
Dit magazine wordt u aangeboden 
naar aanleiding van het 35-jarig jubileum 

van de Historische Vereniging Rijswijk

Rijswijk: een moderne, ruime plaats met veel groene gebieden. Maar 
daarnaast ook een plaats die zich mag verheugen in een eeuwenoude 
geschiedenis. De oude kern van Rijswijk is daar het levende bewijs van. 
Maar ook andere delen van Rijswijk hebben vaak een historisch zeer 
boeiend verleden. De Historische Vereniging Rijswijk zet zich in voor 
behoud van het cultureel erfgoed.
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Vondellaan en Prins Hendriklaan voor weggevoerde en 

vermoorde Rijswijkse Joden’.

• ‘Open Monumentendag’: De HVR organiseert in samenwer-

king met de gemeente de jaarlijkse Open Monumenten Dag. 

De werkgroep stelt daarvoor een aantrekkelijk programma 

samen en zorgt voor de openstelling van een aantal Rijswijkse 

monumenten. Op zaterdag wordt in de Oude Kerk de offi ci-

ele opening verricht door de wethouder Cultureel Erfgoed en 

wordt de jaarlijkse Monumentenprijs uitgereikt.

Stadswandelingen en een fi etstocht

De HVR verzorgt stadswandelingen voor groepen, onder leiding 

van een professionele gids: een Monumenten-wandeling Oud-

Rijswijk en een Architectuurwandeling Leeuwendaal. Tijdens 

beide wandelingen wordt de (bouwkundige) geschiedenis 

geschetst van diverse rijks- en gemeentelijke monumenten. 

Ook organiseert de HVR een groeps-fi etstocht door de 

Landgoederenzone. Meer informatie en aanmelden via de 

website.

Individuele wandelingen

Voor individuele wandelingen kunt u terecht op de gratis app 

‘Rondje Rijswijk’, beschikbaar voor iPhones en voor Android 

toestellen.

Lidmaatschap 

Een gewoon lidmaatschap kost € 22,50, voor 65+ € 18,50 

per kalenderjaar. Hierbij inbegrepen zijn het Jaarboek, dat in 

november verschijnt en acht lezingen.

Publicaties

Naast het Jaarboek geeft de HVR een leuke set met twaalf 

prentbriefkaarten uit (alweer de 2e druk!), met afbeeldingen 

van bestaande, maar ook verdwenen Rijswijkse gebouwen en 

locaties. De set is voor € 5,- verkrijgbaar tijdens de lezingen van 

de HVR. Op de website vindt u foto’s van alle kaarten.

Overige publicaties

Tijdens de lezingen zijn ook nog publicaties uit andere bronnen 

verkrijgbaar, zoals de uitgaven van de Stichting Rijswijkse 

Historische Projecten. Kijk voor meer informatie op de HVR-

website onder ‘Publicaties’.

 

DVDs

HVR-lid Henk van Drimmelen heeft een set van twee DVD’s 

geproduceerd onder de titel ‘Oude ansichten vertellen’, waarbij 

het Rijswijk van een eeuw geleden tot leven wordt gebracht. 

Tevens heeft hij een fi lm gemaakt over het Landgoed Te Werve, 

getiteld ‘Landgoed Te Werve: Rijswijks paradijs’. Deze DVD’s zijn 

is voor € 5 per stuk te bestellen.

Contact

Voor alle vragen over de HVR en haar activiteiten kunt u terecht 

• Op de website: www.historischeverenigingrijswijk.nl of

• bij het secretariaat: secretariaat@historischeverenigingrijswijk.

nl , bereikbaar via de website of per post: Van 

Vredenburchweg 3, 2282 SC Rijswijk.

Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl
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[1]nu... en vroeger

De Historische Vereniging Rijswijk bestaat 35 jaar. Een prachtige prestatie! 
In de zes jaar dat ik burgemeester van Rijswijk ben, heb ik de Historische 
Vereniging leren kennen als een club van zeer betrokken Rijswijkers. Ik 
draag de vereniging dan ook een bijzonder warm hart toe.

Vooral ook omdat mede dankzij de Historische 
Vereniging de geschiedenis van Rijswijk 
springlevend blijft. Dat verdient onze mooie 
stad. Deze geschiedenis gaat ver terug en 
kent veel bijzondere en zeker ook geschied-
kundig belangrijke momenten. Neem alleen al 
de Vrede van Rijswijk, die in 1697 een einde 
maakte aan de negenjarige oorlog tegen 
Frankrijk. De Naald in het Rijswijkse Bos her-
innert ons er nog dagelijks aan. Maar er is 
zoveel meer.

Een bloemlezing met verhalen en anekdotes 
uit onze rijke geschiedenis kunt u lezen in dit 
jubileummagazine. Want bij een jubileumfeest 
hoort natuurlijk ook een feestelijke uitgave.
Als u het magazine heeft gelezen, zult u het 
vast met mij eens zijn: Rijswijk is allesbehalve 
saai. We wonen en werken in een fijne stad 
waar we trots op mogen zijn. Door de historie 
beter te leren kennen wordt dat gevoel nog 
verder vergroot. Bij u hopelijk ook.

Ik wens u tot slot veel leesplezier. En ik felici-
teer de Historische Vereniging van harte met 
haar jubileum. Op naar de volgende 35 jaar!

Michel Bezuijen
Burgemeester van Rijswijk Foto Frank Jansen
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Historische Vereniging Rijswijk nu... en vroeger [3][2]
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Wie jarig is krijgt, maar geeft ook vaak wat weg. Omdat de Historische 
Vereniging Rijswijk ( HVR) 35 jaar bestaat, valt op elke deurmat in Rijswijk 
dit magazine vol verhalen over Nieuw en Oud, Nu en Vroeger in Rijswijk.
Rijswijk groeit en vernieuwt, dus weten mensen niet meteen veel over 
hun kersverse woonplaats.
Soms wonen mensen al jaren hier maar komt de Rijswijkse geschiedenis 
niet dagelijks ter sprake.
Toch is er genoeg te vertellen en te zien. Dat willen wij graag met u delen. 
Daarom hebben we zo maar wat korte verhalen uit de geschiedenis bij 
elkaar gezet om u bij de hand te nemen door Rijswijk.
Onze vereniging doet al veel, met rondleidingen en wandelingen, 
lezingen, publicaties en bijeenkomsten.
Op de app Rondje Rijswijk kunt u wandel- en fi etsroutes vinden.
Meer over onze mooie stad en de geschiedenis leest u op de gemeente 
site aan de hand van de hoofdstukken van de Canon van Rijswijk.
Bent u verder geinteresseerd maak dan kennis met onze website
 
www.historischevereningrijswijk.nl 

en lees verhalen, kijk fi lmpjes en duik 
dieper in de historie.
Dank u voor uw belangstelling en 
geef dit jubileumcadeau een mooie 
plek in uw huis.
Wellicht tot ziens bij de HVR

Hans van Rossum
Voorzitter HVR 

Een cadeau van de 
Historische Vereniging Rijswijk

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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Historische Vereniging Rijswijk [5][4]

De vissen 
zwommen 

toen          
nog boven 

het Binnenhof

Want er moeten heel veel 
woningen worden gebouwd en 
de aannemers staan te 

popelen om te beginnen. Op een bepaald 
moment wordt er een skelet gevonden, 
dan nog één en tot verbazing van de 
archeologen blijken zij uiteindelijk een 
grafveld van rond 3.850 v. Chr. te hebben 
gevonden met de stoff elijke resten van 42 
mensen. Al snel wordt het belang van de 
vondst ingezien en wordt er een grote 
tent over de vindplaats (de site) gezet, 
want het is natuurlijk niet de bedoeling 

dat door regen en wind een en ander weg 
spoelt. De tent is trouwens ook bedoeld 
als bescherming tegen eventuele 
schatgravers - een grote ergernis voor 
archeologen - .
Als de opgraving min of meer in kaart is 
gebracht, worden er rondleidingen 
georganiseerd. Vele honderden toeschou-
wers onder wie prins Willem-Alexander, 
laten zich door de archeologen informe-
ren. Eén van hen,- het is de tijd dat er een 
bittere strijd tussen de Den Haag en de 
randgemeenten over annexatie wordt 

Het is 1998, het vliegveld Ypenburg is 

gesloten en archeologen werken zich 

een slag in het rond.

nu... en vroeger

gevoerd -, zegt (met een knipoog) dat 
historisch gezien Rijswijk eigenlijk Den 
Haag zou moeten annexeren. Per slot 
van rekening woonden er hier al mensen 
toen de vissen nog boven het Binnenhof 
zwommen!

Hoe zag het er hier toen uit, wie waren 
deze mensen en wat deden zij hier? Dat 
waren de belangrijkste vragen die de 
archeologen moesten gaan beantwoor-
den. Omdat de verwachting was dat de 
antwoorden wel eens jaren op zich 

zouden kunnen laten wachten, vonden 
de Gemeente Rijswijk en de Historische 
Vereniging elkaar om een publieksboek 
te maken waarin de eerste resultaten 
alvast konden worden gepubliceerd: 
‘Graven in Rijswijk’. 

Vijfduizend jaar 
geleden woonden 
hier al mensen
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Historische Vereniging Rijswijk nu... en vroeger [7][6] Historische Vereniging Rijswijk[6] nu... en vroeger [7]

Het landschap zag er toen heel anders uit en was nog het 
best vergelijkbaar met het huidige Waddengebied. Met eb 
vielen er zandplaten droog en met vloed liep alles weer 
onder. Wel was er al sprake van duinvorming evenwijdig aan 
de kustlijn, de strandwal. Op één van die strandwallen is 
later het dorpje Rijswijk ontstaan.
De mensen die hier waarschijnlijk alleen in de zomer 
bivakkeerden, er zijn sporen van drie hutjes terug gevonden, 
waren jagers/verzamelaars. In de zomer was er voldoende 
voedsel beschikbaar. Er waren vogels en door geultjes af te 
dammen en het water bij eb weg te laten lopen werd er vis 
gevangen. Van veel soorten gevogelte en vissen zijn de 
resten gevonden.  Op de duintjes groeiden vruchten als 
bessen en appeltjes. Daarnaast deden zij ook aan primitieve 
landbouw. Ze hadden akkertjes waar spelt en gerst groei-

Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl

den. Ook hielden ze runderen en misschien ook 
varkens. ’s Winters was het hier erg ruig met stormen, 
overstromingen en vrieskou. Waarschijnlijk vertrokken 
ze dan naar het midden of het oosten van ons (huidige) 
land.

