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De Gouden Eeuw van de Vliet
De Gouden Eeuw van de Vliet | 8 september t/m 2 december 2018 | Museum Swaensteyn & Huygens’ Hofwijck

Kees van de Leer

2.02 Middendorp bij
de Kerkbrug met links
het witte theehuisje aan
de Vliet. Ansichtkaart,
twintigste eeuw. Collectie
auteur

2. Verdere voettocht langs de Vliet vol wetenswaardigheden
Tweede wandeling, van de Kerkbrug tot aan de Nieuwe Tolbrug

2.03 De Kerkhavensloot
met aan het eind
het ‘Spinozahuisje’.
Ansichtkaart, begin
twintigste eeuw. Collectie
auteur

2.04 Drukte in de
Kerkstraat bij de
Kerkhavensloot.
Ansichtkaart, begin
twintigste eeuw. Collectie
auteur

2.01 De Vliet bij Voorburg. Blauw ingekleurd is het deel van de Kerkbrug tot aan de Nieuwe Tolbrug. Gedeelte van de kaart van S.W. van der Nootdaa,
1839. Collectie Gerard Duijvestein. Inkleuring door de vormgever

2.07 De oude dorpskern op een van de oudste kaarten van Voorburg uit
circa 1559 met bovenaan de Vliet met de Kerkbrug en de Kerkhavensloot.
De Oude Kerk is iets te ver naar rechts getekend. Collectie
Hoogheemraadschap van Delfland

afbreken, besluit ik vroeg te vertrekken. Snel loop ik via de Schoolstraat
rechtsaf door de kleine dwarsstraat met het Spinozahuisje naar de
Kerkstraat, die vroeger de veel deftiger naam van Kerklaan droeg.4
Dat Spinozahuisje lag aan het einde van de oude Kerkhavensloot, die

Zoals gebruikelijk word ik ’s morgens vroeg gewekt door het vrolijke gezang van de merels en andere vogels in de tuin van

Middendorp. Dat voelt als de voorbode voor een mooie en zonnige dag. Vanuit mijn slaapkamerraam heb ik een mooi zicht op
die tuin en het fraaie witte theehuisje aan de Vliet met een piramidevormig dak. Het is een van de weinige oude speelhuisjes
aan de Vliet die bewaard zijn gebleven. In een akte van 24 november 1700 was nog sprake van twee speelhuizen aan de Vliet bij
Middendorp.1 In 1806 werden deze omschreven als twee stenen koepels. Kort daarna moet een van de twee zijn afgebroken.

2.05 De Kerkstraat
met de Kerkhavensloot.
Ansichtkaart, begin
twintigste eeuw. Collectie
auteur

tot aan de demping in 1914 als een kleine maar handige zijarm van
de Vliet langs de huizen aan de westkant van de Kerklaan liep. Deze
Havensloot is al te zien op een oude kaart uit 1559.5 De huizen aan
de Kerkhavensloot lagen dus als het ware op een eilandje. Vandaar
dat in 1769 herbergier Wouter van Ettinger toestemming kreeg om
voor zijn huis aan de Kerklaan een ophaalbrug aan te leggen over de

De Vliet als reddende engel
De grond waarop het theehuisje van Middendorp staat, was ooit

Kerkhavensloot. Van Ettinger, die eigenlijk loodgieter was, kreeg in

bestaende in een Heeren Huyzinge, 2 Speelhuyzen aan de Vliet,

1788 eveneens permissie om in het door hem gehuurde Middendorp

Hoender- en Duyvenhokken, Bloemperk, Boomgaerd met de beste

van Hofwijck. Hij had een huis aan het begin van de Cleijne Laan,

Vrugten, verdeeld in 4 Parken, Asperge-Bedden, Aerdbyen &c.’3 In
mijn notitieboekje staat nog een andere advertentie, waarin sprake

de huidige Schoolstraat, met een grote ‘henneptuin’ die liep tot

was van een goudvisvijver bij Middendorp. Dat was in de Opregte

een deel van de tuin van Jan Maertens, vermoedelijk de hovenier

aan de Vliet. Halverwege de zeventiende eeuw verkocht hij grote

Haarlemsche Courant van 21 februari 1839 waarin werd aangegeven

stukken van deze tuin aan de eigenaren van aangrenzende woningen

dat Middendorp zowel geschikt was als ‘Zomer- en Winter Verblijf’,

aan de Kerklaan, die zo’n achtertuin graag wilden toevoegen aan
hun bezit.2 Ik herinner mij gelezen te hebben dat er in de tuin

dat het Huis acht vertrekken bevatte plus keuken, kelder, zolders

van Middendorp ooit asperges werden geteeld. Dat stond in een

twee Paarden, Koetshuis, Tuin met Vruchtboomen en Groentens,

‘alle soorten brandewijn, gedistilleerde wateren, wijnen en bieren te
2.06 Voorburg met
tegenover de Oude
Kerk herberg De Swaen.
Chromolitho. Koninklijke
Steendrukkerij C.W. Mieling,
1863. Collectie Gerard
Duijvestein

en ‘Domestieken [bedienden] Kamer’. Tevens was er een ‘Stal voor

mogen tappen en tot dat einde drinkgelagen te mogen zetten.’ Omdat
veel klanten de herberg vaak minder nuchter verlieten dan toen ze
kwamen, heeft die brug ongetwijfeld voorkomen dat heel wat van die
bezopen klanten letterlijk verzopen. De herbergier zelf heeft aan het
Vlietwater zijn leven te danken. In 1789 kocht Van Ettinger Middendorp
en maakte er een volwaardig logement van met paardenstal, koetshuis
en kolfbaan. Hij was een fanatieke ‘Oranjeklant’ en doopte zijn

advertentie in de ’s Gravenhaegse Courant van 7 februari 1728: ‘Te

Goudvisch Kom en Koepel aan de Vliet.’

