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Het doel van de Historische Vereniging 

Wateringen-Kwintsheul is de geschiede-

nis van de twee dorpen te onderzoeken, 

te bewaren en te verspreiden. 

Wij geven publicaties uit, organiseren 

diverse activiteiten en proberen zo de 

interesse in en de kennis van de lokale 

geschiedenis te bevorderen. 

Historisch spreekuur 

1e zaterdag van de maand 

van 13.30 tot 16.30 uur 

Adres Hofboerderij (Kaaskelder) 

 Hoflaan 1 

 2291CP Wateringen 

Postadres Postbus 170 

 2290AD Wateringen 

Telefoon: 0174 296 210 

E-mail info@hvwk.nl 

Website www.hvwk.nl 

          facebook.com/hvwateringen 

          @hvwateringen 

Opgericht 24 oktober 1973 

Vereniging 21 maart 1985 

Lidmaatschap / sponsoring 

    contributie min. € 22,50 per jaar 

    sponsoring min. € 35,00 per jaar 

Aanmelden via 

    ledenadministratie@hvwk.nl 

Het Kwartaalbericht verschijnt vier maal 

per jaar en wordt gratis verstrekt aan 

leden en sponsors. 

Los exemplaar € 3,00 

Redactie Eric Luiten en Chris Batist 

Gebruikte foto’s komen uit het archief 

van HVWK, tenzij anders vermeld. 

Indien men meent eigendomsrechten te 

hebben, wordt men verzocht contact op 

te nemen met de vereniging. 

 

Omslag foto 

Op 22 oktober 2020 werden de oorlogs-

panelen vanuit de Westlandse dorpen 

naar de voorweide in het Hofpark ge-

bracht. 

Foto Thierry Schut. 

 

ISSN 2211-4890 

Berichten uit de vereniging 

Jaarverslag 2020 samen met kwartaalbericht mei 2021 

Het vorige kwartaalbericht was in een nieuw jasje gestoken, welke was afge-

stemd op de vernieuwde jaarverslagen. En nu combineren we het jaarverslag 

2020 met het kwartaalbericht van mei 2021 in één uitgave. Wel zo handig en 

even mooi. Want van vele kanten hebben we complimenten gekregen over 

het kwartaalbericht nieuwe stijl. Bedankt daarvoor. 

Het jaarverslag over 2020 staat toch wel in het teken van Covid-19. Dit virus 

heeft ook onze vereniging getroffen, in die mate dat vele activiteiten op een 

laag pitje stonden, uitgesteld zijn of niet door gingen. Jammer, jammer, maar 

het was en is nog steeds zo. We hopen in de tweede helft van dit jaar het nor-

male leven en onze bestaande activiteiten weer op te pakken. 

Project ‘75 jaar bevrijding’ 

In 2020 was dit project door de gemeente opgezet en hebben wij aangegeven 

ons hiervoor ook te willen inzetten. De doelstelling was een tentoonstelling te 

houden in de maand mei 2020. Door het coronavirus werd dit doorgescho-

ven naar mei 2021. In samenwerking met Jan-Willem van den Beukel hebben 

we het project uitgebreid met de foto expositie in de buitenlucht in het Hof-

park met panelen over de Tweede Wereldoorlog. Deze loopt tot eind mei 

2021. Hierdoor hoopten we een brug te slaan naar de tentoonstelling en de 4 

mei herdenking. Maar helaas, de maatregelen zijn onvoldoende versoepeld en 

we hebben moeten besluiten nog een keer de tentoonstelling te verschuiven. 

In overleg met de Culturele Raad is deze nu gepland in november 2021.  

