De Zonnestudio

De woning
Het huis is gebouwd tussen 1850 en 1900 in neoclassicistische stijl met aan de voorzijde een
symmetrisch ingedeelde lijstgevel. Aan de straatzijde is het pand in vrijwel originele staat.
Het is sinds 11 juli 2000 een gemeentelijk monument.

Opname uit begin twintigste eeuw met links het woonhuis aan de overkant van de vaart.
Zoals nog net te zien is, had het in die tijd een monumentale toegangspoort.
Burgemeesterswoning
In 1811 werd de geslaagde veenman Cornelis Hoek tot burgemeester benoemd oftewel
‘maire’ zoals dat toen heette. Cornelis woonde in dit grote huis aan de Herenstraat, aan de
overkant van de Wateringse Vaart.
Hij was maar drie jaar burgemeester, van 1811 tot 1814. Na die tijd wijdde hij zich weer geheel
aan het vergaren van turf en familiekapitaal. In 1852 stierf hij in zijn woning aan de Herenstraat.
Petrus Hoek, de zoon van Cornelis, en later Cornelis jr., de zoon van Petrus werden ook tot
burgemeester benoemd. De laatste in 1857, toen hij nog maar 25 jaar oud was. Deze Cornelis
jr. was een broer van Harry Hoek die een straat naar zich vernoemd heeft gekregen. Net als
Cornelis sr. waren ook Petrus en Cornelis jr. betrokken bij de winning en verkoop van turf.

Ook Cornelis jr. woonde in dit statige huis aan de Herenstraat, het huis van zijn grootvader de
maire. Dat hij tot aller tevredenheid zijn gemeente bestuurde, blijkt wel uit de huldiging die hem
ten deel viel in 1882 toen hij zijn 25-jarig ambtsjubileum vierde.
Na zijn overlijden in 1892, veranderde het huis van eigenaar en werd zo het woonhuis van de
nieuwe burgemeester jonkheer Van der Does de Willebois. Deze had ook een huis aan de
Parkstraat in ’s-Gravenhage. Hij verbleef - zeer tegen de zin van zijn gemeentenaren meestentijds in Den Haag en kwam elke dag met zijn koetsje naar Wateringen.
Dokterswoning
In 1908 veranderde de status van het huis van burgemeesterswoning naar dokterswoning.
In dat jaar namelijk vestigde zich hier dokter Switzar. Voordien woonde deze huisarts op het
Plein, in het huis dat later het woonhuis van Piet “Vios” werd, op de plek waar nu Travel XL
VIOS zit. In het begin huurde dokter Switzar het huis aan de Herenstraat, maar later kocht hij
het van de burgemeestersvrouw Van der Does.
In 1930 kwam dokter Switzar bij een verkeersongeluk in het Oosteinde om het leven. Na hem
bewoonden respectievelijk de artsen Jansen en Reijkers de vroegere burgemeesterswoning.

Het woonhuis van dokter Reijkers met links de later aangebouwde dokterspraktijk.
Na dokter Reijkers werd het onroerend goed opgedeeld: de nieuwe huisarts Kop kocht in 1988
800 m2 grond om daar zijn woning met praktijk op te bouwen, het pand en de rest van de tuin
werden verkocht aan jonkheer Wichers die het als woonhuis betrok.
Voordat die koop gesloten was, is er nog even sprake van geweest dat het huis zou worden
gesloopt. Aannemersbedrijf Van Mierlo zag op deze plek wel mogelijkheden voor winkels en
appartementen en hij had een van de wethouders warm gekregen voor zijn plannen. Gelukkig
is het bij die plannen gebleven.
Nu
In 1993 werd het pand in gebruik genomen door Adviesburo De Goede die sindsdien de
benedenvloer betrekt. Op de eerste verdieping zijn appartementen.
De nieuwere aanbouw links en een aanbouw aan de achterzijde worden gebruikt door
Zonnestudio Wateringen met diverse beauty faciliteiten.