herberg Middendorp dan ook al snel om in De Oranjezaal. Dat was een

Huur of te Koop terstond, eene vermakelyke Hofstede, genaemd

Omdat het weer een lange wandeltocht belooft te worden langs de

openlijke uitdaging aan herberg De Swaen aan het andere eind van de

Middendorp, geleegen aen de Vliet, by de Brug van Voorburg,

Vliet, vanaf het punt waar ik gisteren noodgedwongen de tocht moest

Kerklaan. De Swaen stond bekend als een patriottisch broeinest, dus
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De Vliet langs Leidschendam en Voorburg

Tweede wandeling, van de Kerkbrug tot aan de Nieuwe Tolbrug

7.11 Een tram rijdt over de
Hoornbrug met daarachter
de Korenmolen. Detail foto,
circa 1900. Zie ook 3.60.
Collectie Museum
Swaensteyn
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7.13 De in 1947
vernieuwde Hoornbrug.
Detail ansichtkaart,
circa 1950. Zie ook 3.80.
Collectie Anne Jacobs

7.12 De Hoornbrug met op
de achtergrond maalderij
De Eenhoorn op de plek
van de in 1921 afgebroken
Korenmolen. Ansichtkaart
circa 1930. Collectie Museum
Swaensteyn

Een ander probleem werd op originele wijze opgelost. De vertragingen
7.11

op het traject door het openen van de Hoornbrug (inmiddels dus de
vlakke draaibrug uit 1890) voor de drukker wordende scheepvaart
(water gaat voor weg is de regel) leidden tot het idee en vervolgens
tot het realiseren van een aparte extra brug alleen voor de tram. Deze
ijzeren, enkelsporige brug lag op enkele honderden meters ten zuiden
van de Hoornbrug. Deze zogenaamde Schutbrug kwam gereed in 1924.
Het spoor sloot via de Huis te Hoornkade bij de Hoornbrug weer aan

3

5

richting Den Haag. Via een ingewikkeld seinsysteem, bediend door
de brugwachters van beide bruggen, kreeg de machinist de informatie
welke brug hij diende te nemen bij het kruisen van de Vliet.
Een belangrijke verbetering onderging de situatie door de bouw
van een nieuwe, grote Hoornbrug met een hoge doorgang voor het

7.10 De Hoornbrug met de mooie lantaarns. Links het brugwachtershuisje en rechts de molen. Ansichtkaart, circa 1904. Collectie Museum Rijswijk

voor de Delftse kermis. Zelf delfde de paardentram het onderspit tegen

Scheveningen Bad in 1864 de paardentram naar Delft in 1866 van

de stoomtram rond 1887. Na een ombouw van het railtraject, inmiddels

start. De eerste jaren werd gereden met zogenaamde ‘railroaders’ die

3

scheepvaartverkeer. In 1939 werd een hulpbrug voor alle verkeer in

vanuit het centrum van Den Haag ging na de realisatie van de lijn naar

5

zowel op rails als over straatstenen konden rijden. Over rails werd

ook op de Hoornbrug, werd de dienstregeling met stoomlocomotieven

gebruik genomen en de sloop van de oude brug gestart. In 1947 kon
de nieuwe, huidige Hoornbrug in gebruik genomen worden. Dat
7.12

de draaibare vooras door de koetsier met een pin vastgezet, zonder

en de Haagweg moesten wel 218 bomen sneuvelen, terwijl het nog

fraaie nieuwe brug voor langzaam verkeer, ‘De Oversteek’.

pin kon men over het plaveisel alle kanten uit. Dit kwam goed van

steeds een enkelspoor betrof met dan wel vier wisselplaatsen.

De Geestbrug kent ook zijn tramgeschiedenis. De oude stenen brug

In de jaren twintig van de vorige eeuw was ook de stoomtractie

in 1931 een tramlijn naar station Voorburg werd ontwikkeld vanaf de

uit 1447 was in 1892 vervangen door een dubbele ophaalbrug. Toen

pas bij de Hoornbrug waar geen rails aangelegd mochten worden
in het brugdek (een pesterijtje van de toenmalige eigenaar, het
Hoogheemraadschap). Wel was hierdoor de inzet van een extra paard

achterhaald en kwamen er elektrische trams voor in de plaats.

Haagweg kwam er een provisorisch eindpunt op de Cromvlietkade in

nodig, bij langere stukken over plaveisel soms wel een vierde paard.

Rigoureus werden toen plannen opgesteld om het hele traject

Rijswijk tot de nieuwe Geestbrug, ook een basculebrug, gereed was in

Er werd begonnen met een enkelspoor, dus bestond de dienstregeling

dubbelsporig te maken. Allereerst kwam dit in 1923 vanaf de

1933. Deze tramlijn 10 heeft tot 2011 gefunctioneerd. Het spoor wordt

uit maar een enkel rijtuig, waar wel 50 passagiers in vervoerd werden,

Haagse kant tot over de Hoornbrug geheel gereed tot aan de remise

nu nog als uitwijk gebruikt bij calamiteiten op de lijnen 1 of 15 en voor

binnen en bovenop het imperiaal in de buitenlucht. Toen vlakbij

’s Gravenmade, vlak na het tolhuis aan de Delftweg, maar voor

de Hoornbrug een wisselplaats in gebruik genomen werd, kon de

het tolhuis langs bleef nog een beperkt stuk enkelspoor wegens

frequentie opgevoerd worden. Voor het dagrapport moest er een

ruimtegebrek. Door onenigheid binnen het Delftse duurde het nog

kruisingsbriefje worden ingevuld en ingeleverd.

enige jaren voordat het geheel voltooid was als vrijliggend dubbelspoor.