Foto Thierry Schut. 
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Beschermd dorpsgezicht Heulse veiling en haven 

Het noodlot heeft toegeslagen. Op zich was iedereen 

blij met een paar dagen strenge vorst, zodat er in fe-

bruari weer geschaatst kon worden. Maar de sneeuw-

storm met wervelwinden van zondag 7 en maandag 8 

februari heeft ervoor gezorgd dat er teveel sneeuw op 

de luifel van de veiling kwam te liggen waardoor de 

luifel deels doorzakte. We hebben dit direct aan de 

gemeente gemeld en die zijn in overleg met de eige-

naar gegaan. Hierna bleek echter dat de waardenstel-

ling in de zomer 2020 gereed was en de monumenten-

commissie al in september 2020 een positief advies 

gegeven heeft aan het college van B&W van gemeente 

Westland om het totale ensemble - veilinggebouw, 

veilinghaven, woning veilingmeester, Lange Wate-

ring - tot beschermd dorpsgezicht te benoemen. Als 

vereniging hebben we de gemeente ‘ingebreke gesteld’ 

om nu zo spoedig mogelijk tot een vaststelling te ko-

men. Dit ensemble moet voor Kwintsheul en het 

Westland als tuinbouwerfgoed behouden blijven. In 

de commissie Maatschappelijke Ondersteuning heb-

ben we de aanvraag en het proces ook toegelicht. 

Maar nu is de eerst actie ervoor te zorgen dan de luifel 

hersteld wordt. 

Monumentale grenspaal terug in Kwintsheul 

 Foto WOS. 

Op 1 juli 1957 werd de oude grenspaal op de Kerk-

straat tussen Monster en Naaldwijk uitgegraven. Be-

schadigd stond deze bij het Westlands Museum. Via 

sponsering is er nu geld genoeg om de originele grens-

paal te herstellen, die een mooie plek krijgt in het 

Westlands Museum, en een replica te laten maken 

voor plaatsing in het Heulse centrum. De opdrachten 

zijn door Monumentaal Westland gegeven. Na plaat-

sing willen we de herinnering aan de Heulse strijd om 

in 1957 als dorp in één gemeente te komen natuurlijk 

gaan vieren met de Heulse bewoners en verenigingen. 

Een programma moeten we nog maken, maar voor de 

datum denken we aan Monumentendag op zaterdag 

11 september. We zullen u dit tijdig laten weten. 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

De stukken voor de ALV zijn opgenomen in dit jaar-

verslag. Normaal is juni de datum voor onze ALV, 

maar door de huidige coronamaatregelen hebben we 

besloten deze uit te stellen tot 13 oktober 2021.  

Nieuwe website HVWK 

Geen 1 april grap, kijk op www.hvwk.nl. Op die dag 

ging de nieuwe website de lucht in. Door deze ver-

nieuwing kunnen we de toekomst beter tegemoet en is 

de website ook goed zichtbaar op tablet en 

smartphone.  

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

Vanaf 1 juli 2021 moeten verenigingen en stichtingen 

voldoen aan de WBTR. Bestuurdersleden worden ver-

plicht procedures te bespreken, afspraken vast te leg-

gen en deze binnen de vereniging of stichting te bor-

gen. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdhe-

den, verplichtingen en aansprakelijkheid. Als bestuur 

hebben we met elkaar naar onze verantwoordelijkhe-

den besproken. We zullen enkele zaken voor de zeker-

heid ook gaan vastleggen in onze nieuwe statuten, die 

we in het najaar aan u zullen voorleggen.  

Chris Batist, voorzitter. 
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Martiens jeugd 
 

Martinus Petrus Johannes (Martien) Vis werd op 6 
april 1918 geboren aan het Oosteinde te Wateringen 
(sinds 1994 Den Haag) als zoon van Johannes Petrus 
(Jan) Vis en Margaretha Petronella Cornelia (Cor) 
Olsthoorn. Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte 
waren buurman en oom Piet Vis en dorpsveldwachter 
Willem Didier. Martien was het tweede kind van de elf 
die uit het huwelijk van Jan en Cor werden geboren. 
Martien groeide op in een hardwerkend tuindersgezin 
waarin hij al vroeg meehielp bij het kweken van groen-
ten, fruit en aardappelen. Dat gebeurde achter zijn ou-
derlijk woonhuis aan het Oosteinde nr. 67, waar in 
druivenkassen, tegen fruitmuren, onder plat glas en op 
open land diverse groenten en fruit werden geteeld. 
Ook een varkensschuur ontbrak niet. De tuinbouw-
producten werden met de schuit naar de plaatselijke 
fruit- en groenteveiling vervoerd. Het was toen bijna 
vanzelfsprekend dat Martien na de lagere school naar 
de Lagere Tuinbouwschool ging en dan meehielp in 
het bedrijf van zijn ouders. 

