals Gemeente’ en wil daarbij aandacht 
schenken aan de zogeheten zeventien mondiale globale doelen (Global Goals). Deze ac-
tie maakt deel uit van de campagne van de ‘Vereniging Nederlandse Gemeenten’: VNG 
International. Onderdeel van deze campagne is een speciale ‘Tijdcapsule’ die door het 
land reist. In deze capsule worden persoonlijke wensen en dromen van burgemeesters 
en wethouders voor onze wereld in 2030 meegegeven. Burgemeester Michel Bezuijen 
en wethouder Marloes Borsboom hebben die voor Rijswijk kenbaar gemaakt tijdens het 
Global Goals Event op 30 januari. 

‘Sociaal Akkoord’ werkgelegenheid
Hoge ambities en concrete acties voor de werkgelegenheid in Rijswijk. Dat zijn de in-
grediënten van het ‘Rijswijkse Lokaal Sociaal Akkoord’. Op 1 februari werd het akkoord 
getekend door de gemeente, de Rijswijkse bedrijvenorganisatie (BBR) en andere betrok-
kenen. Zij verbinden zich hiermee aan de ambitie zo veel mogelijk banen in de regio te 
creëren. Het akkoord behelst concrete acties om dit de komende drie jaar te realiseren. 
Aansluitend openden zij het ‘Werkgeversservicepunt Rijswijk’.

Onderscheiding Henny van der Horst
Dinsdag 6 februari reikte burgemeester Bezuijen, aan het eind van de gemeenteraads-
vergadering, een koninklijke onderscheiding uit aan raadslid Henny van der Horst–van 
Roon. Van der Horst is benoemd tot lid in de ‘Orde van Oranje-Nassau’. Zij nam tijdens 
de raadsvergadering na achttien jaar afscheid als raadslid. In die tijd heeft zij zich sterk 
gemaakt voor verschillende onderwerpen: van de ouderen- en jeugdzorg, tot het onderwijs 
en de terugkeer van het gemeentebestuur naar het oude stadhuis. Zij was sinds 2001 ook 
‘buitengewoon ambtenaar’ van de burgerlijke stand.

Armoede na vier jaar afgenomen
De armoede in Rijswijk is na vier jaar afgenomen. Hiermee lijkt de aanpak van het college 
zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten verrichten. 
Ondanks een toename van het aantal uitkeringen en huishoudens met een laag inkomen, is 
het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft afgenomen.

Wat kost het ‘Huis van de Stad’?
Om	duidelijk	te	maken	hoe	de	financiën	en	budgetten	rond	het	Huis	van	de	Stad	zijn	ge-
regeld, heeft het College van B&W een infographic laten opstellen. De gemeenteraad 
stemde eind 2017 in met het voorstel voor een investeringsbudget voor het gefaseerd 
uitvoeren van het Huis van de Stad. De instemming van de gemeenteraad was een belang-
rijke mijlpaal voor de toekomst van het Huis van de Stad.
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Maart

‘IKC Montessorischool Parkrijk’ van start
In maart is de tijdelijke locatie van IKC Montessorischool Parkrijk geopend in 
RijswijkBuiten. Op die plek bevindt zich niet alleen Montessorischool Parkrijk, maar ook 
kinderopvang ‘De Lange Keizer’, die plaats biedt aan kinderen van nul tot twaalf jaar. 
Namens de gemeente opende wethouder Ronald van der Meij de locatie. Dit deed hij door 
samen met de kinderen het nieuwe geveldoek te onthullen.

Erespelden voor BBR-bestuur
Burgemeester Bezuijen reikte op 6 maart de Erespeld van de gemeente uit aan drie 
vertrekkende bestuursleden van de BBR. Klaas Aantjes nam na tien jaar afscheid als 
voorzitter. Hij heeft zich in deze periode met hart en ziel ingespannen voor het behartigen 
van de belangen van de bedrijven, ook op regionaal gebied met andere bedrijvenvereni-

gingen. Paul Schepman was als secretaris bijna twintig jaar de spin in het web van de 
BBR. Daarnaast was hij bestuurslid van de ‘Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijven 
Rijswijk’. Ook Bouke Meekma nam na vijftien jaar als bestuurslid afscheid. Meekma was 
jarenlang directeur van ‘KIWA’.

Hertelling uitgebrachte stemmen 
De gemeenteraadsverkiezingen waren spannend. Burgemeester Bezuijen besloot dat er 
een hertelling van de uitgebrachte stemmen nodig was. Dit omdat er op één van de stem-
bureaus melding is gemaakt van vermeende onregelmatigheden. Daarnaast is het aantal 
stemmen	tussen	verschillende	partijen	klein.	De	definitieve	uitslag	na	hertelling	kwam	27	
maart. Grote winnaars waren GroenLinks en Beter voor Rijswijk met vijf zetels, D66 en 
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VVD behaalden vier zetels, CDA en nieuwkomer ‘Wij. Rijswijk’ kregen drie stoelen in de 
raad. PvdA, Gemeentebelangen Rijswijk en nieuwkomer ‘Rijswijks-Belang’ ieder twee. 
Onafhankelijk Rijswijk hield één zetel over.
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April

Van der Tak adviseert bij coalitievorming
Donderdag 5 april heeft verkenner Sjaak van der Tak in een openbare bijeenkomst een 
toelichting gegeven op zijn verslag van de verkennende fase in de coalitievorming. De 
oud-burgemeester van Westland adviseerde later als informateur voor de volgende fase 
van programmatische onderhandelingen en de formatie, de fractie van GroenLinks de 
leiding te geven om de andere partijen D66, VVD en WIJ. uit te nodigen tot verdere 
coalitiebesprekingen.