De concurrentie van dit nieuwe vervoermiddel was al snel teveel

Uiteindelijk werd de laatste hobbel genomen toen in 1931 een

voor de aloude trekschuit, temeer daar er extra ritten werden

dubbelspoor achter het tolhuis langs naar de Hoornbrug in gebruik

geïntroduceerd voor avondvoorstellingen in de Haagse Comedie en

werd gesteld.
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Tentoonstelling De Gouden Eeuw van de
Vliet

betekende in 1948 ook het einde van de Schutbrug. De verstevigde
walkanten zijn wel recentelijk hergebruikt voor de aanleg van een

flink uitgebreid. Voor een vrijliggende trambaan op de Rijswijkseweg

De Vliet langs Leidschendam en Voorburg

speciale ritten.
Besluit
De Hoornbrug is door de eeuwen heen ontwikkeld van een primitieve
oeververbinding tot een moderne schakel in de afwikkeling van
7.13

doorgaand en bestemmingsverkeer waarbij de rol van het openbaar
vervoer steeds belangrijker is geworden.
De Hoornbrug te Rijswijk
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Het jubileumboek van de Historische
Vereniging Voorburg over de Vliet

77
Museum Swaensteyn en Huygens’
Hofwijck

Uitgave:Ediat
EdiatIntermediagroep
Intermediagroep •• Ettensebaan
Uitgave:
Ettensebaan41
41•• 4813
4813AH
AHBreda
Breda••Tel.:
Tel:0765
0765239020
239020••Fax:
Fax:0765
0765151565
151565• • breda@ediat.nl
breda@ediat.nl• •www.ediat.nl
www.ediat.nl

-40%
op je
2e SKINCARE
PRODUCT*

Zwartelaan 28
2271 BR Voorburg
Tel.: (070) 387 06 02
E-mail: info@notariskantoordom.nl
Zwartelaan 28
Webstite: 2271
www.notariskantoordom.nl

BR Voorburg
Tel.: (070) 387 06 02
E-mail: info@notariskantoordom.nl
Webstite: www.notariskantoordom.n
l

Zwartelaan 28

Uw kantoor voor notariële zaken en Estate Planning (Gecertificeerd Lid EPN)
Uw kantoo r voor notari ële zaken
en Estate Planni ng (Gecer tificee
rd Lid EPN)

Herenstraat 87 • 2271CC Voorburg

Proeflokaal Sijg je Voorburg
Herenstraat 151
2271 CE Voorburg
T: 070 412 9268
M: Voorburg@proeflokaalsijg je.nl
www.proeflokaalsijg je.nl

Je prinsessenfeestje in
Huijgens’ Hofwijck? Dat kan.
Prinses Eleonora & Prinses Salomé
ontvangen je graag.
Bel voor meer informatie
06-269 864 80 of check de website.

3 gangen keuze menu voor € 14,25 pp

✃

Tandartspraktijk van Putten
Franse Kerkstraat 3A - 2271 CM Voorburg
Tel: 070-3863530

2271 BR Voorburg
Tel.: (070) 387 06 02
E-mail: info@notariskantoordom.nl
Website: www.notariskantoordom.nl

Bij inlevering van deze advertentie
ontvangt u van ons een gratis kopje koffie.

k ind er t heater, sc hminken, wo rksho ps, sp ellet jes
www.deepdeep.nl

% g
25rtin
ko

ij

t*
en ntie
tim rte
or ve
ss e ad
ea d e z
he an
s t ng v
on everi

*B

op
in

l

Duivenvoorde 384 • 2261 AS Leidschendam • T. 070 - 320 42 52 • info@versmarktvreeburg.nl
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De 80 jarige ijzerwaren
vakhandel van Voorburg
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Hout - Electra
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Restaurant Papermoon
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MAGNETISEUR
ANITA DE WINTER
Burn-out? Stress klachten?
0651947503
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De 80 jarige ijzerwaren vakhandel van Voorburg
IJzerwaren
Gereedschap
Hout
Electra
Sanitair

Restaurant Papermoon ligt in het Huygenskwartier Voorburg.
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producten maken elk diner tot een feest.
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070-3873161
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1556