Zijn vader kocht in 1936, toevallig slechts een maand 
na de officiële opening van het nieuwe vliegveld Ypen-
burg, een perceel weiland van bijna anderhalf hectare 
aan de Noordweg te Wateringen. Hij deed dit met de 
bedoeling om van dit land tuinland te maken zodat 
Martien daar later kon tuinieren. 
 
Voorbereidingen op Ypenburg 
 

Op 30 april 1940 werd het IIIe Bataljon van het Regi-
ment Grenadiers aangewezen om vliegveld Ypenburg 
te bewaken. Martien was binnen dit bataljon ingedeeld 
bij de mitrailleurcompagnie (M.C.-III-R.Gr.) onder 
leiding van kapitein Pieter van Campen. Pieter van 
Campen sneuvelde in de ochtend van 10 mei. 1e luite-
nant W.F. Warnaars nam diens taak over. 
De mitrailleurcompagnie was onderverdeeld in vier 
secties die opdracht hadden tot het uiterste stand te 
houden. De derde sectie moest Ypenburg verdedigen 
tegen aanvallen van buitenaf en was daarom verspreid 
opgesteld. 
 

Martinus Petrus Johannes Vis (1918-1940) 

Door M.J.M. Vis  

Martiens werk 
De twee druivenkassen op de foto, waarin Martien werkte, vormen slechts het begin van de tuinderij van zijn ouders. 

Links op de foto is de vaarsloot afgebeeld waardoor tuinbouwproducten met een schuit werden afgevoerd. 

Op de achtergrond zien we de achtergevel van het ouderlijk huis.  
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De eerste, tweede en vierde sectie hadden de opdracht 
om vanuit hun vaste opstelling landende vijandelijke 
vliegtuigen te neutraliseren. 
De compagnie beschikte in totaal over negen zware 
mitrailleursnesten. Elk ervan was gebouwd van zand-
zakken, wanden van circa een meter dik en van boven 
gesloten met hout en zandzakken, zodat de mitraillis-
ten aan alle zijden gedekt waren tegen vijandelijk vuur. 
Er was maar één opening, een schietgat voor frontaal 
vuur gericht op het vliegveld. Aan elk sectie zware mi-
trailleurs werd rugdekking geboden door een sectie 
tirailleurs (infanteristen in verspreide gevechtsorde).  
 
Eerste oorlogsdag 
 

In de vroege ochtend van 10 mei, circa 3.45, uur barst-
te het geweld boven Ypenburg los. Na zware bombar-
dementen door Heinkel vliegtuigen, die tot 5.00 uur 
duurden, kwam er herhaaldelijk mitrailleurvuur vanuit 
laagvliegende jachtvliegtuigen. 
Omstreeks 5.30 uur begonnen de luchtlandingen. Uit 
een groot aantal Duitse vliegtuigen sprongen honder-

den parachutisten, die rondom het vliegveld terecht-
kwamen. Andere vliegtuigen probeerden op het vlieg-
veld te landen. 
1e Luitenant Warnaars schreef over de landingen: 
"Tijdens de eerste Duitse luchtaanval werden alle lan-
dende vliegtuigen zodanig bevuurd dat slechts enkele 
tegenstanders weer konden opstijgen. Zeventien Junc-
ker verkeersvliegtuigen à ± 25 man werden aldus bui-
ten gevecht gesteld. Het overgrote deel werd onmid-
dellijk na de landing in brand geschoten. Tijdens de 
tweede luchtaanval konden de zware mitrailleurs te 
weinig rugdekking krijgen, omdat de tirailleursopstel-
lingen waren verzwakt. 
De eerste sectie zware mitrailleurs werd omstreeks 
8.30 uur door Duitse parachutisten tot overgave ge-
dwongen. Omdat de opstelling van zware mitrailleurs 
vrijwel gesloten was, was het een ware muizenval. 
Door te dreigen met het naar binnen werpen van 
handgranaten door het schietgat, konden de soldaten 
niets anders doen dan zich overgeven. Omstreeks 
11.00 uur gaf de vierde sectie zich over."  
 