‘De Ottoburg’ krijgt duurzaam groen dak
Het sociaal-cultureel centrum De Ottoburg aan de Esdoornstraat krijgt als eerste gemeen-
telijke gebouw een duurzaam groen dak. Het voormalige schoolgebouw dat dateert uit 
1914 is toe aan een grondige renovatie. Het College van B&W heeft begin januari beslo-
ten om de renovatie duurzaam aan te pakken. Eind februari ging de opknapbeurt van start. 
Het gebouw wordt goed geïsoleerd, krijgt ledverlichting, luchtbehandeling, valbeveiliging 
en een zogenoemd ‘groen’ dak.

Eerste energiecoöperatie van bewoners
In Rijswijk is de eerste energiecoöperatie voor bewoners opgericht. De coöperatie met de 
naam ‘Zon op Rijswijk’ heeft als doel om zelfstandig schone energie op te wekken door 
het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld publieke gebouwen, bedrijfspanden en 
winkelcentra.

Maatregelen tegen ‘Bistro Poortje van Verlaan’
De gemeente onderneemt juridische stappen tegen de illegale kap van een lindeboom op 
het terras van Bistro het Poortje van Verlaan. De boom werd op 15 maart gekapt door 
de eigenaren van het perceel. Voor de kap was geen vergunning afgegeven. De gemeente 
heeft op 13 april aangifte bij de politie gedaan. Daarnaast legt zij de eigenaren van het per-
ceel een verplichting tot herplanten op.

Lintjesregen 2018
Zoals de traditie voorschrijft werden er ook dit jaar weer koninklijke onderscheidingen 
uitgereikt op de dag voor Koningsdag. Vijf inwoners zijn voor hun verdiensten benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau: Mevrouw E. van Dijk-Förster, de heer C.F. van 
Dijk, de heer P.W.H.M. Francissen en de heer F.J. van der Klundert.
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B en W: ‘Rijswijk maken we Samen!’
GroenLinks, VVD, D66 en Wij. Rijswijk hebben op 25 april een hoofdlijnenakkoord 
getekend. Het heet Rijswijk maken we Samen! en legt de basis voor het nieuwe college. 
Het wordt voorgelegd aan gemeenteraad, inwoners en maatschappelijke instellingen. De 
partijen die bij het akkoord betrokken zijn, hebben de volgende kandidaat-wethouders 
voordragen: Marloes Borsboom-Turabaz - GroenLinks Rijswijk; Björn Lugthart - Wij. 
Rijswijk; Jorke van der Pol - VVD Rijswijk en Armand van de Laar - D66 Rijswijk. Het 
nieuwe college is 29 mei geïnstalleerd.

Mei

Archeologische vondsten Sion, RijswijkBuiten
In RijswijkBuiten is een bijzondere historische plek te vinden: het voormalig ‘Klooster 
Sion’. In april en mei heeft de afdeling ‘Archeologie’ van de gemeente hier in samen-
werking met ‘ADC ArcheoProjecten’ en ‘The Missing Link’ archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. Met bijzondere resultaten! Het klooster Sion dat hier in de middeleeuwen 
stond was een belangrijke instelling. Het is zelfs een tijd lang het hoofdklooster van de 
regio geweest. De opgraving heeft meer informatie gegeven over de manier waarop de 
monniken leefden. Het feit dat de naam Sion tot op de dag van vandaag voortleeft en dat 
het deelgebied van RijswijkBuiten, Sion, zelfs haar naam hieraan te danken heeft, symbo-
liseert de positie die het klooster ooit heeft gehad. In de zeventiende eeuw is op dezelfde 
plek een buitenplaats aangelegd door de bekende familie Van Hogendorp.

Bijeenkomst over toekomst Rijswijk
Wat vinden Rijswijkers belangrijk voor hun stad? Die vraag stond centraal tijdens de 
‘meedenksessie’ op 16 mei in de Broodfabriek, waarvoor iedereen was uitgenodigd. 
Onderwerp van gesprek waren de ambities uit het hoofdlijnenakkoord van de coalitiepar-
tijen. Ruim 180 mensen bezochten de bijeenkomst, waarbij inwoners en maatschappelijke 
organisaties vertegenwoordigd waren. Samen met de kandidaat-wethouders dachten ze na 
over de toekomst van Rijswijk.

Erespeld voor René van Hemert
Burgemeester Bezuijen reikte op woensdag 23 mei de Erespeld van de gemeente Rijswijk 
uit aan vertrekkend wethouder René van Hemert. Van Hemert was wethouder namens de 
VVD in twee colleges sinds 2010.

‘Huishoudboekje’ op orde
Rijswijk sluit 2017 af met een positief saldo van anderhalve ton. Dit ondanks het feit dat 
Rijswijk geconfronteerd werd met forse bezuinigingen vanuit het Rijk op het gebied van 
jeugdzorg en uitkeringen. Door hierop vroegtijdig te anticiperen en weloverwogen beslis-
singen	te	nemen	ten	aanzien	van	nieuwe	investeringen,	zijn	de	financiën	op	orde	gebleven.	
Dat staat in de Jaarrekening 2017, die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

Lancering fietsapp beeldenroute
In	mei	 is	 de	 fietsroute	 langs	Rijswijkse	 kunstwerken	 gelanceerd.	Het	 traject	 is	 opgeno-
men in de app ‘Rondje Rijswijk’. Deze app is in 2017 geïntroduceerd door de Historische 
Vereniging	Rijswijk	(HVR).	Daarin	zijn	verschillende	wandel-	en	fietsroutes	opgenomen	
langs lokale monumenten. Via de app krijg je tevens achtergrondinformatie over de be-
zienswaardigheden op de route. Zo is er voor de jeugd een wandeling langs historische 
plekken	en	natuur.	Ook	zijn	er	fietsroutes,	bijvoorbeeld	langs	de	Rijswijkse	Strandwal,	de	
Vliet en langs boerderijen en molens. 
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Juni

Eerste bamboe plaatsnaambord
Bijna iedereen kent de aluminium borden in het straatbeeld, maar borden van bamboe? 
Rijswijk is binnenkort de eerste gemeente waar een hele wijk met deze borden vol staat. Als 
startschot werd op 18 juni een bamboe plaatsnaambord in de wijk Vrijenban geplaatst. Jacques 
Goddijn, directeur van de ‘HR Groep’ (leverancier verkeersinformatie) en burgemeester 
Michel Bezuijen waren erbij. In totaal komen er 137 nieuwe verkeersborden in de wijk.