Gedeelte uit de kaart van de Vliet door Coenraet Oelensz, 1556

Tentoonstelling De Gouden Eeuw
van de Vliet
Van 8 september t/m 2 december organiseren Huygens’ Hofwijck en Museum
Swaensteyn een tentoonstelling over de geschiedenis van de Vliet. De Vliet is een van
de oudste en meest drukbevaren trekvaarten in Zuid-Holland. Door haar ligging in de
nabijheid van grote steden als Den Haag en Leiden heeft de Vliet bijzondere bewoning
aan het water opgeleverd, maar ook een scala aan agrarische en industriële bedrijvigheid.
De waterweg maakte het mogelijk grote hoeveelheden grondstoffen of goederen tegelijk
aan of af te voeren. Het transport van mensen is eveneens een belangrijke functie van
de Vliet geweest. In het verleden ging dat om vervoer van reizigers, tegenwoordig is die
functie vooral een toeristische.
Het historisch belang van de Vliet als waterweg en trekvaart is vandaag de dag nog goed
zichtbaar in de lokale en regionale archieven. Van geen waterweg zijn zo vaak nieuwe
kaarten geproduceerd als van de Vliet. De oudste daarvan dateren uit het begin van
de zestiende eeuw. De aanleg of verbetering van bruggen en sluizen waren aanleiding
om dergelijke kaarten te herzien, wat ook het geval was bij de uitbreiding met nieuwe
jaagpaden of havens. Tijdens de tentoonstelling zullen enkele van deze 16e eeuwse
kaarten van de Vliet te zien zijn, waaronder de niet eerder getoonde, 7,5 meter lange,
kaart van Coenraet Oelensz uit 1556.
Langs de Vliet waren tal van buitenplaatsen te vinden, waar welgestelden gedurende de
warme zomermaanden de benauwde stad konden ontvluchten. Op Huygens’ Hofwijck,
de 17e-eeuwse buitenplaats van Constantijn Huygens, wordt tijdens de tentoonstelling
het wonen op zo’n buitenplaats belicht. Getoond wordt hoe het eten werd bereid in de
keuken en hoe de familie de maaltijd gebruikte. Hoe men zich vermaakte in de tuin en
genoeglijke uren doorbracht in Constantijns welvoorziene handbibliotheek. En hoe
’s avonds, wanneer de zon onder was, door de geopende ramen van het huis een sopraan,
begeleid door luit of gitaar, tot in de tuin te horen was.
In Museum Swaensteyn komen belangrijke momenten uit de geschiedenis van de
Vliet aan bod, uitgaand van de jaren 1550, 1750, 1850 en 1950. Onder andere het gebruik
van de trekschuit, de bouw van het sluizencomplex bij Leidschendam, het ontstaan
van fabrieken langs het water en het leven langs de Vliet rond 1950. Met hedendaagse
kunstwerken, waarvan een deel te zien is bij Kunstuitleen Voorburg, wordt getoond hoe
de Vliet ook nu nog een inspiratiebron is voor velen.
Bij de tentoonstelling verschijnt het boek De Vliet langs Leidschendam en Voorburg, een
uitgave van de Historische Vereniging Voorburg naar aanleiding van het 25-jarig bestaan
van de vereniging.

1650
Hofwijck, rond 1650,
Constantijn Huygens Jr.
Hofwijck is een buitenplaats
aan de Vliet gebouwd
en ontworpen door
Constantijn Huygens. Met
een unieke plattegrond,
gebaseerd op het menselijk
lichaam, een bijzonder
buiten uit de 17e eeuw.

1750
De kom in de trekvaart bij
Leidschendam, 1756,
Paulus Constantijn la Fargue
De kom in Leidschendam
was de aanlegplaats voor
de trekschuiten die over de
Vliet tussen Leiden en Den
Haag voeren. De trekschuit
werd door paarden
voortgetrokken en in de 17e
en 18e eeuw was dit een
goedkope manier om te
reizen, waar veel mensen
gebruik van maakten.

1850
Petroleum Persgas fabriek
In de 19e eeuw werden
langs de Vliet meerdere
fabrieken gebouwd.
Grondstoffen en goederen
konden gemakkelijk worden
aan- en afgevoerd over
het water. In 1866 vestigde
Jan Bleuland van Oordt
zich in Voorburg en begon
hij met de productie van
gas voor onder andere
straatverlichting.

1950
De Vliet in zwart wit
De Wijkerbrug is een van
de vele bruggen over de
Vliet. Op de kaart van
Coenraet Oelens uit 1556
wordt de brug al vermeld
als Wijcke brugghe. De
huidige brug werd eind 19e
eeuw gebouwd en in 1919
aangepast tot ophaalbrug,
zodat ook hogere schepen
gemakkelijk konden
doorvaren. Op de foto
vaart een schip geladen
met tonnen onder de
Wijkerbrug door.

De Kerkbrug. Foto Charles Groeneveld, 2018
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door: Provincie Zuid Holland Erfgoedlijn Trekvaarten, Gemeente Leidschendam Voorburg, Erfgoedpodium Leidschendam Voorburg
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Shoarma met liefde gemaakt,
die de klant echt raakt!

Kom binnen als u graag buiten bent
WWW.DEWAREWEDDINGPLANNER.NL
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Heb jij creatieve fantasie?
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Visspecialiteiten
Herenstraat 60
2271 CJ Voorburg
070-3861728

Franse Kerkstraat 17 Voorburg
Tel: 070-3870340
www.rwinhaarmode.nl

ALWAYS FRESH, ALWAYS HOT

best coffee
in town
7 DAYS A WEEK

 070-3000555
 mail@patou.nl
 www.patou.nl
patouvoorburg
patouvoorburg

Vanaf mijn 5de wilde ik al kapster worden.
Op mijn 12de knipte ik al. Nu 24jaar
later met succes 2jaar geleden mijn
eigen kapsalon geopend, genaamd Hill's
Hairfashion Herenstraat 39 in Voorburg.
Hierdoor kan ik echt weer de tijd voor u
als klant nemen. Even weg van alles, en
weer lekker dat momentje voor uzelf.
Ter kennismaking met de extra kwaliteit en
service die ik bied, kunt u zich de gehele
maand augustus nu ook nog eens extra
laten verwennen. U krijgt dan voor de
prijs van een behandeling met Wella, de
overheerlijke luxe behandeling met het
geweldige product Fuente.
Dat is een volledig plantaardig product,
waarbij u een uitgebreide was
massage krijgt.
Zou u dit ook eens willen ervaren,
wees er dan snel bij en maak op
tijd een afspraak!