De bekende fysisch-antropoloog Maja d’Hollosey heeft 
van één schedel een gezichtsreconstructie gemaakt. 
Met een scan werd er eerst een 3-d beeld gemaakt. 
Daarna bouwde zij stapje voor stapje, laagje voor 
laagje een hoofd op. Daarbij moest zij soms keuzes 
maken bijvoorbeeld over de kleur van de ogen, de 
vorm van de mond en de kleur van het haar. Uiteindelijk 
ontstond er een gezicht van een ongeveer 35-jarige 
vrouw. D’Hollosey noemt dat  ‘het vermenselijken van 
de geschiedenis’ en inderdaad ‘Ypje’, vernoemd naar 
het vliegveld, lijkt net een moderne mens! 

In 2002 werd Ypenburg uiteindelijk toch door Den Haag 
geannexeerd. Alle bewoners die op het Rijswijkse deel 
van Ypenburg woonden, kregen als afscheidsgeschenk 
van de Gemeente Rijswijk het boek ‘Graven in Rijswijk’.  
Pas in 2008 verscheen de wetenschappelijke uitgave 
over deze opgraving. Het is een heel dik boek gewor-
den. 

Grafveld Ypenburg.Huidige locatie Rijswijk.

De reconstructie door Maja d’Hollosey van het gezicht van ‘Ypje’.

Tekening van het skelet van Ypje van Rijswijk.

Het resultaat.
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Van deze Deddo is verder niets bekend. 
Misschien was hij een leenman van de Graaf 
van Holland. Er zijn daarna nog wel enkele 

‘van Rijswijk-ers’ bekend, misschien nakomelingen, 
maar de familie verdwijnt al snel weer uit het zicht. 
Zijn zij de naamgevers van Rijswijk geweest? Het 
gebeurde wel meer dat de naam van een belangrijk 
heer of eigenaar overgaat op de grond of het gebied. 
Een bekend voorbeeld is Oegstgeest: de geestgron-
den van Osger. Op een vergelijkbare manier zou ook 
het dorpje en het gebied tussen ’s Gravenhage en 
Delft aan zijn naam kunnen zijn gekomen: de grond, 
het eigendom van de familie of de heer van Rijswijk. 
Of zou het toch anders zijn gegaan? Het woord 

Rijswijk bestaat uit twee delen: rijs, een wilgentak, en 
wijk, een plaats of oord zoals in Naaldwijk, 
Noordwijk, Katwijk, Stompwijk en veel andere plaat-
sen. Dan zou Rijswijk een plaats zijn met (veel?) 
wilgen. Kennelijk leefde deze verklaring ook bij de 
inwoners. Als er in Rijswijk in de 16e eeuw een rede-
rijkerskamer, een clubje amateurdichters en 
toneelmakers, wordt opgericht, krijgt deze de naam 
‘De Willige Rijsen’ ofwel in modern Nederlands ‘De 
Wilgentakken’. En ook in het wapen van de 
Gemeente Rijswijk zien we in elkaar gedraaide wil-
gentakjes. (Inmiddels is de rechterleeuw verdwenen 
en moet de linker leeuw in zijn eentje het wapen 
overeind houden.) 

Maar beide verklaringen zijn onzeker. Wel 
zeker is dat er in de 12e eeuw boven op 
een duin, een kerkje heeft gestaan. Dat 
blijkt uit enkele archeologische vondsten. 
En waar een kerk is, wonen ook mensen. 
De eerste schriftelijke vermelding van een 
parochie met een pastoor dateert van 
1267, 750 jaar geleden. Uitgebreid is dat 
in 2017 gevierd. Het nog piepkleine boe-
rendorpje kreeg een economische impuls 
door het graven van de Vliet tussen Delft 
en Rijswijk. Het kanaal diende eigenlijk 
voor de afwatering van de Rijn en de 
Maas. 
Op de plek waar de Vliet de gracht van 
Corbulo (of wat daar van over was) 
kruiste, werd wat later de Hoornbrug ge-
bouwd, waarschijnlijk rond 1340. In één 
keer werd Rijswijk een verkeersknoop-
punt. In een tijd dat er geen goede 
wegen waren vond weliswaar het mees-
te persoon- en vrachtvervoer in Holland 
plaats over water, maar door de aanleg 
van de Hoornbrug werd ook de weg van 
Den Haag naar Delft belangrijk. 
Het grondgebied van Rijswijk was enorm 

groot en liep van de Hoefkade in Den 
Haag tot de Brasserskade in Delft. Vanaf 
de middeleeuwen hadden deze steden 
een oogje op Rijswijk. Een mooie illus-
tratie daarvan is hoe de rechtspraak in 
Rijswijk was geregeld. Delftse rechters 
deden de kleine zaken en ‘Den Haag’ de 
grote. Lijfstraffen en doodvonnissen 
werden in Den Haag uitgesproken, maar 
ook zaken over de jacht, de visserij en 
molens werden in Den Haag behandeld. 
Al deze rechtszaken leverden geld op, 
net als het tiendrecht (belasting van 
10% op de winst). Daar zag Rijswijk 
niets van terug. Als echter iemand was 
geëxecuteerd dan werd het lijk op een 
soort slee naar Rijswijk gebracht en daar 
op het galgenveld opgehangen. Dat dan 
weer wel. Eeuwenlang hebben beide bu-
ren geprobeerd om Rijswijk of delen van 
Rijswijk te annexeren. De laatste keer 
rond de eeuwwisseling. Toen heeft Den 
Haag aan ‘landje pik’ gedaan, zoals dat 
in die jaren heette, waardoor Rijswijk per 
1 april 2002 Ypenburg en een gedeelte 
van Hoornwijk moest afstaan. 

De eerste keer dat het woord 

‘Rijswijk’ opduikt, is in 1083. 

Dan wordt in een Latijnse 

kroniek een zekere Deddo 

van Rijswijk genoemd.

HOE OUD IS RIJSWIJK ?

Historische Vereniging Rijswijk
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Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl
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Historische Vereniging Rijswijk [11][10]

1394  
Werken 
aan de weg Zowel mensen als voedsel konden voortaan een stuk 

makkelijker worden vervoerd. De groei van Rijswijk 
in de twaalfde eeuw is dan ook voor een deel te 

danken aan dit nieuwe kanaal.
Zo’n handige vaarroute smaakte naar meer. In 1345 pakte 
men de spades opnieuw op en werd het kanaal tussen Rijs-
wijk en Den Haag gegraven, dat de naam Trekvliet kreeg.
Naast personen, konden via deze nieuwe route ook turf, bo-
ter, kaas, vlees en eieren snel vanuit Delft naar het hof van 
de Graaf van Holland in Den Haag worden gebracht.
Maar er gebeurde meer om het achterland te ontsluiten. In 
de veertiende eeuw werd de Hoornbrug gebouwd, toen nog 
van hout. De inwoners van Delft en omstreken konden Den 
Haag nu niet alleen via het water bereiken, maar ook over 
land. Zo werd Rijswijk al vroeg een verkeersknooppunt.
De reizigers konden onderweg overnachten in één van de 
herbergen in Rijswijk. Op de hoek van de huidige Heren-
straat en de Haagweg heeft bijvoorbeeld eeuwenlang een 
bekende herberg gestaan, die vanaf de zeventiende eeuw 
de naam Witsenburg droeg. 
Na een nacht slapen in Rijswijk, konden de mensen de 
volgende dag uitgerust weer verder, met of zonder paard. 
Tenminste, als het zomer was. Want de weg over land tus-
sen Rijswijk en Den Haag was reuze handig, maar had één 
groot nadeel: hij was alleen begaanbaar tijdens de zomer-
maanden. De rest van het jaar stond hij onder water, omdat 
het gebied tussen de beide plaatsen nat en moerassig was.
En zelfs in het droge seizoen was het niet eenvoudig om 
de hofstad te bereiken. De weg was niet bestraat, dus hij 

zat permanent vol gaten. Voor dit probleem had de Graaf 
van Holland echter een handige oplossing bedacht. Om 
duurbetaalde werklui uit te sparen, moesten de inwoners 
van Rijswijk voortaan zelf zorg dragen voor de kwaliteit van 
de verbindingsweg.
Die afspraak werd niet altijd nagekomen.
In 1394 trouwde hertog Albrecht van Beieren met Marga-
retha van Kleef. Na de huwelijksvoltrekking reisde hij naar 
het Binnenhof, waar hij zijn nieuwe vrouw zou opwachten. 
Niet veel later vertrokken Margaretha en haar gasten op 
hun paarden naar Den Haag. Toen de stoet bij Rijswijk 
aankwam, werd duidelijk dat de inwoners de weg volledig 
hadden laten verslonzen. De straat zat zo vol met gaten, 
dat de hooggeplaatste feestgangers gedwongen werden te 
stoppen. De dorpelingen moesten razendsnel aan het werk 
om de weg op te vullen met mest en stro. Pas na de spoed-
klus kon Margaretha naar haar bruidegom toe reizen.
Het was overigens niet zo vreemd dat de Rijswijkers geen 
tijd of zin hadden om de gaten te dichten. Naast het verzor-
gen van de weg waren ze ook nog verplicht hooi te leveren 
voor de paarden van de Graaf. Hier werd fl ink over gemord. 
Na verloop van tijd zette de Graaf de verplichte arbeid om 
in een belasting.
Tot opluchting van de inwoners van Rijswijk werd de be-
langrijke route naar Den Haag in 1670 als één van de eerste 
wegen van Nederland bestraat. Gebruikers van de weg 
moesten nu tol betalen voor de bekostiging van het onder-
houd. In 1907 kreeg de weg zijn offi ciële straatnaam: de 
Rijswijksche Weg in Den Haag en de Haagweg in Rijswijk. 