Voorjaarsschoonmaak afgerond
Op 27 juni werd de gemeentelijke voorjaarsschoonmaak in de wijken door wethou-
der Armand van de Laar afgesloten in Vrijenban. De actie ging half maart van start in 
Leeuwendaal. De medewerkers van het team straatreiniging van de gemeente hebben in 
totaal dertien wijken en buurten schoon gemaakt.

Juli

Samenwerking bestemming Shellcomplex
‘Shell’, gemeente, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), provincie Zuid-
Holland en Den Haag zoeken een nieuwe bestemming voor kantoorlocatie ‘Kessler Park’. 
Omdat Shell uit het pand vertrekt, hebben deze vijf partijen in enkele maanden onderzocht 
welke duurzame invullingen mogelijk zijn voor het terrein van 70.000 vierkante meter. De 
voorkeur van de partijen is om het Kessler Park te ontwikkelen tot een locatie gericht op 
economische bedrijvigheid. Ook technische innovatie, onderzoek en onderwijs moeten er 
samenkomen. Het kan een plek worden waar volwassen bedrijven, scale-ups en kennis-
instellingen met elkaar samenwerken. Het ‘Open Innovatie Centrum Well Technology en 
Warmte’ vestigt zich op een deel van de Shell-locatie. Binnen dit innovatiecentrum doen 
bedrijven en organisaties samen onderzoek naar geothermie: aardwarmte die lokaal wordt 
opgewekt.

Bouw ‘Kindercampus Rembrandtkwartier’
De bouw van Kindercampus Rembrandtkwartier aan de Wijnandt van Elststraat is be-
gonnen. Wethouder Van de Laar gaf 9 juli het startsein. Na de zomervakantie van 2019 
kunnen de kinderen van de Daltonbasisschool ’t Prisma, de Godfried Bomansschool en de 
J.H. Snijdersschool naar hun nieuwe school. Het ontwerp is van architectenbureau ‘INBO’ 
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in samenwerking met de scholen en de gemeente. Het resultaat van deze samenwerking is 
een energie- en onderhoudsarm schoolgebouw. De oude gebouwen van de drie scholen bij 
de Willem van Rijswijcklaan brandden zomer van 2015 af.

‘De Schoffel’ opgenomen in RijswijkBuiten
Wethouder Marloes Borsboom heeft op 9 juli de overeenkomsten ondertekend tussen 
Tuinvereniging De Schoffel en de gemeente. De overeenkomsten gaan over de inpassing 
van De Schoffel in de nieuwbouwlocatie RijswijkBuiten. De vereniging ligt aan de rand 
van Rijswijk. De vraag was hoe dit complex met bijna 130 tuinen binnen RijswijkBuiten 
zou passen. Daarover zijn nu afspraken gemaakt.

Woningen in kantoorpand ‘Plaspoelpolder’
Wethouder Armand van de Laar was 10 juli op de Koopmansstraat 1, samen met direc-
teur Marnix Norder van eigenbouwbedrijf ‘Steenvlinder’. Daar gaven ze de aftrap voor 
de transformatie van een voormalig kantoorpand naar 62 duurzame zelfbouwwoningen. 
De woningen die door Steenvlinder worden gerealiseerd hebben allerlei duurzaamheids-
mogelijkheden. Zoals een groene gevel en een vooruitstrevende parkeeroplossing, dankzij 
deelauto’s. Dit transformatieproject is onderdeel van een vernieuwing van het havenge-
bied met wonen, werken en ontspanning.

Een taart voor de kinderopvang
Wethouder Van de Laar bezocht 17 juli op één ochtend drie kinderdagverblijven in 
Rijswijk. Hij ging langs bij kinderopvang ‘Zo’ aan de Van Vredenburchweg, ‘’t Strijpje’ 
aan de Strijplaan en ‘Partou’ aan de Louis Bouwmeesterstraat. Alle drie hebben eraan bij-
gedragen dat Rijswijk door de onderwijsinspectie als uitstekend is beoordeeld ten aanzien 
van toezicht op de kinderopvang. Aan Rijswijk is hiervoor de A-status toegekend.

‘Harbour Village’ geopend
Op dinsdag 24 juli is Harbour Village feestelijk geopend. Deze bedrijfsruimte aan de 
Rijswijkse haven maakt onderdeel uit van bedrijventerrein Plaspoelpolder. In vier fasen 
zijn er in 66 bedrijfslocaties bijgebouwd op de ‘Landtong’. Harbour Village werd geopend 
door de Rijswijkse wethouder Van de Laan, Jan Brugman en Leon Heddes, algemeen di-
recteur van ‘Heembouw’. Samen onthulden zij een aandenken aan de bouw: een stenen 
bankje met een afbeelding van Harbour Village erop
.

Augustus

Ruim dertig banen door samenwerking
De samenwerking tussen gemeente, Werkgevers Servicepunt Rijswijk, BBR en andere 
partners die het Lokaal Sociaal Akkoord hebben ondertekend, werpt zijn eerste succesvolle 
vruchten af. Gezamenlijk hebben ze in het eerste halfjaar van 2018, 34 extra betaalde banen 
gerealiseerd. Daarmee zijn de eerste meetbare opbrengsten van het akkoord een feit.