0624922669
Niet in combinatie met andere
aanbiedingen en of kortingen.
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Restaurant Savarin staat bekend om zijn kookkunsten en gastvrijheid. U kunt bij ons
rekenen op verrassende creaties uit de Franse keuken met internationale invloeden.
Huize
Zuidhoorn
is in
2011bekend
verbouwd
tot kookkunsten
een exclusiefen
vijfgastvrijheid.
sterren hotel.
De klassieke
Restaurant
Savarin
staat
om zijn
U kunt
bij ons rekenen
grandeur
van het
pand uit
is gecompleteerd
moderne kamers
en suites waarin
op verrassende
creaties
de Franse keukenmet
met35internationale
invloeden.
het
u aan
werkelijk
Huize
Zuidhoorn
is inniets
2011ontbreekt.
verbouwd tot een exclusief vijf sterren hotel. De klassieke grandeur

van
het pand
is gecompleteerd
met 35 moderne
kamers en
suiteshotelgasten
waarin het uals
aan werkelijk
Bij
Cityspa
Spavarin
staan ontspanning
en rust centraal.
Zowel
niets ontbreekt.
externe
gasten zijn van harte welkom om bij ons tot rust te komen en zich optimaal
te
Bij ontspannen.
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Restaurant, Hotel & Spa Savarin

ten zijn van harte welkom om bij ons tot rust te komen en zich optimaal te ontspannen.

Restaurant Savarin staat bekend om zijn kookkunsten en gastvrijheid. U kunt bij ons
rekenen op verrassende creaties uit de Franse keuken met internationale invloeden.
Huize Zuidhoorn is in 2011 verbouwd tot een exclusief vijf sterren hotel. De klassieke
grandeur van het pand is gecompleteerd met 35 moderne kamers en suites waarin
het u aan werkelijk niets ontbreekt.
Bij Cityspa Spavarin staan ontspanning en rust centraal. Zowel hotelgasten als
externe gasten zijn van harte welkom om bij ons tot rust te komen en zich optimaal
te ontspannen.

BURG
VOOR

PARKWEG 56
VOORBURG

Restaurant,Hotel
Hotel & Spa
Restaurant,
&Savarin
Spa Savarin
Laan van Hoornwijck 29
Laan van Hoornwijck 29 2289 DG
Rijswijk
T. 070 30 72 050 info@savarin.nl
2289 DG
Rijswijk
T. 070 30 72 050
info@savarin.nl

Herenstraat 44 - 2271 CH Voorburg - www.Artibrak.nl

Restaurant, Hotel & Spa Savarin
Laan van Hoornwijck 29
2289 DG Rijswijk
T. 070 30 72 050
info@savarin.nl

IGING

H I STOR

I

HE VER
EN

SC

V

O

ORBUR

G

De Vliet bij de buitenplaats Arentsburgh. Aquarel I. van Ketweg, 1785

Jubileumboek Historische
Vereniging Voorburg over de Vliet
Interview met Kees van der Leer

Kees van der Leer bij een van zijn favoriete plekken aan de Vliet.
Foto Ronald Meekel, 2018
Als bewoner van de Voorburgse buitenplaats ‘In de Wereldt is veel Gevaer’
aan de Vliet verdiept Kees van der Leer zich in de historie van oude buitens
en andere historische gebouwen en heeft hij hier verschillende publicaties
over geschreven. Hij was mede-oprichter en bestuurslid van de Historische
Vereniging Voorburg (HVV) en is één van de auteurs van de nieuwste publicatie
De Vliet langs Leidschendam en Voorburg.

Waar gaat het boek over?
Het boek gaat over de Vliet, het kanaal dat al eeuwenlang langs Rijswijk, Voorburg
en Leidschendam stroomt en een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op deze steden
en zijn bewoners. Toen bekend werd dat deze jubileumuitgave van de Historische
Vereniging Voorburg over de Vliet zou gaan, reageerden sommigen nogal sceptisch met
de opmerking dat er al zoveel over de Vliet is geschreven. Betwijfeld werd of er nog wel
iets nieuws te melden was. Inderdaad, er is al veel geschreven over de Vliet, maar dat
gebeurde nogal fragmentarisch. Dit is het eerste boek dat in zijn geheel aan de Vliet werd
gewijd, van de prehistorie tot aan het heden. Alleen al de honderden afbeeldingen van
kaarten, schilderijen, prenten, foto’s en ansichtkaarten schetsen een fraai totaalbeeld
van de Vliet, mooi vormgegeven door Ronald Meekel. Ook inhoudelijk bleken de
sceptici ongelijk te hebben. Het boek vermeldt veel nieuws over de Vliet, zowel over
het ontstaan als over bijzondere gebeurtenissen. Tot nu toe dachten historici dat de
huidige Vliet dateert van circa 1200, maar er zijn aanwijzingen dat er in de 8e eeuw al
een voorloper was, een riviertje waaraan wellicht Voorburg en Veur zelfs hun naam
hebben te danken. Uiteraard wordt, aan de hand van recente archeologische vondsten,
ook beschreven hoe met name bij Leidschendam de Vliet een ander traject volgt dan het
voormalige Romeinse Kanaal van Corbulo. De drie wandelingen langs de Vliet die ik
in het boek beschrijf, staan vol met nieuwe wetenswaardigheden, maar zetten ook wel
bekende zaken op een rij. Vooral het raadplegen van oude kranten leverde verrassende
vondsten op. Andere leden van de HVV leverden eveneens een bijzondere bijdrage,
onder wie Anne Jacobs over een van de oudste Vlietkaarten, Wiard Beek over de eerste
windmolens en Constance Scholten over de theekoepels langs de Vliet. De bijdrage over
de Leidschendamse sluis van Idsard Bosman, bestuurslid van Erfgoed Leidschendam en
over de Hoornbrug door Hans van Rossum, voorzitter van de Historische Vereniging
Rijswijk, maken van dit boek een uniek samenwerkingsproject. Ook de medewerking
van Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn mag daarbij niet onvermeld blijven.