Gezin van ouders 
Op 22 april waren Martiens ouders 25 jaar getrouwd. Hij kreeg verlof de kazerne in Den Haag te verlaten om hun zilveren huwe-

lijksfeest mee te vieren. De foto die op deze dag werd gemaakt van het gehele gezin is een laatste herinnering aan hem. 
Hij heeft zijn familie daarna niet meer terugzien. 

V.l.n.r.: Staande op de achterste rij: Dirk, Martien, Bep, Riet, Jan, Henk en Piet. 

Zittend op de voorste rij: Leny, vader Jan, moeder Cor en Toos. Voor de ouders zit de jongste zoon Aad.  
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Opstelling van de legeronderdelen 
Gebruikte afkortingen: PAW = pantserwagens, Zw. Mitr. = zware mitrailleurs, Lt. Mitr. = lichte mitrailleurs, 

Lu. Mitr. = luchtmitrailleurs, Tir. = tirailleurs.  
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Krijgsgevangen 
 

In de ochtend van 10 mei was het hoofdgebouw door 
de Duitsers ingenomen. Zij sloten hun gevangenen op 
in de ernaast gelegen hangar. 
Bij de poging het hoofdgebouw terug te veroveren 
werd steun gevraagd van een afdeling artillerie bij de 
spoorlijn Delft-Den Haag. Deze opende vanaf ±12.00 
uur het vuur met 7,5 cm geschut. Majoor C.F.T. ten 
Haaf meldde hierover: "De hangar werd meermaals 
getroffen waarbij onder andere zuurstofcilinders ont-
ploften, hetgeen zware verminking ten gevolge had." 
Het boek “10 mei 15 mei 1940, in en rond Waterin-
gen” vermeldt hierover: "Door een inslaande granaat 
bezweek de hangar waarin zich de krijgsgevangen be-
vonden. Benzine die daar was opgeslagen vatte vlam. 
De meeste krijgsgevangen wisten te ontsnappen. He-
laas vonden zestien van hen de dood in de hangar. 
Onder hen bevond zich Martien Vis."  

Vermist 
 

Na de capitulatie ontvingen Martiens ouders geen be-
richt van hun zoon. Hij was vermist. Zijn familie bleef 
vier weken lang in spanning en onzekerheid, er kwam 
maar geen nieuws. 
Zijn oudste zus Bep vertelde mij dat hun moeder Cor 
op dinsdag en donderdag naar de kerk ging om voor 
hem te bidden. Op de dinsdag, de dag die is toegewijd 
aan de patroonheilige van verloren zaken St. Antonius, 
stak zij daar voor Martien altijd een kaars op. 
 
Begrafenis 
 

Martiens lichaam werd ter aarde besteld op de Rijs-
wijkse begraafplaats, waar met hem nog acht onge-
ïdentificeerde gesneuvelden waren begraven. Bijna een 
maand later werd het graf op verzoek van Het Rode 
Kruis geopend om de lichamen te kunnen identifice-
ren. Zijn zus Bep was hierbij ook aanwezig. Zij her-
kende zijn lichaam onder andere aan de nieuwe porte-
monnee die hij op zijn verjaardag op 6 april had gekre-
gen. Aan de onzekerheid kwam een eind. 
Martiens lichaam werd op 7 juni 1941 overgebracht 
naar de r.-k. begraafplaats te Wateringen en bijgezet in 
het graf van zijn grootvader Jan Vis. De akte van over-
lijden werd pas op 4 september 1943 opgemaakt voor 
de Burgerlijke Stand van Rijswijk en daarna overge-
schreven naar Wateringen. 
Later is Martien herbegraven in het familiegraf van 
zijn ouders. Toen dit familiegraf werd geruimd, is zijn 
lichaam overgebracht naar zijn laatste rustplaats op het 
militair ereveld “Grebbeberg” te Rhenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martien als grenadier 
Martien poseert in zijn grenadiersuniform. 

Op het tafeltje ligt zijn hoofddeksel, een kepi. 
Hierop zien we middenvoor een onderscheidingsteken, 

een metalen kokardepompon. 
Let op de beenwindsels om zijn onderbenen, 

nodig om vuil in de schoenen tegen te gaan. 