September

Nu zes verkeersveilige schoolzones
Goed nieuws voor basisschoolleerlingen en hun ouders in september: er zijn weer twee 
scholen bijgekomen met een schoolzone. De ‘Wethouder Brederodeschool’ en basisschool 
‘Het Kristal’ doen nu ook mee. In totaal zijn er nu zes scholen met zo’n zone. U kunt ze 
herkennen	aan	de	verkeersborden	met	de	figuurtjes	van	tekenaar	Dick	Bruna.	De	gemeen-
te legt de zones aan om de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren.
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Oktober

College presenteert werkprogramma
B&W presenteren in oktober het collegewerkprogramma Rijswijk maken we samen 2018-
2022. Het is de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord dat in april werd uitgebracht en 
waarin de belangrijkste ambities zijn verwoord. In de afgelopen maanden vroeg het colle-
ge de samenleving en de raad om inbreng. Het college wil zowel vernieuwen als de basis 
op orde brengen, waaronder de infrastructuur, het sociaal domein en de gemeentelijke 
dienstverlening. In dat verband presenteerde het college in oktober ook de meerjarenbe-
groting 2019-2022. Daarvoor is ruim 9 miljoen vrijgemaakt. Het college is erin geslaagd 
daarvoor een sluitende begroting op te stellen.

Kunstwerk voor RijswijkBuiten
RijswijkBuiten heeft een eigen kunstwerk: ‘Novo Sion’. Dit werk van beeldend kunste-
naar	 Michiel	 Kluiters	 is	 12	 oktober	 officieel	 gedoopt	 door	 wethouder	 cultuur	 Marloes	
Borsboom. Novo Sion bestaat uit zestien grote schijven die in stoepen en straten van de 
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wijk zijn gezet. In de schijven heeft Kluiters steeds een andere voorstelling afgebeeld van 
de geschiedenis van dit gebied, in een reliëf van cortenstaal en beton. De naam Novo Sion 
verwijst naar de geschiedenis: het klooster Sion stond hier vroeger.

November

Meedenken over Huis van de Stad
Het Huis van de Stad moet een plek worden waar iedere inwoner en bezoeker zich thuis 
voelt. Het Huis legt de verbinding tussen publiek en politiek. Door samenwerking tussen 
het ‘Centrum voor kunsten Trias’, ‘Bibliotheek aan de Vliet’, ‘Stichting Welzijn Rijswijk’, 
de gemeente en een horecavoorziening moet de burger een betere service krijgen. Daarom 
vraagt de gemeente inwoners om hun hulp. Op dit moment wordt nagedacht over de in-

richting van de diverse ruimtes. Behalve functionaliteit is sfeer ook erg belangrijk. Via een 
enquête wil de gemeente horen welke sfeer inwoners het liefst zouden zien in het Huis van 
de Stad.

Opening vernieuwde Delftweg
Mensen	 stimuleren	 vaker	 de	 fiets	 te	 pakken,	 ook	 als	 ze	 naar	 hun	 werk	 gaan.	 Dat	 was	
voor Rijswijk, de provincie en de ‘Metropoolregio Rotterdam Den Haag’ de belangrijk-
ste	 reden	 om	 de	Delftweg	 te	 veranderen	 in	 een	 fietsstraat.	Vrijdag	 7	 december	was	 de	
feestelijke opening. De wethouders Björn Lugthart (‘Mobiliteit’) en Armand van de Laar 
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(‘Stadsbeheer) ‘pompten’ samen met Floor Vermeulen (gedeputeerde Zuid-Holland) en 
Peter Meij (bestuurder Metropoolregio Rotterdam Den Haag) de vernieuwde Delftweg 
open.

Vrijwilligersprijzen 2018 uitgereikt
Maandag 10 december heeft wethouder Lugthart tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest 
de Vrijwilligersprijzen 2018 uitgereikt. In aanwezigheid van vele Rijswijkse vrijwilligers 

overhandigde hij de trofeeën aan Mohamed el Bouazaoui in de categorie ‘Jongeren’, Ruud 
en Ingrid Louman in de categorie ‘Buurtinitiatief’, de ‘Hofbieb’ in de categorie ‘Groepen’ 
en Anita Voortman in de categorie ‘Individueel’.

Zitmeubel als ‘Droomeiland’
Wethouder Van de Laar heeft 11 december het rode zitmeubel op het Generaal 
Eisenhowerplein in gebruik genomen. Het zitmeubel is bekleed met rood kunstgras en 
heeft van de ontwerpers de naam Droomeiland meegekregen. De aanleiding voor het 
plaatsen van het Droomeiland was een enquête uit 2016, van de reizigersorganisatie 
‘ROVER’. Uit de enquête bleek dat reizigers het station van Rijswijk geen aangename 
verblijfsplek vonden. Ze vonden het een sfeerloos station met weinig kleur. Om hier iets 
aan te doen is de gemeente in gesprek gegaan met bewonersorganisaties, bedrijven, de 
bibliotheek, ‘NS’ en ‘ProRail’.