Wat is het mooiste verhaal rondom de Vliet?
Voor mij is dat eigenlijk een onmogelijke keuze, want alle verhalen in het boek zijn mij
even dierbaar. Zo zijn daar de geïllustreerde passages over de kunstzinnige familie
La Fargue, naast die over tekenmeester Lutgers. Zij voeren de top drie aan van de meeste
en mooiste afbeeldingen van de Vliet. Ook enkele dichters die aan de Vliet vertoefden
komen aan het woord onder wie Aart van der Leeuw en Bertus Aafjes. Maar er zijn ook
oudere verhalen zoals die over ridder Willem van Soutelande, de kruisvaarder die in de
middeleeuwen een hofstede aan de Vliet bezat en mooi staat afgebeeld op een altaarstuk.
Ik schrijf over een Russische prins die zwemmend door de Vliet ontsnapt uit een
verpleeginrichting. Er is een verhaal over Wilhelmina die genoeglijk over het ijs op de Vliet
schaatst langs Leidschendam en Voorburg. En wat te denken van die prinses van Oranje
die de kranten haalde met haar vorstelijke gegil, toen voor haar buiten aan de Vliet een boot
werd overvaren. Verderop volgt een bericht over een locomotief die de Vliet inreed omdat
de brugwachter zich had verslapen. Eerder werd een juwelier ten tonele gevoerd, die in
zijn pas gekochte buitenplaats aan de Vliet een herberg was begonnen maar zich ontpopte
als een heuse querulant. De buren beschuldigden hem ervan in zijn herberg onzedelijke
praktijken toe te staan in de vorm van ‘vleeselijke conversatie’. Eeuwen eerder had de abdis
van het klooster uit Loosduinen zich moeten verantwoorden omdat zij een brug bij haar
sluis bij de latere Voorburgse Kerkbrug te breed had gemaakt.
Welk verhaal het mooiste is? Ik laat de keuze graag over aan de lezer die kan kiezen uit
tientallen mooie verhalen over de Vliet.
Wat is jouw favoriete stukje van de Vliet?
Daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Het Leidschendamse sluisgebied scoort
natuurlijk hoog, maar uiteindelijk is mijn favoriete stukje Vliet toch wel de strook vanaf
de Kerkbrug langs Middendorp en In de Wereldt is veel Gevaer tot even voorbij Hofwijck.
Hier ligt ook het oudste nog bewaard gebleven ‘speelhuisje’ aan de Vliet. En hier toont de
Vliet met zijn drie oude buitenplaatsen en het fraaie groen in alle jaargetijden zijn mooiste
gezicht, ondanks de littekens van het spoor en de Utrechtse Baan die er dwars doorheen
lopen. Achter de gevels van deze buitenhuizen sluimeren tientallen verhalen over
bewoners die de Vliet in al zijn wisselende stemmingen hebben meegemaakt, verkoelend
op hete dagen, onrustig spokend tijdens stormachtige nachten, melancholiek bij invallende
schemer, verstild bij strenge vorst. Sinds ik die verhalen ken, wandel ik heel anders langs
de Vliet en ik denk dat dit ook voor elke lezer van het boek zal gelden: je loopt weliswaar in
het heden maar met ogen die ook het verleden hebben gezien.

Het rijk geïllustreerde jubileumboek van 352 pagina’s is te koop voor € 29,50 bij museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck.
Leden van de Historische Vereniging Voorburg krijgen het boek gratis. Voor aanmelding en info, zie: www.historischeverenigingvoorburg.nl

Langs de Vliet ontstonden
diverse buitenplaatsen.
Hier de buitenplaats
Leeuwensteyn met hoge
bomen en tuinornamenten
en een theekoepel aan het
water. Ansichtkaart, begin
20e eeuw

Zicht over de Vliet
vanaf de Petrus en
Pauluskerk bij de sluis van
Leidschendam.
Ansichtkaart begin 20e
eeuw
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mogelijkheden.

Info en aanbod op WVK.NL

‘Wij zijn er voor u.’

indian summer

DRUK

Info en aanbod op WVK.NL

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom

AD.225.JUN18

Verhuisplannen?
Verhuisplannen?

WVK MAKELAARS

WVK MAKELAARS

ondersteunen en inspireren wij u graag bij het
organiseren van een persoonlijk afscheid van uw
dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.

Voorburg 070 386 12 10 Nootdorp 015 310 99 48

...LUNCH OR
DINER OR
PARTY OR...
Gemeente: Leidschendam-Voorburg
Klant: Blommestijn Installatiebedrijf 427320

Datum: 28 - 2 - 2018

Info en aanbod op WVK.NL

Wilt u een overlijden melden?

Uitvaartverzorgers Eise Molenaar,
Sjalestia van Aggelen,

Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag,
ook als u niet of elders verzekerd bent.