Rond 1150 werd de Vliet tussen Rijswijk, toen 

nog een klein plaatsje, en Delft gegraven, 

waardoor de bereikbaarheid van het dorpje 

ineens veel groter werd. 

nu... en vroeger [11]nu... en vroeger

Detail kaart van Coenraet Oelensz uit circa 1550.HaagwegNaar Delft Hoornbrug Trekvliet

Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl
Het ‘oude’ Kuys-Witsenburg werd in 1905 gesloopt.
Foto uit ca. 1900.

Oude prent van de Hoornbrug.

Hooikar met reizigers bij de Hoornbrug.

Albrecht van Beieren.
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[13][12]

1616 
DE RIJSWIJCK-LOOPERS

Een invasie! Een tsunami van honderden Hagenaars! 
Hun zondagse goed besmeurd met de modder van de 
Rijswijkseweg. ‘Slijkgeuzen’, die naam hadden ze in 

Rotterdam bedacht voor gelovigen die het in hun kerk te 
vrijblijvend vonden en er kilometers over slechte wegen voor 
over hadden om een preek te horen die in hun oren dichter bij 
de Bijbel bleef.  Niet zonder triomf zal Henricus Roseus, de 
afgezette Haagse predikant, zijn kudde de Rijswijkse 
dorpskerk hebben binnengeleid. Rijswijk speelt mee in een 
ingewikkeld nationaal confl ict dat religieuze, militaire en 
politieke kanten heeft. 
Wie is Roseus en wat doet hij in Rijswijk? De heren Haagse 
predikanten waren het niet met elkaar eens. Volgens Roseus 
en de zogenaamde ‘contraremonstranten’ had God allang 
bepaald wie er ‘gered’ zou worden en wie niet. Daar kon je 
als mens niets meer aan veranderen. De tegenpartij, de 
‘remonstranten’, zagen daarvoor wél de ruimte. En dat leidde 

tot grote spanningen binnen de kerk. Confl icten rond kerk en 
geloof zijn van alle tijden, maar Roseus gaat op de kansel zó 
tegen zijn tegenstanders te keer, dat de overheid (de Staten 
van Holland en West-Friesland) hem op 12 februari 1616 uit 
zijn ambt zet. Nu was Roseus net zo populair als strijdbaar. In 
Rijswijk zijn ze ook contraremonstrant, dus gaat hij voortaan 

met honderden volgelingen daar naar 
de kerk: de Rijswijck-loopers. Elke 
zondag tweemaal van Den Haag naar 
de Herenstraat en terug. Werden zij net 
als de Rotterdamse slijkgeuzen 
onderweg bespot? Veel bekijks zullen 
ze niet hebben gehad, want op een 
paar molenaars na woont er niemand 
tussen de Hoefkade en het dorp van 
Rijswijk. Wel hangen er nog mogelijk 
nog lijken op het galgenveld bij de 
Laak. Je moet wat overhebben voor je 
overtuiging…
Maandenlang zit er geen schot in de 
zaak. Roseus weigert elk compromis. Is 
hij zelf in Rijswijk weer als predikant 
actief? En zo ja, zouden de Staten het 
toestaan dat een door hen afgezette 
dominee diensten leidt in een kleine 
boerenkerk? De meningen zijn ver-
deeld, maar zijn voormalige collega en 
grootste tegenstander Johannes 
Uytenbogaert schrijft in zijn memoires 
dat Roseus dat preken overliet aan 
zetbazen. Ongetwijfeld beschouwde hij 

de Rijswijkse dorpsdominee Abraham 
Dircksz. van Leeuwen ook als zodanig. 
In elk geval zet Rijswijk de kerkdeuren 
voor de verjaagde Haagse contrare-
monstranten wijd open. Maar als de 
winter invalt, groeit hun wens een eigen 
kerkgebouw te bezitten. In januari 1617 
lijkt er een oplossing gevonden, maar 
de (contraremonstrantse) stadhouder 
prins Maurits stelt als voorwaarde dat 
Roseus en de zijnen geen eigen 
kerkenraad zouden oprichten. Dat zou 
immers een offi ciële breuk in de 
Haagse kerk betekenen. En dat gebeurt 
toch: op 15 januari gaat een ongewoon 
groot aantal Rijswijk-loopers ter kerke, 
wellicht meer dan 600. ’s Ochtends 
kiezen zij vijf ouderlingen en vijf 
diakenen en ’s middags worden deze in 
hun ambt bevestigd. De kerk van 

Rijswijk als toneel van een illegale actie! 
Het kan blijkbaar. Roseus wordt 
ouderling en tekent als eerste de 
nieuwe Haagse kerkorde. 
Dan is het ineens voorbij. Ondanks de 
voorwaarde van prins Maurits mogen 
de contra’s een week later de Gasthuis-
kerk in Den Haag gaan gebruiken en 
keert in Rijswijk de zondagsrust terug. 
Elders nog niet, want als hun nieuwe 
onderkomen te klein blijkt, kraken de 
contraremonstranten de Kloosterkerk. 
De Nationale Synode van Dordrecht 
zwiept bovendien de remonstranten de 
kerk uit. Roseus is dan al in zijn ambt 
hersteld. Uiteindelijk heeft zijn partij dus 
gewonnen en wordt de ‘Rijswijkse’ 
kerkenraad het offi ciële college van de 
kerk Den Haag. 

Ze zullen verbaasd hebben opgekeken, het handjevol protestanten 

dat in februari 1616 de Rijswijkse dorpskerk bevolkt.

nu... en vroeger
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Bizarre situatie op het Rijswijkse galgenveld. De al acht maanden dode 
Gilles van Ledenberg is tot de dood door ophanging veroordeeld. 1619

Detail uit de memoires van Uytenbogaert.
Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl
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Vooral zijn kasuarissen waren in die tijd vermaard. Die konden tot ver-
maak van de toeschouwers zogenaamd hete kolen eten. De stadhouder 
bestelde deze dieren of hij kreeg hen cadeau. Zo schonk Jan Pieterszoon 

Coen hem om steun te krijgen voor zijn herbenoeming tot Gouverneur-Generaal 
in Batavia in 1623 een luipaard. Bij die gelegenheid vroeg Maurits aan Coen hem 
ook een olifant en een kaketoe te leveren. Daar is het niet meer van gekomen. 
Maurits overleed in 1625 en er zijn geen verdere berichten over een olifant. 

Maar in 1634 bleek er toch een olifant in Rijswijk te zijn. De Engelsman William 
Brereton maakte in dat jaar een reis door Holland. Op maandag 2 juni bezocht hij 
Delft. Op de terugreis met de trekschuit naar zijn logement in Den Haag maakte 
hij een uitstapje naar Rijswijk. Eerst bezocht hij de stallen van de Prins van 
Oranje en daarna bekeek hij het nieuwe paleis van Frederik Hendrik, het Huis ter 
Nieuburch. 
In de stallen zag hij het olifantje. Het beestje was nog niet zo lang in Rijswijk. In 
juli 1633 kwamen zeven grote zeilschepen van de VOC uit Batavia in Amster-
dam aan. Ze hadden een enorme en kostbare vracht aan specerijen en chinees 

porselein bij zich. De waarde werd geschat op niet minder dan zeven miljoen 
goudstukken. Daarnaast hadden ze een olifant, een tijger en een hert aan 
boord. Het olifantje was een geschenk van de keizer van Ceylon aan de Prins 
van Oranje.

In een advertentie in de ‘Courante uyt Italien ende Duytschlandt, & c.’ van 23 
juli 1633 werden de Amsterdammers opgeroepen deze dieren tegen betaling 
te komen bekijken. De opbrengst zou naar de armen van de stad gaan. Onder 
de duizenden bezoekers was de burgemeester van Harderwijk, Ernst Brinck. 
Hij maakte aantekeningen over het olifantje. Zo weten we dat het ging om een 
vrouwtjesolifant, dat ze geen slagtanden had, acht grote kiezen in haar bek had 
en wel 24 broden per dag at. Het olifantje gaat na enige tijd naar de stallen van 
Frederik Hendrik in Rijswijk, wat veel bekijks in het dorp zal hebben gegeven. 
Frederik Hendrik had wellicht wat minder interesse in het beestenspul dan zijn 
halfbroer Maurits. Dat mag toch wel worden geconcludeerd uit het feit dat hij 
sommige dieren weer verkocht. Zo had hij eerder al een kameel die hij van  

1634
Een olifant in Rijswijk

In 1634 maakte William Brereton 
een reis door Holland. 
In zijn dagboek schrijft hij:

‘Returning to Hage after dinner, 
upon Monday 2 Juni, we left the 
scute a mile short of Hage, and 
went to see the Prince of Orange 
stable of horses, where in were 
none but some thirty young horses 
three and four year old: the stables 
capable of about sixty. Beyond the 
stable we saw a furious leopard of 
the prince, as also a young little 
elephant about three years old, who 
wanted of his growth (as he said 
that kept him) sixteen handful; he 
said they came not to their growth 
until they be a hundred years old, 
and live until they be three hundred 
years old.’

Uit: My Travels into Holland, blz. 31

Prins Maurits had in de jaren 1618-1624 een uitgebreid 

stallencomplex in Rijswijk laten bouwen. Daar fokte 

hij vooral paarden, maar hij had er ook een kleine 

verzameling exotische dieren. 

Hansken, Rembrandt 1637.

Claes Jansz. Visscher, 
Een Kasuarisvogel, 1614-1615.

De stallen van Maurits (zwart) geprojecteerd over de huidige bebouwing.