Nieuwe bestemming ‘Smeltkroes’
De Smeltkroes krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw aan de rand van het 
Wilhelminapark moet weer een ontmoetingsfunctie krijgen. De gemeente onderzoekt 
de mogelijkheden om de locatie beschikbaar te stellen voor de bewonersorganisatie 
‘Muziekbuurt’ en de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS), zodat zij daar activiteiten 
kunnen organiseren voor de buurt. Ook zal de locatie een aantal dagdelen beschikbaar zijn 
als inloophuis. Dat is een laagdrempelige voorziening met professionele begeleiding waar 
inwoners voor (tijdelijke) psychische ondersteuning terecht kunnen.
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Metropoolregio: vitalisering Plaspoelpolder
De 23 gemeenten in de MRDH hebben 14 december een visie voor werklocaties vast-
gesteld: ‘De Strategie Werklocaties 2030’. De Rijswijkse wethouder Van de Laar is 
aangewezen als trekker van dit onderwerp binnen de MRDH. ‘Voor Rijswijk betekent dit 
dat de regio meehelpt met het vitaal houden van bedrijventerrein Plaspoelpolder’, aldus 
Van de Laar. Afgesproken is dat de Plaspoelpolder prioriteit krijgt bij het verminderen van 
het aantal verouderde kantoren en het herstructureren van het gebied.

Gemeente zet in op Beatrixtunnel.
Het College van B&W stelt in december de gemeenteraad voor om een bestuursakkoord 
te sluiten met de MRDH én de gemeente Den Haag. Het akkoord moet ervoor zorgen dat 
de leefbaarheid rond de Prinses Beatrixlaan op korte termijn verbetert. Tegelijkertijd biedt 
het kansen voor de transformatie van winkelcentrum ‘In de Bogaard’. Ook worden er 
maatregelen getroffen die het verkeer op de Prinses Beatrixlaan beter afwikkelen, bijvoor-
beeld met een tunnel. 

(Foto’s o.a. Erwin Dijkgraaf en gemeente)
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Rectificatie

Door redactionele dwalingen zijn in het Jaarboek 2018 op bladzijde 54 de laatste 
alinea’s van het artikel van Frans Holtkamp over de “Excursie naar Rijswijk in 
1688” weggevallen. Nu het échte slot:

Slot
Terug naar Rijswijk: volgens Van der Does is Romeyn – dit kan zowel een voor- 
als achternaam zijn, maar het laatste ligt het meest voor de hand – in 1668 her-
bergier te Rijswijk. ‘Zou zijn herberg misschien iets te maken kunnen hebben met 
Kuys Witsenburg?’ lijkt een voor de hand liggende vraag. Volgens J.M. Koot en 
F. Lever is immers eind zestiende eeuw al sprake van ene Jan Corneliss ‘waert in 
Wittenburch’.   Een tweede, maar minder betrouwbare, bron is 900 JAAR KUIJS-
WITSENBURG van Koos van der Horst. Hij schrijft over het ‘ophalen’ van ge-
accrediteerde gezanten van vreemde mogendheden bij de Republiek der Zeven 
Verenigde Provinciën in de tweede helft van de zeventiende eeuw onder andere 
het volgende:

’t Was een dag vol feest en plechtigheid als een nieuwe Gezant bij de Staten 
aankwam. De koetsen der Staten reden dan tot aan de Hoornbrug waar de 
Gezanten meestal per schuit aankwamen. Daar kwam dan een deputatie uit de 
deftige Staten ter begroeting bijeen. En met de statigheid die de gebruiken der 
Gouden Eeuw kenmerkten, werd daar, op die plek, de vreemde gezant ontvan-
gen en geleid naar Witsenburg, dat daar op den viersprong al zoovele jaren lag. 
In	de	zalen	van	Witsenburg	had	dan	de	officieele	ontvangst	plaats,	daar	werd	
de wijn geserveerd en een maal genuttigd. Daar was dan een plechtige drukte 
vol statigheid.  

Uit wat Koot en Lever over Kuys-Witsenburg schrijven, blijkt dat in 1668 ene Jan 
Jacobsz Gardijn de herberg ‘genaemt Witsenburgh’ in eigendom heeft. Als hij het 
etablissement verpacht, kan hij er niet de waard van zijn. Wie dan wel? Romeyn? 
Eén mogelijkheid mag niet worden uitgesloten: er kunnen in die tijd meerdere 
herbergen in Rijswijk zijn geweest. Dus luidt het antwoord op de vraag aan het 
begin van deze paragraaf: ‘We weten het niet’.
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Aalberse, mr. P.  124
Aantjes, Klaas  208
Adriani, Godfried A.  35
Alcott, Louise  92
Alkemade, Koos  151
Andel, Cornelis van  67
Assendelft de Coningh-Keiser, mw. 
     M.J.H.C. van  60,
Balkenende, Jan Peter  158
Barendrecht-Kuenen, mw. W.S.C.  
     99,117,121,125,128
Bart, Jean  49
Bassecour Caan, jkvr. Margaretha G.H. 
     Caan van Neck- 63
Beeckman, Martinus H.  58
Been van Weena, Matthijs de  33
Beer, Jos de  109
Beernink, H.J.K.  101,181
Beishuizen, Charles  153-154
Bentvelzen, Maria  55,62
Bergh, Arie van den  40
Bernhard, prins  137,157
Bertonvillet, Henriëtte  35
Besier, M.G.  98
Bezuijen, Michel  207-208,211-212
Blankevoort, Jan van de  199
Bloppoel, Antoon van  32
Bodaan, A.G.  41
Boer, Herman P. de  109
Boer, Paul de  3,200,216
Bogaardt, Archibald Th.  
     93,108,131,139,165,173
Bok, Jesse  141
Bok, Willem  141
Bolte, Jos  201
Borsboom[-Turabaz], Marloes  
     200,206,207,211,213-214
Boshoven, Lia  107,199
Bouazaoui, Mohamed el  215
Brinkman, Elco  109,181
Brouwers, H.  92
Brugman, Jan  213
Bruijn, Catharina Ldr.  186
Bruna, Dick  213
Burg, A.P.J. (Bert) van den  61
Buschkens-Dijkgraaf, mw. M.L.  61
Caan (van Neck), familie  58
Caan van Neck, jhr. Hendrik G.J.  64
Caan van Neck, jhr. Jan H.  63
Caan van Neck, jkvr. Jacoba C  63.