Mieke van Bergenhenegouwen
roducties - LokaalTotaal opdracht gegeven tot het plaatsen van onderstaande advertentie in de gemeentegids van bovenstaande
en Tanja Schouten
kleuren en resolutie van deze proefdruk kunnen afwijken van het uiteindelijke gedrukte resultaat. Indien u wijzigingen of correcties
voeren, dan kunt u dit doorgeven per mail dtp@lokaaltotaal.nl of via faxnummer 0223 66 10 54. Gelieve uw proefdruk goed door
le wijzigingen in één keer door te geven. Als de proef akkoord bevonden is, ontvangen wij daar eveneens graag reactie op per mail.
agen geen reactie is gegeven, gaan wij ervan uit dat de proefdruk akkoord bevonden is. Wij nemen dan geen verantwoordelijkheid
fouten in uw advertentie. Aangeleverde advertenties vallen buiten de verantwoordelijkheid van de uitgever.
Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.
Voorburg 070 386 12 10 Nootdorp 015 310 99 48 Info en aanbod op WVK.NL
Kamperfoeliestraat 2a
2563 KJ Den Haag
T 070 325 7955

Op yarden.nl vindt u meer informatie over
onze dienstverlening.
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Met actiecode: Vliet010
krijgt u 10% korting op uw vaart in 2018
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Herenstraat 44 - 2271 CH Voorburg - www.Artibrak.nl
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Museum Swaensteyn | Herenstraat 101 Voorburg | 070 386 1673 |
Open: di t/m zo 13.00-17.00 |

Huygens’ Hofwijck | Westeinde 2A Voorburg | 070 387 2311 |
Open: di, wo, do, za, zo 12.00-17.00 |

Museum Swaensteyn

Huygens’ Hofwijck

Museum Swaensteyn is hét huis voor de kunst en cultuur aan de Vliet. Het museum
is gevestigd in het Notarishuis in de Herenstraat, een van de oudste gebouwen in het
aantrekkelijke en historische Huygenskwartier in Voorburg. Het museum presenteert
tijdelijke tentoonstellingen én een permanente opstelling. Daarin is aandacht voor de
Romeinen en Forum Hadriani, voor het bijzondere leven van Prinses Marianne en voor
de mooie collectie schilderijen en sculpturen. Het museum organiseert vele evenementen,
educatielessen en activiteiten gedurende het jaar. Daarnaast zijn er verschillende
mogelijkheden voor verhuur. Zie voor meer informatie www.swaensteyn.nl

Het huis Hofwijck is een prachtig bewaard gebleven zeventiende-eeuws huis. De
Pronkzaal en de Oudhollandse keuken ademen nog de sfeer van de Gouden Eeuw.
Hofwijck is het geesteskind van Constantijn Huygens (1596-1687). Dichter, musicus,
kunstkenner en secretaris van de prinsen van Oranje. Het ontwerp van huis en tuin
is gebaseerd op het menselijk lichaam, waarbij Constantijn werd geïnspireerd door
de Romeinse architect Vitruvius. Christiaan Huygens, de zoon van Constantijn, is de
grootste wetenschapper die ons land heeft gekend. Hij ontwierp het slingeruurwerk en
ontdekte de ring rond de planeet Saturnus.

Museum Swaensteyn en Huygens’
Hofwijck zijn hard op zoek naar
nieuwe vrijwilligers voor de kassa,
educatie en de tuin!
Kijk voor meer informatie op www.
hofwijck.nl of www.swaensteyn.nl

Activiteiten Museum Swaensteyn en
Huygens’ Hofwijck

Het is een unieke locatie voor een museumbezoek of om iets te vieren, zoals een
verjaardag, jubileum of diner. Hofwijck organiseert het hele jaar door verschillende
activiteiten, zoals concerten, lezingen, rondleidingen, museumlessen en meer. U bent
samen met uw gasten van harte welkom!
Zie voor meer informatie www.hofwijck.nl

Wordt vriend van Museum Swaensteyn en/of Huygens’ Hofwijck en krijg o.a. gratis
toegang tot het museum en uitnodigingen voor openingen en speciale avonden.

23/9 Museum Jeugd Universiteit college
Hoe vermaken kinderen zich op Hofwijck in de 17de eeuw?
30/9 MuseumJeugdUniversiteit college
Wat is er zo uniek aan de buitenplaats Hofwijck?

8/9 t/m 2/12 Tentoonstelling De Gouden Eeuw van de Vliet
Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck

6/10 Voorburgse Rondgang
Museum Swaensteyn

8/9 Open Monumentendag en het Huygensfestival

12.00-17.00 uur, 50% korting, tentoonstelling De Gouden Eeuw van de Vliet, speurtocht

Museum Swaensteyn – geopend van 10.00-17.00 en gratis entree.

14.00-16.00 uur workshop Schilderen met Theodora Plas, gratis met Cultuurkaart workshopbon

Tentoonstelling De Gouden Eeuw van de Vliet, Verhaal op de Romeinenzaal, Romeinenspeurtocht,

Huygens’ Hofwijck

Filmvertoning: Met Constantijn Huygens naar Venetië en optredens.

12.00-17.00 uur, tuin gratis, huis 50% korting, tentoonstelling De Gouden Eeuw van de Vliet,

Huygens’ Hofwijck – geopend van 10.00-17.00 en gratis entree.

speurtocht

Tentoonstelling De Gouden Eeuw van de Vliet, rondleidingen door de tuin en verhaal op zaal.

14.00-15.00 uur Instaprondleiding

15/9 Vlietdagen

6/10 Museumnacht

Museum Swaensteyn – geopend van 13.00-17.00, 50% korting op de entree.