Sir William Brereton (1604-1661). 
Uit: Josiah Ricraft, 
A Survey of Englands Champions 
and Truths faithful Patriots, 1647.

glossy 12.indb   14-15 29-09-19   12:51



Historische Vereniging Rijswijk [17][16] nu... en vroeger

de koning van Perzië had gekregen van de hand gedaan 
en een chimpansee uit Afrika die hij in 1630 cadeau had 
gekregen, verkocht hij aan een man die er de kermissen 
mee afging. Het olifantje bleef een poosje in Rijswijk, maar 
in 1636 schonk Frederik Hendrik haar aan zijn neef Johan 
Maurits die wel geïnteresseerd was in vreemde dieren. 
Johan Maurits werd echter in hetzelfde jaar benoemd tot 
Gouverneur-Generaal van de koloniën in Brazilië. Hij kon 
het olifantje niet meenemen en verkocht haar daarom voor 
achtduizend gulden aan een rondreizende koopman, die 
het olifantje voor een bedrag van twintigduizend gulden 
weer door verkocht. De nieuwe eigenaar, Cornelis Jacobsz. 
Groenevelt, noemde zich de ‘de meester van de olifant’. Ja-
renlang toerde hij met zijn olifant door Europa. Waarschijnlijk 
heeft hij de olifant de naam ‘Hansken’ gegeven. De ‘meester 
van de olifant’ had Hansken een groot aantal kunstjes ge-
leerd. Ze kon zij met een vlag zwaaien, schermen met haar 

begeleider, op trompetmuziek dansen, trommelen, marche-
ren en nog veel meer. Absoluut hoogtepunt was dat zij een 
pistool of een musketgeweer kon afschieten. Met haar slurf 
hield ze het wapen vast en met haar lip haalde ze de trekker 
over.
De tournee begon in 1637 in Amsterdam en de daarop 
volgende kleine twintig jaar is haar optreden goed te volgen. 
Ze was in heel Europa een publiekstrekker. Toen Hansken in 
1637/1638 in Amsterdam was, heeft Rembrandt haar enkele 
malen getekend. Werkelijk overal in Europa vertoonde 
Hansken haar kunsten, in Duitsland (1638-’40), Denemar-
ken (1640), Frankrijk (1642-1646). In 1646 is ze weer terug 
in de Nederlanden. In dat jaar probeerden de Hollandse 
ambassadeurs bij de vredesonderhandelingen in Munster 
de olifant te kopen als geschenk voor Frederik Hendrik (!). 
Ze boden dertigduizend gulden, maar de eigenaar vroeg het 
extreem hoge bedrag van zestigduizend gulden.De jaren 

daarna is Hansken gesignaleerd in Duits-
land, Oostenrijk en Zwitserland (1651-1652).
Op tekeningen van onder andere Jeremias 
Glaser, Stefano della Bella en anderen is 
duidelijk te zien dat Hansken in een slechte 
conditie was. Haar poten stonden krom, 
ze had een hooibuik en de nagels aan haar 
poten waren sterk uitgegroeid. In 1655 is ze 
in Rome en in november van dat jaar sterft 
Hansken in Florence. Een normale olifant 
kan gemakkelijk zestig à zeventig jaar oud 
worden. Hansken werd dus maar ongeveer 
vijfentwintig jaar oud. Stefano della Bella 
heeft in november 1655 een tekening van 
het dode dier gemaakt. 
Ferdinand II de  Medici kocht het kadaver 
voor zijn museum. Het skelet wordt te-
genwoordig in het Museo della Specola in 
Florence bewaard. 

Stefano della Bella, Dode olifant (Hansken), 1655.

Reclameprent met Hansken. Anoniem, ca. 1641.

Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl
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Van jongs af was hij een moeilijk 
en lastig kind. Het zal dus geen 
echte verrassing zijn geweest 

toen Vincent in maart 1868 zijn ouders 
vertelde dat hij niet meer naar school 
ging. Vader Dorus was zeer teleurge-
steld, maar vooral ook bezorgd om 
wat er van zijn zoon terecht moest 
komen. Nadat Vincent bijna anderhalf 
jaar thuis had rond gehangen, was 
oom Vincent (‘Cent’) van Gogh bereid 
hem een kans te geven in zijn kunst-
handel in Den Haag.
Oom Cent was ooit in de Lange Kra-
nenstraat in Den Haag een winkeltje 
in schilderbenodigdheden begonnen. 
Schilders als Bosboom, Rochussen 

en Weissenbruch kochten bij hem hun 
spullen. Als ze niet konden betalen, 
was hij wel bereid om met schilderijen 
genoegen te nemen. Deze contacten 
leverden hem geen windeieren op. Hij 
werd een zeer succesvolle zakenman. 
Sinds 1858 was hij fi rmant van de 
beroemde kunsthandel Goupil & Cie, 
die fi lialen had in Parijs, Londen, Brus-
sel en Den Haag. Op 2 augustus 1869 
begon Vincent als jongste bediende in 
het Haagse fi liaal op de Plaats.
Vooral de eerste tijd had Vincent het 
moeilijk. Hij was dan wel het neefje 
van de baas, maar toch moest hij hard 
werken, verdiende weinig en leidde 
alles bij elkaar een wat armentierig 

bestaan. Er woonden in Den Haag veel 
familie en kennissen, maar vooral de 
dames vonden hem maar een vreemde 
vogel.
Na lang aandringen kwam in de vakan-
tie van 1872 zijn jongere broertje Theo, 
die nog op school zat, een paar dagen 
in Den Haag logeren. Theo was vijftien 
en Vincent negentien, maar in vergelij-

king - na drie jaar in de stad gewoond 
te hebben – was hij een man van de 
wereld. Ze bezochten het Mauritshuis 
en maakten lange wandelingen door 

Den Haag en naar Scheveningen. Ze 
praatten honderd uit over de familie, 
over hun dromen en over meisjes en 
vrouwen. Op vrijdag 16 augustus 1872 
liepen zij naar Rijswijk. 
Op die dag vierde Johannes Andries 
Stricker, handelaar in hoeden, zijn 
tachtigste verjaardag op Huis te Hoorn 
vlakbij de Hoornbrug. Daar woonde 
zijn dochter Johanna met haar man 
Arie van den Bergh, koopman in 
drogerijen, grossier en distillateur. Arie 
was eigenaar van drogisterij en destil-
leerderij ‘De Ster’ in de Spuistraat in 
Den Haag. De zaken gingen zo goed 
dat hij Huis te Hoorn in Rijswijk kon 
kopen en daar in 1866 met zijn gezin 
ging wonen.
Vincent en Theo waren geen directe 
familie van de Strickers, maar hun 
tante Willemina Carbentus, de oudste 
zus van hun moeder, was getrouwd 
met Johannes Paulus Stricker, een 
zoon van de jarige. Mogelijk heeft zij 
haar neefjes uitgenodigd. Op het feest 

is een foto gemaakt, waar ook de 
broers op staan.
Niet het feest van de Strickers, maar 
de wandeling daar naar toe bleek later 
een cruciaal moment in het leven van 
de broers en zou grote gevolgen voor 
Vincent en Theo hebben. 

Vincent Theo

Vincent

van

Gogh

in

Rijswijk

Vincent van Gogh had niet alleen het rode 

haar en de blauwe ogen van zijn moeder 

geërfd, maar ook haar sombere kijk op 

het leven.

Vincent (‘Oom Cent’) van Gogh.

Theo van Gogh in 1873.

De beide broers waren aanwezig op het verjaardagfeest van Johannes Stricker.

1872
Vincent en Theo wandelen naar Rijswijk
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Terug bij zijn ouders stuurde Theo een briefje naar zijn 
broer. Vincent antwoordde:

‘Waarde Theo,
Dank voor je brief, het deed mij genoegen dat je weer goed 
aangekomen zijt. Ik heb je de eerste dagen gemist en het 
was mij vreemd je niet te vinden als ik ’s middags thuis 
kwam. We hebben prettige dagen samen gehad, en tus-
schen de druppeltjes door toch nog al eens gewandeld en 
het een en ander gezien. […]. ‘

Het was de eerste van de 651 brieven die hij in de nog 
komende achttien jaar zou schrijven en het begin van de 
beroemde briefwisseling tussen Vincent en Theo. Uit dit 
kattenbelletje is nog niet op te maken hoe belangrijk de 
wandeling naar Rijswijk voor Vincent is geweest. Als hij een 
jaar later vanuit Londen schrijft, is de toon, als je het erin 
wilt lezen, al wat meer opgewonden:

‘Wat zou ik je graag eens hier hebben, wat hebben wij te ’s 
Hage prettige dagen samen gehad, ik denk nog zoo dikwijls 
aan die wandeling op den Rijswijkschen weg, waar wij aan 
den molen, na den regen, melk gedronken hebben. Als de 
schilderijen die wij van jelui hebben, teruggaan, stuur ik je 
een portret van dien molen door Weissenbruch, je herinnert 
je misschien wel, de vrolijke Weiss is zijn bijnaam, ‘prrrach-
tig zal ik maar eens zeggen’. – Die Rijswijksche weg heeft 
voor mij herinneringen, die misschien de heerlijkste zijn die 
ik heb. Als wij elkaar eens spreken, hebben wij het daar 
misschien nog wel eens over. En nu kerel, heb het goed…’

(20 juli 1873).

In latere jaren zou deze wandeling 
mythische proporties voor Vincent 
aannemen. Als hij eenzaam was en 
zich door God en alleman verlaten 
voelde, vluchtte hij naar het ‘verloren 
paradijs’ van de Rijswijkse wandeling. 
Vele malen komt hij in zijn brieven daar 
op terug: twee broers ‘Zóó hetzelfde 
voelend, zóó hetzelfde denkend en 
geloovend…’. (december 1883).
Uit de brieven van Vincent blijkt hoe 
de twee broers hebben gelopen. In de 
buurt van het Rijswijkse plein hebben 
zij óf de Rijswijkse weg óf het Jaagpad 
langs de Trekvliet opgezocht. Vincent 
spreekt steeds van de Rijswijkse weg, 
maar waarschijnlijk kozen de meeste 
voetgangers in die tijd het Jaagpad en 
vermeden zij de lawaaiige en gevaar-
lijke Rijswijkse weg.  
Het was die 16e augustus rond de 19 
graden met kans op een plaatselijke 
bui. Op zeker ogenblik begon het te 
regenen en toen hebben de broers ge-

schuild bij de Laakmolen. Daar hebben 
zij gebakken paling gegeten en een 
glas melk gedronken. Toen het weer 
droog was, zijn zij doorgelopen tot de 
Geestbrug. Daar moesten zij kiezen 
óf rechtsaf de Geestbrugweg nemen 
óf verder het Jaagpad (de huidige 
Geestbrugkade) volgen tot de Hooge 
Brug (afgebroken in 1894) en verder 
over de Vlietweg naar Huis te Hoorn. 
Waarschijnlijk hebben zij dat tweede 
gedaan.