Caan van Neck, jkvr. Maria J.  63
Caan, Hendrik A.  62 
Cochius, Marianne I.  65
Colijn, [dr. Hendrik], 164,166
Commadeur, Nel  105,107
Cooch. Maria, wed. Th. Pellans  36
Corbulo, Gnaius D.  78
Croos, Anthonie Jzn. van der  184-187
Croos, Jacob van der  184-187
Daalen Wetters, familie Van  64
Daamen-van Houte, Riet  109
Dammers, Wim  31,198,201
Deijl, Yolande van der  203
Dekker, Jan  178
Devilee, garagehouder  136
Dierdorp, Nicole  205
Dijk, C.F. van  210
Dijk, dr. K.  124
Dijk, L.J. van  117
Dijk-Förster, mw. E.  210
Dikken, Gertjan  12
Doedijns, Hendrik  35
Does, [Jacob] van der  218
Doorman, Karel  166
Doorn, Jacques van  144
Drimmelen, Henk van  199
Drucker, Wilhelmina  124
Dumas, Ivar  61
Eijk, Joh. van der  117,128
Eijssonius Wichers-Storm de Grave, 
     Hermance M.J.W.  66
Eldik, A. van  59
Elfferich, Anneke  105
Elfferich, Lotti,  105
Emma, koningin  43
Ende, Willem van der  108,115,121,173
Es, C.D, van  118
Es, Jacobus van  55,59
Fargue, P.C. la  79
Fasani, Leo  205
Fisenne, jhr. L.E. von  92
Fock, mr. D.  164
Folmer, Arend  66
Fonville, Ton  155
Francissen, P.W.H.M.  210
Franckenberg en Proschlitz, jhr. Emil 
     A.D.E. van  66-67
Frederik Hendrik, prins 53,78,190
Frijling, Arie  40,68
Gans, J.C.  99

Personenregister
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Gardijn, Jan Jzn.  218
Geest, D. van  118
Geest, Jacob van  135
Gerritsen, Anke  55,62
Gevers van Kethel en Spaland, jhr. 
     M.B.H.W.  37
Gijzel, Wilberd  205 
Goddijn, Jacques  212 
Goedendorp, A.  118
Gogh, Theo van  39
Gogh, Vincent van  39
Graaf, echtpaar De  50
Graaf, Krijn de  181
Greve, dr. Henri E. 95-96,102-103
Grimm, Pietje van Vliet-  59
Groenewegen, Cor  135
Guépin, J.P.  174
Haan Hugenholtz, ds. Isaac Th. de  55
Haeften, T.H. van  117
Haen, Abraham de  33
Hall, Henri ter  99-100,116,118-119
Ham van Heijst-Hoogendijk, Elisabeth van 
     den, 40
Harten, Frederik van  182
Hassan, Salah  174
Hatta, Mohammed  143
Hattum van Ellewoutsdijk, J.C. (?) van,  
     40-41,43
Hazelhoff Roelfszema, Erik  136-137
Heddes, Leon  213
Heger-Westdijk, familie De  64
Heijl, mej. W.J.M.  98-101
Heinsius, Pieter  80
Hekker, R.J.  44
Helgers, Hans  181
Hemert, René van  205,211
Hendrikse, Marco  200
Hendrix, Wim  144
Henry, Carina  109
Hilst Karrewij, familie Van der  40
Hilst, L. van der  40
Hilst, W. van der  40
Hoeven, Ary van der  67
Hogendorp, familie Van  211
Hogervorst, M.J.H.  98
Holtkamp, Frans  11,53,143,200,218
Homerus  174
Hooreman, mr. Librecht  36
Horst, Koos van der  218
Horst-van Roon, Henny van der  207
Hout, Johan (Han) in ’t  133,136
Hout, Rietje Korteland-in ‘t  133-134
Houterman, Ron  203
Hueting, Johan E.  143