Museum Swaensteyn – 20.00 -01.00 The Roaring 20’s; dansworkshops, rondleidingen, muziek,

Tentoonstelling De Gouden Eeuw van de Vliet, speurtocht stadscoalitie

film en photo booth.

Huygens’ Hofwijck – geopend van 12.00-17.00, 50% korting op de entree huis, bezoek tuin gratis,

Huygens’ Hofwijck 20.00-01.00 Liefdesgedichten, muziek, workshops, voordrachten, vuurkorven;

Tentoonstelling De Gouden Eeuw van de Vliet, speurtocht stadscoalitie, 11.00-17.00 Opstap

Hofwijck staat in vuur en vlam.

pendeldienst Ooievaart richting Leidschendam, 14.00 gratis instaprondleiding.
Huygenskwartier:

3+4+10+11+17+18+24+25+31/10
AD arrangement bestaande uit een bezoek aan het Buitenmuseum in Den Haag, een vaartocht over

16/9 Vlietdagen

de Vliet met een overheerlijke lunch en een rondleiding op Hofwijck.

Museum Swaensteyn – geopend van 13.00-17.00, 50% korting op de entree.
Tentoonstelling De Gouden Eeuw van de Vliet, speurtocht stadscoalitie

12/10 t/m 14/10 Nationale Archeologiedagen

Huygens’ Hofwijck – geopend van 12.00-17.00, 50% korting op de entree huis, bezoek tuin gratis,

Breng een bezoek aan de vernieuwde Romeinenkamer van Museum Swaensteyn

Tentoonstelling De Gouden Eeuw van de Vliet, speurtocht stadscoalitie , 14.00 gratis
instaprondleiding.

27 oktober Halloween

Huygenskwartier - 13.00-17.00 Oldtimerdag

Museum Swaensteyn wordt voor één dagje omgetoverd tot een heksenhuis waar kinderen een
snoepje kunnen halen, als ze dat aandurven natuurlijk!

22/9 Lezing Oude Klederdracht
Een lezing over de klederdrachten in de zeventiende en achtiende eeuw door Martine Teunissen

8 december t/m 6 januari 2019

van Beleef het Verleden.

Kerst in Museum Swaensteyn en Kerst op Hofwijck

18PRN0065
De redactionele pagina’s van dit krantje zijn vormgegeven door same-d. Grafische en ruimtelijke vormgevers van o.a. het jubileumboek van Historische Vereniging Voorburg en de tentoonstelling
De Gouden Eeuw van de Vliet. www.same-d.nl
Foto’s Charles Groeneveld
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Uw woning vliegensvlug door
DOEN NVM Makelaars verkocht!
Gratis rondvlucht over uw stad!
vraag naar onze voorwaarden.

070 281.01.11

email: voorburg@doenmakelaars.com

Bij Natural Skin zijn wij gespecialiseerd in huidverbetering! Wij
gaan verder, waar reguliere huidverzorging stopt. Onze huidtherapeut en medisch schoonheidsspecialiste bezitten veel kennis over
de huid en kunnen vele huidaandoeningen behandelen. Dit doen
wij met onze cosmedische producten van Reviderm, Darphin en
geavanceerde apparatuur. Tevens hebben wij een samenwerkingsverband met een cosmetisch arts, aangesloten bij de NVCG en BIG
geregistreerd.

MENSPERIENCE STORE

VOORBURG

Ook werken wij samen met de professionele masseur van Pure Ontspanningsmassage, wie zich gespecialiseerd heeft in ontspanningsen huidverbeterende massages! Zoals de naam al suggereert, is het
uitgangspunt ontspanning.

1.350 M2 FASHION BELEVING
VOOR MANNEN!

Deskundigheid en kwaliteit staan bij Natural Skin in een hoog vaandel! Er is een vergoeding mogelijk door de ziektekosten.

VOORBURG
Herenstraat 177
T +31 (0) 70 200 20 90

Natural Skin | Herenstraat 102 | 2271 CK Voorburg
T 06 143 93 506 | www.naturalskin.nl

Fotografie: Michel Groen, Jeffrey Grouwstra

EVENEMENTEN

7 T/M 9 SEPTEMBER

Met twee musea, galeries, centra voor kunstuitleen
en ateliers ademt het pittoreske Huygenskwartier
een artistieke sfeer. Naast wisselende exposities,
tentoonstellingen en vakmanschap zijn er ook buiten
in de gezellige straatjes en monumentale parken
prachtige beelden te bekijken.

Huygensfestival (klassiek)
8 SEPTEMBER

Start tentoonstelling
“De Gouden Eeuw van de Vliet”
Museum Swaensteyn & Huygens’ Hofwijck

Open Monumentendag

Begin je bezoek aan het Huygenskwartier met een
kop koffie terwijl je ondertussen je programma
uitstippelt. Eerst naar het museum of eerst
winkelen? Voor of na de lunch of het diner de
nieuwe beeldenroute wandelen door de parken
langs de Vliet?

15 EN 16 SEPTEMBER

Vlietdagen

16 SEPTEMBER

Koopzondag & Oldtimershow
6 OKTOBER 2018

Voorburgse Rondgang
Museumnacht
12 T/M 14 OKTOBER

Nationale Archeologiedagen
Museum Swaensteyn

huygenskwartier.nl

Het fijne van het Huygenskwartier is dat je er
heerlijk kan ronddolen zonder te verdwalen.
Hier aan de Vliet komen cultuur, winkelen en natuur
samen.
Tot ziens in Huygenskwartier Voorburg!
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