Een aardige aanvulling geeft nog 
Johan Gram (1833 - 1914) in zijn boek 
’s-Gravenhage voorheen en thans uit 
1905. Over de Laakmolen schrijft hij: 
“…waar in onze jeugd op een stuk pa-
pier achter een raampje te lezen stond 
‘Melk en gebakken paling te koop’. 
Wat hadden we een pret als we daar 
bij den molenaar aanlegden en een 
glas melk voor 1 cent dronken”.

Jan Hendrik Weissenbruch, De Trekvliet, 1870.

Hoogebrug.

Vincent van Gogh, De Laakmolen, juli 1882 (Verblijfplaats onbekend).

Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl
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In het jaar daarop werd het pand al weer te koop gezet. 
Je hoeft geen Sherlock Holmes te zijn om te  beden-
ken dat hier meer aan de hand is. En dat klopt, want 

dankzij het dagboek van Weitzel weten we uit de eerste 
hand wat er speelde. 
Op 29 juni 1877 schreef hij: ‘Deze dame die moeite zou 
hebben het getal harer vroegere minnaars met juistheid 
op te geven, wist zich zoodanig van het hart en van de 
zinnen des Konings meester te maken dat hij een huwelijk 
met haar wilde sluiten.’ De bewuste dame is de Française  
Émilie Ambroise (1849-1898) die als operazangeres op-
trad onder de artiestennaam Émilie d’Ambre.  

De koning en de zangeres, het lijkt wel de titel van een 
operette, maar soms is de werkelijkheid dichterbij dan je 
kunt verzinnen. Toen Koning Willem III in 1876 de opera 
‘Carmen’ in de Haagse Opéra bezocht, werd hij ernstig 
verliefd op de zangeres Émilie d’Ambre. Hij begon een 
relatie en bezocht haar vaak en langdurig in Parijs. Hij 
kocht voor haar het kasteel ‘Château de Montalais’ in 
Meudon, een ‘hôtel’ in Parijs en overlaadde haar met dia-
manten, volgens Weitzel wel voor een miljoen gulden. Wat 
misschien nog wel de meeste ergernis wekte, was dat 
hij haar in de adelstand verhief. Voortaan mocht zij zich  
Comtesse d’Ambroise noemen.

Op 3 juni 1877 overleed koningin 
Sophie. Het huwelijk (1839)  van de 
koning en de koningin was al snel na 
het sluiten ervan slecht. In 1842 ging 
Sophie apart wonen en in 1851 was 
er een scheiding van tafel en bed. 
Nu Sophie was gestorven, wilde de 
koning trouwen met Émilie. Op 29 juni 
vertrok hij naar Parijs om ‘zijn genoe-
gens te gaan zoeken met M.ll Ambre.’ 
(Weitzel). Omdat Émilie in Parijs rond 
bazuinde dat zij met de koning zou 
gaan trouwen, waren de ministers 
bang dat hij voorbereidselen voor het 
huwelijk zou gaan treff en. Zelf had 
de koning gedacht aan een huwelijk 
eind juli of begin augustus 1877. Er 
kwam echter zo veel weerstand van de 
ministers en van ‘aanzienlijken’ uit het 
land dat hij er uiteindelijk van afzag. 
Maar daarmee was de kous niet af. 
Hij liet de vleugel in het paleis 
Noordeinde waar al die jaren koningin 
Sophie had gewoond, opknappen om 

daar zijn maitresse te installeren. Maar 
ook dat riep (te) veel weerstand op. De 
al gedane verbouwingen werden aan 
het volk gepresenteerd als achterstal-
lig onderhoud. Toen kocht de koning 
de buitenplaats Welgelegen in Rijswijk. 
Hij liet er een hoge schutting tegen 
pottenkijkers om heen zetten en ver-
volgens nam Émilie daar haar intrek. 
‘Toen konden de ingezetenen hun 
Koning dagelijks, in vliegende vaart 
tussen zijn paleis en Welgelegen zien 
heen en weer ijlen. Men verbaasde, 
men ergerde en men verontrustte zich 

over dergelijke abnormale verschijnse-
len bij een ruim 60-jarige grijsaard...’ 
De ergernis bij Weitzel druipt ervan af. 

Dit soort aff aires lopen maar zelden 
goed af, zoals ook hier. Plotseling was 
Émilie d’Ambre met al haar spullen 
en kostbaarheden naar Parijs vertrok-
ken, waar zij, dankzij de Nederlandse 
koning, verder een comfortabel leven 
leidde. Wat was er gebeurd? Het ver-
haal gaat dat de koning een anonieme 
brief kreeg, waarin stond dat hij maar 
eens op een bepaald tijdstip naar 
Welgelegen moest gaan. Dat deed 
de koning en toen betrapte hij zijn 
maitresse met een veel jongere man. 
Waar of niet waar? 
De koning was het hele najaar 1878 
diep bedroefd. Maar er waren ook 
geruchten over een zekere Emma van 
Waldeck-Pyrmont. Deze bleken te 
kloppen en op 7 januari 1879 trouwde 
Willem III met Emma. 

nu... en vroeger

In 1877 kocht Koning Willem 

III de Rijswijkse buitenplaats 

Welgelegen, gelegen aan het 

begin van het Julialaantje, voor 

f. 85.000,-. ‘Een fors bedrag’ 

schreef minister A.W.P. Weitzel in 

zijn dagboek.

Een Scheve 
Schaats of 
Cherchez la femme

Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl

Émilie d’Ambre als ‘Carmen’ door E. Manet (1881). Émilie d’Ambre als ‘Aïda’.

Buitenplaats Welgelegen. Château de Montalais.
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En dat is geen grap. Ook de bekende kunsthistoricus 
prof. Henk van Os sprak in zijn populaire tv-program-
ma ‘Kunstschatten’ over ‘De Nachtwacht van Rijswijk’ 

zonder met de ogen te knipperen. Het gaat om het schilderij 
‘De bewoners van Onderwatershof tijdens een dienst in de 
Oude Kerk’ van Abraham Calissendorf (1853-1898).
Ooit hing het grote schilderij tussen dressoir en plafond 
in een kleine bejaardenwoning in Rijnsburg. Het museum-
bestuur kreeg daar lucht van en probeerde het schilderij 
te kopen. Wat volgde was een hardnekkige briefwisseling 
waarin de eigenaar iedere keer aangaf dat het schilderij 

niet te koop was en dat hij geen verdere contacten met het 
museumbestuur wilde. Dat was in 1971. Jaren later kon het 
schilderij dan toch worden aangekocht. De eigenaar was 
overleden en de weduwe meldde dat zij van het schilderij af 
wilde: ‘Ze had lang genoeg tegen die koppen aangekeken’. 
Zo kwam in 1984 het schilderij voor een bescheiden bedrag 
in de collectie van het museum.
Abraham Calissendorff  vestigde zich in 1889 in Rijswijk, 
in de Kerklaan, vlak bij Onderwatershof. Dit ‘gesticht’, dat 
in 1852 was gebouwd dankzij een legaat van het echtpaar 
Onderwater van Brandwijk, bood onderdak aan Rijswijkse 
ouderen die niet langer in hun eigen onderhoud konden voor-
zien. Calissendorff was gefascineerd door deze bewoners 
en hij zou hen in de ruim vijf jaar dat hij in Rijswijk woonde, 
herhaaldelijk afbeelden. Zo schilderde hij drie interieurs van 
Onderwatershof waarop de bewoners psalmen zingen bij het 
huisorgeltje, kaartspelen op zaterdagavond en het middag-
maal gebruiken in de grote eetkamer. Dit laatste schilderij 
bestaat niet meer maar het is bekend van een gravure. De 

andere twee bevinden zich in Museum 
Rijswijk. Voor de bewoners van Onder-
watershof moet het heel bijzonder zijn 
geweest: een schilder in hun midden! 
En bovendien één die de reputatie van 
‘kunstenaar’ eer aandeed, met zijn kort 
geknipt kapsel en een uitbundige, in 
lange punten opgedraaide snor. Vrijwel 
zeker werkte Calissendorff van tijd tot 
tijd in Onderwatershof en moesten de 
bewoners voor hem poseren. Wat zij 
van het uiteindelijke resultaat vonden, 
is helaas niet bekend. 
In 1894 begint Calissendorff aan het 
kerkinterieur. Eerst schildert hij snelle, 
wat schetsmatige portretten van de 
mannen die vooraan op het schilderij 
te zien zijn. Volgens overlevering heten 

zij (van links naar rechts) Groen, Van 
Veen, De Heij, Van Es en Broekman. 
Daarna maakt hij een kleine versie van 
het kerkinterieur. In het grote doek dat 
hij vervolgens schildert, is veel meer 
van de Oude Kerk te zien en zijn ook 
veel meer bewoners van Onderwaters-
hof afgebeeld. Het is een uitzonderlijke 
voorstelling. Het eigenlijke onderwerp 
zijn vijf oude mannen op een kerkbank 
die met zichtbare verveling een dienst 
uitzitten in de Oude Kerk van Rijswijk. 
Geen aantrekkelijk onderwerp om 
thuis aan de muur te hangen. Boven-
dien is het schilderij reusachtig, meer 
dan twee meter breed en gevat in een 
zware, vergulde lijst. De vraag is dan 
ook voor wie of waarom Calissendorff 

dit grote schilderij heeft gemaakt. 
De markt voor zulke grote formaten 
is beperkt en dat hij het geschilderd 
zou hebben voor Onderwatershof ligt 
niet voor de hand. De regenten (het 
bestuur) van het gesticht hadden so-
berheid hoog in het vaandel staan en 
daarin paste geen aanschaf van grote 
schilderijen. 
Calissendorff vertrekt in het voor-
jaar van 1895 uit Rijswijk. Het grote 
kerkinterieur doemt voor het eerst op 
in 1902 als het wordt beschreven en 
afgebeeld in de Katholieke Illustratie. 
In 1913 verschijnt het op een veiling en 
nogmaals in 1959, waarna het belandt 
boven het dressoir in Rijnsburg. En 
dan, in 1984, negentig jaar na zijn ont-
staan, komt het schilderij weer terug 
naar Rijswijk waar het in het museum 
wordt verenigd met de twee interieurs 
van Onderwatershof. Alsof het zo heeft 
moeten zijn… 

1894  
‘De Nachtwacht 
van Rijswijk’

Wie het bedacht heeft, is onduidelijk 

maar in de salon van het Museum 

Rijswijk hangt ‘De Nachtwacht van 

Rijswijk’. 

nu... en vroeger

Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl

Abraham Calissendorff, bewoners Onderwatershof in Oude Kerk, 1895.