Familiegraf 
Martien werd voor de derde keer begraven in dit 
familiegraf. Zijn vader en moeder werden hierin 

bijgezet in 1956 en 1973. 
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Visdijk 
 

Na het verdwijnen van vliegveld Ypenburg en de an-
nexatie van de grond door de gemeente Den Haag, is 
vanaf 1997 op de plek van het vliegveld een VINEX-
woonwijk verrezen. In deze wijk is een straat naar 
Martien genoemd: de Visdijk. 
 
Delft, 7 maart 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
 

Archieven Nederlands Instituut voor Militaire Historie, 
toeg.nr. 409, Gevechtsverslagen en -rapporten mei 1940, 
3.7.12 Ypenburg, inv.nr. 540057, 4470025, 447038 en 
447039. 
De slag om de residentie, 1940, door E.H. Brongers. 
Foto’s en afbeeldingen: Martin Vis. 

 
 

De Visdijk, wijk Ypenburg, Den Haag. 
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1 - AANLEIDING EN OPZET 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Jan van Beurden 

naar Wateringen kwam en in dienst trad als gemeente-

opzichter. Daarnaast was hij privé als architect werk-

zaam, al liepen beide functies wel eens door elkaar. 

Eveneens werd dit jaar de inventarisatie van het nage-

laten tekeningenarchief afgerond en kwam de digitale 

projecten documentatie tot stand.  

De collectie tekeningen. 
 

Genoeg aanleiding om Jan van Beurden dit jaar in het 

zonnetje der herinnering te zetten. In het jaarboek van 

de Historische Vereniging Oud‑Schipluiden verschijnt 

dit jaar een artikel over de Delflandse periode. Dit arti-

kel in het Kwartaalblad werpt een licht op zijn naoor-

logse periode en volgt de sporen die door Van Beur-

den in Wateringen en Kwintsheul zijn achtergelaten. 

Het vormt, zeg maar, deel twee van het grote verhaal. 

 

2 - LEVENSLOOP 

Herkomst 

 

Geboortehuis rechts met torentje, in het midden de wagenmake-

rij. (archief HVOS) 

Petrus Johannes van Beurden was de zoon van een 

wagenmaker. Dat ambacht is de rode draad in de fami-

liestamboom. Hij werd 27 april 1908 in Schipluiden 

geboren als jongste zoon van Petrus Gerardus van 

Beurden en Anna Heijdra. Die trouwden in 1903 in 

Kethel en begonnen in Schipluiden op Singel 19 een 

eigen wagenmakerij. 

Jan groeide groot in een gezin van vier jongens.  

In 1914 overleed zijn vader. In juli 1915 hertrouwde 

zijn moeder met wagenmakersknecht Manus Loog. 

Samen droegen ze de zorg voor de vier jongens en de 

wagenmakerij! Het ging zoals in die tijd wel vaker ge-

beurde: een zakelijke verbintenis groeide uit tot een 

harmonisch huwelijk, waaruit nog twee kinderen gebo-

ren werden. 

Manus Loog en Anna Heijdra voor de wagenmakerij. 

(archief HVOS) 

 

Scholing 

Jan doorliep de lagere school van Schipluiden. Vanaf 

zijn twaalfde volgde hij de Ambachtsschool in Delft. 

Jan van Beurden (met pijl) in het tweede jaar van de Delftse 

Ambachtsschool. 

P. J. van Beurden - architect en hoofd Openbare Werken  
Door Peter W.G. van Beurden, jongste zoon van.  



10 

Hij behaalde er in 1923 het diploma timmerman. Met 

lof stond er op zijn diploma! Zijn leraren stimuleerden 

hem door te leren.  

Gedurende de periode 1923-1925 volgde hij cursussen 

aan de R.K. Vaktekenschool te Delft. Aansluitend was 

hij een avondcursist van het Middelbaar Technisch 

Onderwijs aan de Academie van Beeldende Kunsten 

te Den Haag. In 1931 behaalde hij zijn MTS-diploma 

bouwkunde. De cursus Architectuur aan dezelfde Aca-

demie sloot hij 14 juli 1934 met goed gevolg af. Hij 

kon nu als zelfstandig architect aan de slag en liet zich 

inschrijven in het register van de Bond van Neder-

landse Architecten (BNA). Daarvan bleef hij tot het 

eind van zijn leven lid. 