Huijsman J.A.  125
Huisman, dr. J.C.  117
Huuksloot, familie Van  132
Huuksloot, Hendrina (Rina) van  170-171
Idenburg, A.W.F.  164
Jacobs, Aletta  122-125
James, Eugène  107
Jan Cornelisz.  218
Jeans, Liam  206
Jolles, mej. L.  98
Jong, Freek de  206
Jungius, ds. Coenraad L.  65
Keukenmeester, Jan  67
Kijlstra, Izaak  199
Kittensteyn, Willem Lzn. van  78
Klaasesz, mr. J.  202
Klok, J.A.F.  116-118,128
Kloosterman, Piet  152
Kluiters, Michiel  214
Klunder, Huub  13
Klundert, F.J. van der  210
Knijnenburg, René  201
Koechlin-James, mw. C.J.G.  117,126
Kol, ir. H.H. van  164
Kolfschoten, H.A.M.T.  173
Koning, Fred de  201
Kooper-Huijgen, Marjoleine  202
Koopmans, Botine  202
Koot, Hans  188,201,203,218
Kort, Antoon 141
Kort jr. Kees  146
Kort, Els  146 
Kort, Henk  147,150,155
Kort, Henny  145-147,157
Kort, Ineke  146,158
Kort, Kees  142-159
Kort, Mary  146
Korteland sr., Cornelis  132
Korteland jr., Dick  131-141
Korteland sr., Dick  131-141
Korteland, Arie  136
Korteland, Kees  135,139
Korteland, Maaike  132
Korteland, Rietje (I) 135
Korteland, Rietje (II)  135
Korteland-de Reus, Els  141
Kraeyvanger, Margaretha  36
Kriens, Otto  31-32
Krikke, C.  49
Kronenberg, Henk  202
Kronenburg, mej.  125
Kropveld, M.  126-127
Kruijswijk, J.  118
Kruikius, [Nicolaas]  34
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Kuipers, Fred  200
Kwakernaak, Arjan  185,201
Laar, Armand van de  211-217
Leeson, Sarah Thorn  58
Leeuwen, mej. M. van  123
Lely, Arend van der  64
Leman, mej. H  125-126
Lever, Francisca [Koot-]  218
Leyendekker de Bruyn van de Hill, 
     Cornelia M.  38
Liefde, Basje de  201
Limpach, Rémy  144
Lindeman, L.  103
Lindeman, wachtmeester, 153
Linden, Nico ter  109
Lodewijk XIV, koning van Frankrijk  53
Loo, Joop van der  176-178
Loo-Groeneveld, Nel van der  177
Louman, Ruud en Ingrid  215
Lubbers, Ruud 182
Lucas, D.J.  50
Lugthart, Björn  211,215
Lynden, F.W.B. baron van  138
Marchant, Hendrik  124
Marel, A. van der  35
Maria, Luthmarnick  205
Marks, G.  102
Marle, Ep van  178
Marot, François  53
Mateman, Marij  182
Mateman, Wim A.  180-182
Maurits, prins  78
May, Karl  92
Meekma, Bouke  208
Meij, Peter  215
Meij, Ronald van der  208
Mettelerkamp, mr. Rutger J.C.  39
Meyboom, Margaretha 96
Middelkoop, Joyce van  199
Mighaut, luitenant  154-155
Moesker, korporaal  153
Mol, mr. Johan  35
Molhuysen, P.C.  103
Moll-Schnitzler, mw. A.  125
Moojaert, L.  118
Moor, Loek  199 
Mooy, Rob de  7,200
Munster, Joop van  200
Munster, Marie van  103,105,107
Neck, Susanna J.J. van, wed. Caan  62
Neut, Hans van der  163
Nies, Peter  152
Nieuwkoop, Anthonie  63
Nieuwmans jr., Jaap 13

Nieuwmans sr., Jaap  7,10-13 
Nieuwmans, Bep  11
Niks, dr. P. 135
Noordervliet, Nelleke  109
Norder, Marnix  213
Nordheim, Rudolf von  61
Nowee, Jan en Paul  92
Nugteren, Fieke  103,107-110
Odé, W.  125
Ollefen, [Lieve] van  36
Onderwater van Brandwijk c.a., Boudewijn  
     63
Onderwater-van de Wall, Margaretha E.  63
Oosten, Alexander  7
Oosten, Willem van  67
Oosterholt, Jan  153
Oosterland, Jan  66
Oosterland, Willem  59,66
Ouwelant, Joost van  185
Palm, familie  64
Paping, Hans  199
Pernot, J.A.J.  119,128
Pesch-Bolleman, mw. P. van  125-126 
Pol, Jorke van der  211
Polak, Henri  97
Poortier, Ruud  7,55,171,177,200,203
Poot, aannemer  50
Post, rozenkweker  40
Pronk, Jan  171
Puck, 13
Putten, Heilina van  201,203
Quanjer, dr. Th. A.  116
Quintus, jhr. R.A.  138
Ranitz, architect De  167
Regt, Pieter de  32
Reigersman, Maria, wed. V.d. Straten  36
Remery, Frans  71,203
Rest, familie Van  135
Riemstra, heer,  149
Ritsema van Eck, Cornelis  61
Ritsema van Eck, mw. A.D.M. (Annie) 
Kamerling-  60,61
Rodenburg, Jan  135
Roering, T.C.  38
Rollema, Ferry  107
Romeyn, waard  218
Roos, Karel  40,43
Roscam Abbing, [P.], 157
Roskam, Jacobus H.  66
Roskam, Wilhelmina M.C.  66
Rossem, mr. G. van  41
Rossum, Hans van  9,200-201,203
Rossum, Marianne van  199
Roy van Zuydewijn. Herbert J. de  172-174
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Ruys de Beerenbrouck, Ch. J.M.  121
Sablerolle, A.  116,119
Sablerolle, Christoffel  67
Schaper, J.H.A.  118-119,125
Schepman, Paul  208
Schepp, mej. M.M.  99,121,126
Schmidt, Annie M.G. 101-102
Schneiders, Paul  103
Scholtens, Harm  144
Schott, Paul  199
Schouwenburg-Jorissen, mw. J. van  126
Schreuder, Frans  149
Schuller, C. Chr. 40
Schultze, Johanna J.G.  55
Schuurman, Hermanus  64
Schuurman, J.H.  117
Schuurman, Johanna H. Kolff-  65
Schuurman, Johannes W.  64
Shakespeare, [William]  174
Simmers, Leen  157
Simon Thomas-Ballot , mw. G. 125
Slabbekoorn, Kees  153
Smeulers, Wouter  62,107
Smit, Harm  91,110-112
Smulders, Louis  35
Soekarno  143
Soeripto  158-159
Spierenburg, Theo  200
Spilman, Hendrik  33
Spinola, Ambrosio  78  
Spoor, [Simon H.]  163,166
Stoel, Max van der  109
Straten sr., mr. Adrianus van der  36
Straten van den Hill, jhr. mr. Adrianus van 
     der  37-39
Straten, jhr. Carel van der  39
Straten, mr. Campegius C.  36
Straten, jhr. Campegius C.A.J. van der  39
Stricker, Johanna E., wed.  40
Stricker, Johannes  39
Stuur, Ab  151
Suringar, P.A.B. Baud-  59
Swanenburg de Veye, dr. G.D. 99
Tak, Sjaak van der  210
Tent, Bart  145
Thieleman, Freek  171
Thieleman, Marty  91,131,199
Thierens, Johannes A.Th.  35
Thierens, mr. Gerard  35
Thierens, mr. Nicolaas  35
Timmerman, Arnout  201
Timmermans, Ægidius  174