Onderwatershof aan de Kerklaan.

Abraham Calissendorff (1853-1898).
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Het vliegveld Ypenburg was in het laatste jaar vóór 
de oorlog omgebouwd tot een militair vliegveld en 
behoorlijk voorzien van verdedigingslinies, zoals 
luchtafweer en pantservoertuigen. Na de eerste 
aanvalsgolf in de vroege ochtend konden de Duitse 
parachutisten dan ook niet voldoende terrein 
veroveren om hun plan uit te voeren. De Nederlandse 
militairen hielden stand en geleidelijk aan werd ook de 
tegenaanval ingezet.

Bekend geworden is het oprukken van luitenant Ma-
duro en zijn manschappen vanaf de overkant van de 
Vliet bij Huize Dorrepaal (toen een bejaardentehuis, nu 
een sociale werkvoorziening, net voorbij Drievliet). 
Later is George Maduro opgepakt en in een concen-
tratiekamp omgekomen. Zijn naam zal voor altijd 
bekend en verbonden blijven aan Madurodam. 
Ook bij de Hoornbrug, waar de belangrijkste weg 
naar Den Haag was, werd fel gevochten en ook 
daar  werden de Duitsers teruggeslagen.
De derde Duitse aanvalsgolf met zweef-
vliegtuigen vol met soldaten die Den Haag 
in moesten trekken, mislukte volledig. Door 
het felle verzet konden deze vliegtuigen 
niet ongehinderd dalen en de een na 
de ander verongelukte. Door de overal 
verspreid liggende wrakstukken hadden 
de volgende toestellen ook niet meer de 
ruimte. Zij weken uit naar de snelweg naar 
Rotterdam (nu A13) waardoor een lang 
lint van verongelukte machines ontstond.  
In de weilanden rond Ypenburg rukten de 
Nederlandse troepen steeds verder 
op en bij gebrek aan versterking en 
materieel was het aan het begin van 
de avond voor de Duitsers duidelijk 
dat zij geen kans op succes meer 
hadden en zij gaven zich in groten getale 
over.  

De slag om Ypenburg was voor Nederland gewonnen, 
maar 95 mannen betaalden dit met hun leven. Op 
de begraafplaats aan de S.W.Churchilllaan is ter 
nagedachtenis aan hen een oorlogsmonument 
opgericht. Ieder jaar op 4 mei wordt daar hun off er voor 
onze vrijheid herdacht.

Helaas moesten na het bombardement op Rotter-
dam  op 14 mei de wapens worden neergelegd, 

maar de ‘Slag om Ypenburg’ was toch één van 
de weinige tegenvallers voor de Duitsers in het 
begin van de oorlog. 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers 

Nederland binnen. Het aanvalsplan 

richtte zich direct op Den Haag omdat 

ze de koningin, regering en legerleiding 

gevangen wilden nemen. 

nu... en vroeger

Vliet bij Huize Dorrepaal (toen een bejaardentehuis, nu 
een sociale werkvoorziening, net voorbij Drievliet). 
Later is George Maduro opgepakt en in een concen-
tratiekamp omgekomen. Zijn naam zal voor altijd 
bekend en verbonden blijven aan Madurodam. 
Ook bij de Hoornbrug, waar de belangrijkste weg 
naar Den Haag was, werd fel gevochten en ook 

De derde Duitse aanvalsgolf met zweef-
vliegtuigen vol met soldaten die Den Haag 
in moesten trekken, mislukte volledig. Door 
het felle verzet konden deze vliegtuigen 
niet ongehinderd dalen en de een na 
de ander verongelukte. Door de overal 
verspreid liggende wrakstukken hadden 
de volgende toestellen ook niet meer de 
ruimte. Zij weken uit naar de snelweg naar 
Rotterdam (nu A13) waardoor een lang 

hadden en zij gaven zich in groten getale 

maar 95 mannen betaalden dit met hun leven. Op 
de begraafplaats aan de S.W.Churchilllaan is ter 
nagedachtenis aan hen een oorlogsmonument 
opgericht. Ieder jaar op 4 mei wordt daar hun off er voor 
onze vrijheid herdacht.

Helaas moesten na het bombardement op Rotter-
dam  op 14 mei de wapens worden neergelegd, 

maar de ‘Slag om Ypenburg’ was toch één van 
de weinige tegenvallers voor de Duitsers in het 
begin van de oorlog. 

DE 
‘GEWONNEN’ SLAG 
OM  YPENBURG

Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl

Reserve-2e luitenant der Cavalerie Georg J.L. 
Maduro, Ridder Militaire Willemsorde 4e kl.

Alle aquarellen: Dirk van Rijn.

Met een verrassingsaanval zouden de drie 
vliegvelden in de buurt van Den Haag, Ypenburg, 
Ockenburg en Valkenburg, moeten worden 

ingenomen. Bij het vliegveld Ypenburg was de zwaarste 
inzet gepland. Het lag het  dichtst bij het centrum van Den 
Haag.
De tactiek van de Duitsers bestond uit drie delen. Allereerst 
een bombardement op de gebouwen en de gereedstaande 
vliegtuigen. Daarna een landing van parachutisten om het 
vliegveld zelf in te nemen. En tenslotte luchtlandingstroepen 
en materieel droppen om Den Haag in te trekken.
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‘In Rijswijk werden op de 
Nassaukade óók al allerlei 
geschenken bezorgd, zodat 
de woning veranderde in 
een banketbakkerij en een 
bloemenwinkel, alsmede 
in een postkantoor (zóveel 
post kwam er).’

nu... en vroeger

Teddy Scholten op Schiphol na het winnen 
van het Eurovisie Songvestival.

EEN 
BEETJE

Zomaar een zinnetje uit een krant in 1959. Wat was er 
aan de hand? De Rijswijkse Teddy Scholten had het 
Eurovisie-Songfestival gewonnen. Velen (maar intus-

sen toch zeventigers) herinneren zich dat nog goed. Nog 
meer dan nu leek toen de aandacht voor het songfestival 
enorm. Ongetwijfeld kwam dat ook, omdat er maar één t.v.-
zender was.

Dorothea Margaretha van Zwieteren is in 1926 in Rijswijk 
geboren. Haar vader was een enthousiaste amateur-toneel-
speler en ook haar moeder speelde soms wel eens mee. 
Teddy had het dus niet van een vreemde. Ze wilde als actrice 
‘aan het toneel’, maar door de oorlog liep ze dat mis. Zij 
had baantjes op kantoor, was informatrice bij de ANWB en 
omroepster bij de experimentele televisie van Philips. In haar 
vrije tijd speelde zij bij het amateurcabaret. Bij een voorstel-
ling leerde zij Henk Scholten van het  populaire duo ‘Scholten 
& Van ’t Zelfde’ kennen. 

In 1947 trouwde zij met Henk Scholten (1919-1983) en 
sindsdien kreeg het duo ‘Teddy en Henk Scholten’ steeds 
meer naam en daardoor werk. Ze traden op in binnen- en 
buitenland: Amerika, Duitsland en Zweden. Maar de grote 
ommekeer in hun artiestenleven kwam toch met het onver-
wachte succes van ‘Een Beetje’. 

Onverwacht, omdat de componist van het 
liedje, Dick Schallies, er niet tevreden over 
was en het eigenlijk wilde terugtrekken. 
Tekstschrijver Willy van Hemert worstelde 
met de tekst en omdat  Mieke Telkamp en 
Christina Spierenburg afzegden, werd 
Teddy gevraagd in te vallen. Zij was geen 
eerste keus, maar werd wel eerste op het 
nationale songfestival en op 11 maart 1959 
ook op het Eurovisie-Songfestival.
Teddy en Henk zegden hun contract  bij de 
Sleeswijk-revue op en gingen verder als 

free-lancers. Ze maakten vele programma’s 
eerst vooral bij de radio en later ook voor 
de televisie. Hun grootste succes bij de 
televisie was ‘Zaterdagavond-akkoorden’.
In 1964 koos Henk voor meer zekerheid en 
werd directeur van Socutera. Het bete-
kende ook het begin van het einde van de 
veelzijdige carrière van Teddy Scholten. 

Ze ging het rustiger aandoen. Veel tijd en 
aandacht  eiste haar rol van ambassadrice, 
p.r.-vrouw, van het Rode Kruis. Na het 
overlijden van Henk verhuisde Teddy van 
de Nassaukade naar een fl at aan de 
Prinses Beatrixlaan. Achteraf had zij daar 
spijt van.

Wat minder bekend is dat zij een verdienste-
lijk schilderes was. Zij maakte prachtige 
aquarellen van vooral bloemen. Op verschil-
lende plaatsen en in verschillende musea 
(Rijswijk, Doorn, Bussum) heeft zij ook 
geëxposeerd.

In april 2010 overleed zij, 83 jaar oud. Zij liet 
één dochter achter.  

Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl
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Er waren ‘boeven’ en ‘dienders’ die 
met elkaar in een soort kat-en-
muis-spel waren verwikkeld. Het 

was net of de meeste misdaden werden 
opgelost en de boeven gepakt. Er was 
altijd wel een  Maigret of Baantjer die de 
klus klaarde. Soms liep er ook een ‘Robin 
Hoodachtige’ fi guur rond, zoals de in die 
jaren bekende Aage M. 
Aage Vening Meinesz werd in Nederlands-
Indië geboren en groeide op in Den Haag. 
Zijn specialiteit was de thermische lans: 
een pijp vol magnesiumstaven die bij ont-
steking een temperatuur van wel 3500 
graden kon ontwikkelen. Met dit levensgevaarlijke gereed-
schap konden heel snel gaten in beton worden geboord. En 
dus ook gaten in brandkast- en kluisdeuren. Meer dan veertig 
keer zette Aage M. op deze manier een kraak, niet bij indivi-

duele personen, maar bij winkels, banken of 
bedrijven. Zijn manier van werken was uiterst 
effi ciënt, maar ook heel herkenbaar. De poli-
tie wist meteen wie de dader moest zijn, want 
niemand anders kon of durfde met de thermi-
sche lans te werken. Na een lange speurtocht 
werd hij in mei 1973 in de kraag gevat en tot 
ruim vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. 
Dat vond hij te veel, omdat hem een straf van 
drie jaar met aftrek van voorarrest beloofd was 
(zou zijn), als hij zou bekennen.  

In de nacht van 8 april 1974 wist hij uit de ge-
vangenis te ontsnappen. Regelmatig liet hij 

van zich horen, maar hoe de politie ook zocht, de vogel was 
gevlogen. Achteraf bleek hij ondergedoken in een pand op de 
Schenkkade in Den Haag. Overdag liep hij als postbode ver-
kleed rond. Brutaal als de beul belde hij op zekere dag de 

Rijswijkse agente Helma Vervat. Riskant, maar hij had be-
dacht dat hij bij haar, als het lukte, veilig zou zijn en misschien 
zou het er ook nog ‘gezellig’ worden. Het telefoongesprek 
wordt beschreven in het boek ‘AAGE M’. Mijn nachten met 
de thermische lans.
En zo dook de meest gezochte misdadiger van Nederland 
onder bij een Rijswijkse politieagente. De romance duurde 
niet lang, Op 18 april 1974 werd Aage M. gearresteerd en 
Helma Vervat ook. De sensatie was groot. Henk van der Mey-
den melkte het verhaal helemaal uit in zijn rubriek ‘Privé’ in 
‘De Telegraaf’, maar ook andere media berichtten uitgebreid 
over deze smeuïge zaak.
De steile Rijswijkse commissaris P. Schulz schorste de agen-
te, maar meldde ook dat zij het blijkbaar niet naar haar zin 
had gehad in het Rijswijkse politiekorps, want ze had zelf al 
eerder ontslag gevraagd.
Er was nog even sprake van een verloving, maar Aage M. en 
Helma gingen al snel uit elkaar. Na het uitzitten van zijn straf 
vertrok Aage M. naar Goes. Hij overleed op 1 november 1985 
aan een ernstige ziekte slechts 43 jaar oud.
Helma Vervat werd in eerste instantie vrijgesproken, maar 
de offi cier van justitie ging in hoger beroep. Zij werd toen 
veroordeeld tot vier maanden, waarvan twee maanden voor-
waardelijk. Van haar is verder niets bekend: zij verdween in 
de mist van de geschiedenis. 

 In zijn boek  beschrijft hij de kennismaking zo: 

‘Spreek ik met Helma?’

‘Ja daar spreekt u mee.’ 

‘Je spreekt met Aage Meinesz.’

‘Doe niet zoa stom en zeg wie je bent.’

‘Je spreekt werkelijk met de door het ganse 

politieapparaat gezochte misdadiger!’

‘Ik kan het niet geloven, hoor.’

‘Als je er prijs op stelt, dan kom ik eens 

gezellig bij je langs. Dan kun je jezelf 

overtuigen.’

‘Hoe kom je aan mijn naam en 

telefoonnummer?’

‘Van kennissen gekregen. Dus hoe zit, zal ik 

langskomen of niet?’

‘Je komt maar, hoor.’

‘Je zult dan wel een huis vol rechercheurs 

hebben, hè?‘ Gelach. 

‘Als je langs komt, zul je het zelf wel zien.’

‘Ik vertrouw je. Ik kom.’

Aage M. aan het werk met de thermische lans.

nu... en vroeger

1974
De verliefde politieagente

Tot einde jaren zeventig – de 

drugs hadden hun intrede nog 

niet gedaan – was of leek de 

Nederlandse onderwereld nog 

vrij overzichtelijk.

Weet U hoe Helma Aage M. altijd noemde?
Nee?

Nou, ze noemde hem AageMmmmmmm.
(Wim Kan)

Helma Vervat.

Lid worden?  Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl
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Sion, 
de rijke historie van 
een nieuwe woonwijk 
van Rijswijk

Het gebied heeft een uitzonderlijk rijke geschiede-
nis. Al in de veertiende eeuw bezat de abdij van 
Egmond hier veel land. Hierbij hoorde een uit-

hof, de Nuwehof, die op de plaats van de nog bestaande 
Kitswoning lag. In de periode 1432-1433 verliet een groep 
kanunniken het Delftse convent Sint Hieronymusdal en ver-
huisde naar Rijswijk. De eerste jaren maakten de monniken 
mogelijk gebruik van enkele gebouwen van de Nuwehof. 
Toen de fi nanciële middelen toenamen, werd er aan de 
Noordhoornsewatering, het grenswater met Den Hoorn, 
een nieuw klooster gesticht. Het werd gewijd aan Maria en 
kreeg als volledige naam, ‘Sancta Maria in Monte Sion’ (Hei-
lige Maria op de berg Sion). Vanaf die tijd is de naam Sion 
aan dit deel van Rijswijk verbonden. Het klooster groeide 
in korte tijd uit tot een van de belangrijkste in Holland. Sion 
werd het hoofdklooster van het ‘Generaal Kapittel der Regu-
liere Kanunniken’ en had het oppertoezicht over ten minste 
vijfentwintig andere kloosters. 
Het geestelijk leven was erg belangrijk. Studie, meditatie 
en gebed vulden een groot deel van de dag. In de ateliers 
van meerdere kloosters werden handschriften geprodu-
ceerd. Sion vervulde hierbij een sturende rol. Tijdens de 
meest recente opgraving - in 2018 - kreeg de betekenis 
van handschriften een extra dimensie door de vondst van 
dertien kalkputten op het kloos-
terterrein. Hierin werden de 
huiden van kalveren van haar 
ontdaan. Bij de putten werden 
ook leerresten en fragmen-
ten van houten boekbanden 
aangetroff en. De productie van 
perkament zorgde in de eerste 
decennia van het klooster Sion 
voor een vaste inkomsten-
bron. Toen de boekdrukkunst 
opkwam, verminderde de hand-
schriftproductie. Het groeiende 
grondbezit werd een nieuwe 
bron van inkomsten. In 1561 
bezat het klooster in de regio 
zo’n 233 morgen (bijna 200 ha) 
land.  
De opgravingen vanaf 1980 
hebben laten zien dat het kloos-
terterrein slechts voor een deel 

is onderzocht. Onder en nabij de bestaande bebouwing zijn 
nog veel funderingen aanwezig. Opgegraven zijn tot nu toe 
de kerk, de sacristie, een kloostergang, een deel van het 
kerkhof met enige skeletten en een brouwhuis, waar bier 
voor eigen consumptie werd gebrouwen. 

Spaanse schans
In 1572 werd het klooster op bevel van het Delftse stads-
bestuur grotendeels gesloopt. In de zomer van 1574 had 
een groep Spaanse soldaten zich in verband met het beleg 
van Leiden rond Delft gelegerd. Het kloosterterrein van Sion 
werd - net zoals een gebied bij de Hoornbrug in Rijswijk - 
als schans ingericht. Na het Ontzet van Leiden werden de 
Spaanse schansen rond Delft afgebroken en kwam er een 
defi nitief einde aan het klooster Sion.

Van hofstede naar buitenplaats
In de zeventiende eeuw stond op de locatie van Sion een 
boerderij, die langzaam uitgroeide tot een buitenplaats. In 
1643 werd mr. Leonard van Hogendorp, een medicus uit 
Rotterdam, eigenaar van de hofstede Sion. Onder zijn broer 
Daniël van Hogendorp werd het bezit vanaf 1646 aanzienlijk 
uitgebreid. Ook verscheen nabij de boerenwoning een deftig 
herenhuis, waardoor de buitenplaats Sion een feit  

In het uiterste zuidwesten van de gemeente Rijswijk, waar 
de gemeentegrenzen van Rijswijk, Delft en Den Hoorn 
(Midden-Delfl and) samenkomen, ligt een buurtschap die van 
oudsher de bijbelse naam Sion draagt. Sinds 2013 wordt 
hier de woonwijk ‘RijswijkBuiten’ gebouwd.

nu... en vroeger

Klooster

Schilderij afkomstig uit het klooster Sion. Vier monniken mediteren bij een geopend graf. 
Schilder onbekend.

De brug naar Sion is het enige wat nog resteert van het landgoed.
Op de achtergrond de nieuwbouw van RijswijkBuiten.

glossy 12.indb   32-33 29-09-19   12:52



Historische Vereniging Rijswijk nu... en vroeger [35][34]

was. Helaas is het eerste herenhuis kort na 1674 afgebrand. 
De nieuwe koper, Gerard Putmans, een bemiddeld Delfts 
bestuurder met VOC-banden, herbouwde kort na 1679 ‘met 
groten luister’ het herenhuis en vergrootte het grondbezit tot 
zo’n 30 ha. Ook de tuinen werden verfraaid. Over de Spie-
ringswetering liet hij in 1680 een nieuwe brug aanleggen. De 
Stenen Palen bij de Kastanjewetering dateren uit die tijd.