Villaontwerp academietijd. 

 

Eerste werkzaamheden 

’s Avonds aan de studie, werkte Jan overdag bij bouw-

bedrijf Van Mierlo. Van oorsprong een Schipluidens 

bedrijf dat later naar Wateringen verhuisde. Zo tim-

merde hij mee aan de bouw van het Bondsgebouw te 

Wateringen en de huizen aan Kerklaan 34-52. 

Eerste steenlegging Bondsgebouw, rechts Jan van Beurden. 

 

Als timmerman kreeg Jan van Beurden gaandeweg 

ook de nodige opzichtertaken toevertrouwd. Zoals op 

Wieringen, waar Van Mierlo woningen bouwde voor 

de werknemers aan de Zuiderzeewerken. Daar was hij 

in de kost bij de familie Boersen. De eerste maal in 

zijn leven dat hij lang en ver van huis was. 

Kostganger op Wieringen (Jan zit links). 

 

Jan en Anna  

De grote liefde van Jan van Beurden was Anna Jans-

zen. Ze kenden elkaar van jongs af aan. Woonden bei-

den aan hetzelfde water van de Gaag. Er waren aan-

vankelijk wat hindernissen. Ze waren nog jong volgens 

hun ouders. Er was sprake van een zeker standsver-

schil en Jan had geen vast werk. Maar in 1936 werd er 

dan toch getrouwd. 

18 februari 1936. 
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Jan had inmiddels een bescheiden baan van twee da-

gen verworven als gemeenteopzichter in Schipluiden 

en Den Hoorn en er kwamen meer privé opdrachten 

binnen. Dat vormde de financiële basis. Maart 1936 

vestigden ze zich, getrouwd en wel, aan de Hoornse-

kade C54f, nu nummer 18. 

Hoornsekade 18, de vier blokken zijn een ontwerp van Jan van 

Beurden. 

 

3 - NAAR WATERINGEN 

De situatie na de oorlog  

Bij de bevrijding in 1945 bevonden Wateringen en 

Kwintsheul zich in deplorabele staat. (zoals de meeste 

gemeenten in Nederland!) Jaren had men geen onder-

houd kunnen plegen aan wegen en woonomgeving. 

De woningbouw aan de Willem III straat was halver-

wege gestaakt. Het vooroorlogse ontwerp voor de wijk 

rondom de Kwaklaan stond in de ijskast. Er was enor-

me woningnood en tegelijk een net zo grote materia-

len schaarste. Ook verkeerde de infrastructuur in nog-

al primitieve staat. Er waren nog veel onverharde we-

gen. De aanvoer naar de veiling geschiedde weliswaar 

nog per boot, maar steeds meer tuinders kozen voor 

het tijdbesparender gemotoriseerde vervoer. Dat ver-

eiste goede wegen. Kortom, zoals overal was er veel 

werk aan de winkel.  

 

Verandering van baan 

In 1946 kwam vanuit Wateringen de vraag of Jan van 

Beurden er niets voor voelde om bij Openbare Wer-

ken te komen. Weliswaar was de oude gemeentearchi-

tect nog in functie, maar die liep tegen zijn pensioen 

aan. De belofte van opvolging en het aanbod ook het 

Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf in zijn pakket te krij-

gen, hebben vast de doorslag gegeven. In april 1946 

begint hij met zijn werkzaamheden. In oktober 1947, 

een vaste benoeming was intussen geregeld, verhuisde 

hij met vrouw en vijf kinderen naar Heulweg 7d.  

Heulweg 7d. 

Aan het werk. 

 

Bij de arbeidsovereenkomst was bedongen dat Jan als 

architect in eigen tijd en privé, woningen mocht ont-

werpen en de bouw ervan begeleiden. We zeiden als 

kinderen wel eens: Van het gemeentesalaris hebben we kun-

nen eten. Van de particuliere opdrachten hebben we kunnen 

studeren. 