Tji Yu Kan  206
Tollens Cz., Hendrik  64,67
Tollens, Franciscus J.  64
Tollens, Louiza P.  64
Tollens, Magdalena A.  64
Ton, H.  163
Troelstra, Pieter Js.  99,125
Valkenburg, J. 119
Veegens, mr. D.J.  47
Velzen, Roland van  205
Vennik, Marianne  206
Vennik, Melanie  205
Verbeet, Gerdie  158
Veres, Mariska  109
Verhagen Metman, Philippus  66
Vermeulen, Floor  215
Verne, Jules  92
Verstijnen, F.L.T.  45
Verwey, ds. Jan  60,65
Viël, Abraham van der  35
Visser, Ger  201
Vlek, eigenaar Leeuwendaal, 140
Vliet, Paul van  59
Vliet, Pieter van  59
Voortman, Anita  215
Vredeling, Henk  171
Vries, Jetse de  149
Waal, Lodewijk de  171
Waardenburg, Peter  201
Watering, mw. Van de 125 
Werf, (garage) Van der  133
Whitlau, G.  117
Wiemers, C.B.M.  93
Wijk van Brievingh, Joke van  199-201
Wilde, N.C. de  163
Wilhelmina, koningin  136
Willem I, koning  56
Willem III, koning  59
Winkelman, Hans  64
Witteman, Cees  154
Wolderingh, S.  116
Wolkers, Jan  109
Wolzogen Kühr, mw. S.I. von  125
Wubben, G.C.  98
Wubben, J.J.  116
Wulfften Palthe-Broese van Groenou mw. 
     F.W van  125
Zieren, Fred  62
Zijl, J.H. van  116,118-119
Zubli B.J.D.  116,118-119
Zuydgeest, Lia  105-106
Zwolsman, Reinder  139
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Adriaen Jansz.  20
Aeltgen Stevensdr.  18
Alsten Thomasz., 16,21,24 
Arent Adriaensz. (Aryensz.)  22,24-25
Ariaen (Adriaan) Jaspersz.  22,24-25
Aryen Jansz.  22
Beatris Jansdr.  22
Bouwen Cornelisz.  25
Broersz., Jan Henrick ‘Harrick’  21
Bruijn Cornelisz  22
Bye, Goossen de  16,21-21,25,27 
Claes Andriesz. 21
Claes Claesz.  22
Claes Jansz.  22,24
Claes Jorisz.  22
Claes Lourisz.  25
Claes, lange  22,24
Cleeff, Gerrit Jansz. L.
Coningsloo, familie Van  25
Coolwijck, Cornelis van  17,19
Cornelis Adriaensz.  22
Cornelis Claesz.  20
Cornelis Courtsz.  19
Cornelis Dircxz.  22,24
Cornelis Florysz. (vrouw van), 19
Cornelis Jaspersz.  20,22,25
Cornelis Lourisz.  19
Cornelis Pietersz.  22
Cornelis Thijsz.  22,24
Cornelis Willemsz.  25
Cors Jacobsz.  22
Cors Lambrechtsz.  22
Croesinck (Creusing), Hendrik  27
Croesinck, Sandrina  27
Croon, Willem  21,25
Cryn Jansz.  22,24
Daem (Dammas) Cornelisz.  19,22,24
Dirck Claesz.  22,24-25
Dirck Cornelisz.  22,24-25
Domburgh, Marie van  27
Duyn, Adam van der  18
Duyts van Santen, Frans  18,20
Engel Ziersz.  21
Eyll, heer van Geysteren, Jacob van  27
Frans Willemsz.  18
Gerrit Dircxz.  22
Gerrit Jansz.  25

Hil, Lenert Jansz.  20-21
Hoogenhouck, Jan Jacobsz.  21
Hortensius, Jeronimus  17
Huybrechtsz., Cornelis P. 21
Jacob Jansz.  22,24
Jacob, mr.  22,25
Jan Claesz.  22
Jan Cornelisz.  22,25
Jan Jacobsz.  22
Jan Jansz. mr.  25
Jan Jonasz.  26
Jasper Vincentsz.  16,21,24-26
Joost Jansz.  22
Joris Lourisz.  21
Lenert Maertensz.  27
Lennaert Ghijsbrechtsz. 28
Lijsbeth Adriaensdr. 22
Louris Cornelisz. (Timmerman)  23,25
Louwris Henricxz.  27
Maerten Adriaensz.  19
Maerten Jansz. 24
Marcus (lijndraaier),  24
Maritgen Centen (Vincentsdr.)  26
Marritgen Luycasdr.  26
Mathijs Teusz. 22
Oem, heer van Wijngaerden, Gerrit  27
Pauwels Andriesz.  19
Pieter Cornelisz.  18
Pieter Henricxz.  19
Pieter Lenertsz.  19,20
Pieter Thijsz.  22,24,25
Poortier, Ruud  15
Ruychrock van de Werve, Jan  27
Speck, Claes Dzn. van der  21
Spiegel, Ronald A. van der  22
Suys, Cornelis  16-18
Suys, jonkvrouwe  19
Suys, Margrieta  18
Uytenbogaert, Pieter Jansz.  17
Velsen, Jan Laurensz van  24
Vermij, Oth Jacobsz.  16,21
Vijenne, Pieter van  24
Vingbooms, [Johannes],  24
Vries, Andries Simonsz.  18
Willem van Oranje, prins  15
Wolpart (Wolphert) Tonisz.  22,24

Index kerkstukken
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