Bloeiperiode buitenplaats
In 1710 kwam de buitenplaats Sion voor 52.500 gulden 
in handen van Gijsbert van Hogendorp, een Rotterdamse 
regent. Inmiddels was ook de Kitswoning aan het bezit 
toegevoegd. Van Hogendorp, die gehuwd was met de 
schatrijke Margaretha Catharina Beck, was onder andere 
Ontvanger-Generaal van de Unie. Zijn vrouw kocht in 1724 
voor 24.000 gulden de ambachtsheerlijkheden Hof van 
Delft, Vrijenban en Woudharnasch. Het echtpaar gaf de 

tekenaar Pieter van Call omstreeks 1725 de opdracht om 
een vogelvluchtperspectief en een tiental gravures van de 
buitenplaats te maken. Hierdoor bestaat er een nauwkeu-
rig overzicht van hun bezit, waaronder de nog bestaande 
vijvers om het hoofdterrein. Recente opgravingen leidde tot 
de vondst van een ovale vijver bij de orangerie en een veel-
hoekige vijver direct ten oosten van het herenhuis. Door een 
ingenieus ondergronds afvoersysteem met houten kokers 
waren deze vijvers verzekerd van vers water. 
De laatste eigenaar van Sion was Caroline Wilhelmina van 
Haren, weduwe van Willem van Hogendorp. Zij woonde in 
Den Haag, maar verbleef in de zomer op de buitenplaats. 
Haar kinderen Anna, Geertruida, Gijsbert Karel en Dirk 
schreven met warmte over het leven op Sion. Toen Dirk na 
de Franse tijd, waarin hij onder andere generaal van Napo-
leon was, als balling naar Brazilië moest uitwijken, noemde 
hij zijn landgoed aldaar Nova Sion.  

Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl

Tuinbouw en woningbouw
In 1800 vond de afbraak van het herenhuis plaats); in 1980 
werden de funderingen verwijderd.  De grond werd in fasen 
in gebruik genomen door de tuinbouw, een periode die 
duurde tot 2013. Ook de bijgebouwen werden verkocht, 
waaronder het koetshuis aan de zuidzijde van het voorplein. 
Dit pand werd de woning van twee tuindersgezinnen en is 
tot nu toe - weliswaar vervallen - blijven staan. Het koets-
huis krijgt in ‘RijswijkBuiten’ na restauratie hopelijk een 
maatschappelijke functie. Sinds kort is de gemeente hiervan 
van de eigenaar. Met omwonenden wordt nagedacht over 
een nieuwe toekomst voor het koetshuis. Hetzelfde ge-
beurt met het open binnenterrein van het kerngebied van 

Sion, de grond tussen de vijvers. Hier is straks ruimte voor 
rustzoekers en voor spelers (jong en oud), in een beschutte 
groenzone, met sporen uit de bloeiperioden van Sion. Juist 
op deze plek kan de geschiedenis van het gebied, het DNA 
van Sion, weer zichtbaar en beleefbaar worden. 
Aan de tuinbouw herinneren in de nieuwbouwwijk alleen 
nog enige tuinderswoningen en een oude schoorsteen. De 
straatnamen in het gebied verwijzen naar vroegere eige-
naren van de buitenplaats, naar het grondgebruik en naar 
bloemen die op de buitenplaats geteeld werden. Namen 
voor deelplannen als ‘Geworteld Wonen’, ‘Terras van Sion’, 
‘Tuinen van Sion’ en ‘Buitenplaats Syon’ herinneren aan het 
rijke verleden van dit nieuwe woongebied van Rijswijk.

Vogelvluchtperspectief van de buitenplaats Sion. Pieter van Call, 1725. 

De nieuwbouw van het project ‘Geworteld Wonen’ in RijswijkBuiten. Op de achtergrond is nog de tuinbouw zichtbaar.
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Zoals u in dit magazine heeft kunnen lezen kent Rijswijk 
een lange en boeiende geschiedenis. De Historische 
Vereniging Rijswijk richt zich daarop: wat doet zij voor 
haar leden, wat doet ze voor Rijswijk en hoe kan ik lid 
worden?
De HVR is een bloeiende vereniging met bijna 400 
enthousiaste leden. 

Rijswijkse geschiedenis en haar cultureel erfgoed
Het overdragen van kennis over de Rijswijkse 
geschiedenis en de inzet voor het behoud van het 
Rijswijkse cultuurhistorisch erfgoed zijn de belangrijkste 
doelstellingen van de vereniging. Plannen voor 
aanpassingen aan monumenten en Rijswijkse locaties 
met duidelijke cultuurhistorische waarden, zoals de 
stadhuislocatie en de Landgoederenzone worden goed 
in de gaten gehouden en waar nodig onderneemt de 
HVR actie om de plannen te laten aanpassen.

Wat krijgen de leden voor hun lidmaatschap?

Lezingen
De HVR organiseert acht keer per jaar lezingen over 
de geschiedenis van Rijswijk en omstreken. De leden 
worden over de lezingen geïnformeerd door middel van 
een convocaat. Een schets van alle lezingen, die de 
afgelopen jaren zijn verzorgd is te vinden op de website.

Jaarboek 
In november ontvangen de leden een uitvoerige en 
rijk geïllustreerd Jaarboek, dat ieder jaar een keur 
aan boeiende onderwerpen uit de geschiedenis en 
archeologie van Rijswijk bevat. De HVR stimuleert en 

verricht historisch onderzoek en publiceert hierover. Een 
overzicht van alle verschenen Jaarboeken (waaronder 
enige digitaal beschikbaar zijn) staat op de website.

Website 
Op de website van de HVR kunt u alle activiteiten van 
de vereniging nalezen en kijken, wat er op de rol staat 
voor de komende periode. Ook kunt u de activiteiten van 
de diverse werkgroepen bekijken, de diverse uitgaven 
over de geschiedenis van Rijswijk terugvinden en links 
vinden naar een keur van organisaties op het gebied van 
cultureel erfgoed. 
Het webadres is: www.historischeverenigingrijswijk.nl

De vereniging kent een aantal actieve werkgroepen: 
• ‘Verteld Verleden’: herinneringen van oude, geboren 

Rijswijkers zijn waardevol voor de lokale geschiedenis. 
De leden van deze werkgroep bezoeken deze 
plaatsgenoten en interviewen hen om hun verhalen 
over het vroegere Rijswijk vast te leggen. Veel van deze 
verhalen kunt u op de website nalezen onder de tegel 
‘Verteld Verleden’.

• ‘Rijswijk Verbeeld’: oud foto- en fi lmmateriaal over 
Rijswijk wordt verzameld en gedigitaliseerd. Het 
gaat hierbij om bruiklenen, waarna de originelen 
teruggaan naar de eigenaar of om schenkingen, die 
na digitalisering in het depot van Museum Rijswijk 
worden ondergebracht. Op de website kunt u een 
aantal boeiende oude fi lms bekijken, zoals ‘Rijswijk 
april 1940’ of ‘Het leggen van Struikelstenen aan de 
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Vondellaan en Prins Hendriklaan voor weggevoerde en 

vermoorde Rijswijkse Joden’.

• ‘Open Monumentendag’: De HVR organiseert in samenwer-

king met de gemeente de jaarlijkse Open Monumenten Dag. 

De werkgroep stelt daarvoor een aantrekkelijk programma 

samen en zorgt voor de openstelling van een aantal Rijswijkse 

monumenten. Op zaterdag wordt in de Oude Kerk de offi ci-

ele opening verricht door de wethouder Cultureel Erfgoed en 

wordt de jaarlijkse Monumentenprijs uitgereikt.

Stadswandelingen en een fi etstocht

De HVR verzorgt stadswandelingen voor groepen, onder leiding 

van een professionele gids: een Monumenten-wandeling Oud-

Rijswijk en een Architectuurwandeling Leeuwendaal. Tijdens 

beide wandelingen wordt de (bouwkundige) geschiedenis 

geschetst van diverse rijks- en gemeentelijke monumenten. 

Ook organiseert de HVR een groeps-fi etstocht door de 

Landgoederenzone. Meer informatie en aanmelden via de 

website.

Individuele wandelingen

Voor individuele wandelingen kunt u terecht op de gratis app 

‘Rondje Rijswijk’, beschikbaar voor iPhones en voor Android 

toestellen.

Lidmaatschap 

Een gewoon lidmaatschap kost € 22,50, voor 65+ € 18,50 

per kalenderjaar. Hierbij inbegrepen zijn het Jaarboek, dat in 

november verschijnt en acht lezingen.

Publicaties

Naast het Jaarboek geeft de HVR een leuke set met twaalf 

prentbriefkaarten uit (alweer de 2e druk!), met afbeeldingen 

van bestaande, maar ook verdwenen Rijswijkse gebouwen en 

locaties. De set is voor € 5,- verkrijgbaar tijdens de lezingen van 

de HVR. Op de website vindt u foto’s van alle kaarten.

Overige publicaties

Tijdens de lezingen zijn ook nog publicaties uit andere bronnen 

verkrijgbaar, zoals de uitgaven van de Stichting Rijswijkse 

Historische Projecten. Kijk voor meer informatie op de HVR-

website onder ‘Publicaties’.

 

DVDs

HVR-lid Henk van Drimmelen heeft een set van twee DVD’s 

geproduceerd onder de titel ‘Oude ansichten vertellen’, waarbij 

het Rijswijk van een eeuw geleden tot leven wordt gebracht. 

Tevens heeft hij een fi lm gemaakt over het Landgoed Te Werve, 

getiteld ‘Landgoed Te Werve: Rijswijks paradijs’. Deze DVD’s zijn 

is voor € 5 per stuk te bestellen.

Contact

Voor alle vragen over de HVR en haar activiteiten kunt u terecht 

• Op de website: www.historischeverenigingrijswijk.nl of

• bij het secretariaat: secretariaat@historischeverenigingrijswijk.

nl , bereikbaar via de website of per post: Van 

Vredenburchweg 3, 2282 SC Rijswijk.

Lid worden? Meldt u aan op www.historischeverenigingrijswijk.nl
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Dit magazine wordt u aangeboden 
naar aanleiding van het 35-jarig jubileum 

van de Historische Vereniging Rijswijk

Rijswijk: een moderne, ruime plaats met veel groene gebieden. Maar 
daarnaast ook een plaats die zich mag verheugen in een eeuwenoude 
geschiedenis. De oude kern van Rijswijk is daar het levende bewijs van. 
Maar ook andere delen van Rijswijk hebben vaak een historisch zeer 
boeiend verleden. De Historische Vereniging Rijswijk zet zich in voor 
behoud van het cultureel erfgoed.

Voor meer informatie of om lid te worden, 
kijk op de website

www.historischeverenigingrijswijk.nl

RIJSWIJK

Jubileum 
uitgave
35 jaar

Historische Vereniging Rijswijk 2019

n u . . . e n  v r o e g e r
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