 

Het Waterings kwartet 

Niet alleen Jan van Beurden was in die dagen een 

nieuw gezicht in Wateringen. In ’46 en ‘47 kwamen 

ook burgemeester Meissen en secretaris Van Bastelaar 

naar deze gemeente. Openbare Werken bestond op 

dat moment uit één werknemer, Bart Beukers. 
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Dit kwartet bracht weer beweging in de Wateringse en 

Heulse naoorlogse woningbouw.  

 

4 - PLANOLOGISCHE PROJECTEN 

Kwaklaanbuurt 

Terwijl eerst de woningen aan de Willem III straat 

werden afgebouwd, pakte men de oude plannen van 

de Vlietwijk weer op. De vraag is in welke mate de 

oorspronkelijke ideeën van Oosthoek en van den 

Kloot Meyburg werden aangehouden en wat het aan-

deel van Van Beurden zelf is geweest. Er zijn geen 

tekeningen te achterhalen. Het plan werd beheerst 

door het gebrek aan materiaal. Het kwartet Meissen 

c.s. was vaak te vinden op het ministerie van wederop-

bouw om hout, cement en stenen voor deze eerste 

nieuwe uitbreiding los te krijgen.  

Pannenbier aan de Kwaklaan! 

 

De uitbreiding telde een aantal duplexwoningen, die 

helaas al weer zijn vervangen. Rond 1950 komt dit 

alles tot stand. 

Hofplan 

Deze wijk uit het begin van de jaren vijftig werd ont-

worpen rond de centrale vijver van de Irenestraat. 

Daar omheen werden de woonblokken gebouwd. Een 

deel van de woningen is van de hand van Jan van 

Beurden. De latere blokken werden uitbesteed. De 

woningen zijn sober van aard, met trekken van de 

Delftse School. Functioneel, ambachtelijk en traditio-

neel. De wederopbouw werd in Nederland nogal be-

heerst door die stijl.  

Huidige staat Irenestraat. 

Woning ontwerpen Hofplan. (Bouwdossier Westland) 

 

Dwarse blokken Harry Hoekstraat 

Periodiek werden door het ministerie een aantal wo-

ningen gegund aan gemeenten. Vrij onverwacht kreeg 

men in 1958 toestemming voor de bouw van 56 wo-

ningen. Van Beurden had binnen no time een ontwerp 

klaar. Dat was mogelijk omdat hij in Den Hoorn in de 

weer was geweest met de Looksingelwijk en daarvoor 

de huizen ontwierp. Het lijkt nogal op elkaar. 

 
Kwaklaan 12. 
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De toewijzing van 56 woningen was hot nieuws in die dagen. 

Harry Hoekstraat. 

 

Overkluizing Wateringse Vaart Herenstraat 

Naast de aanpak van de ergste woningnood, werden 

ook plannen gemaakt voor een betere verkeerssituatie 

in en rond het dorp. De provinciale plannen voor een 

rondweg lieten maar op zich wachten. Men hakte de 

knoop door en besloot tot overkluizing van het water 

langs de Herenstraat. Een ingrijpende klus die in 1958 

werd voltooid en het beeld van Wateringen voor altijd 

heeft veranderd. De dromerigheid was voorbij en er 

kwam meer ruimte voor het toenemende gemotori-

seerde (veiling) verkeer.  

Werk in uitvoering, Jan van Beurden kijkt toe. (archief 

HVWK) 

Herinrichting veilingterrein Dorpskade 

Na de vernieuwing van de Herenstraat moest ook het 

veilingterrein worden aangepast. Gemotoriseerde aan- 

en afvoer had de toekomst. Daarom werd het veiling-

terrein uitgebreid en ruimer opgezet. Er kwamen en-

kele nieuwe veilinghallen tot stand en op het terrein 

werd ook een woning voor toezichthouder van Dijk 

gebouwd.  

Woning familie van Dijk. 

 

Alles is nu verdwenen. Alleen het water rondom de 

Molen Windlust herinnert nog aan de (water)veiling 

van weleer. 

Luchtfoto veilingterrein in de jaren zeventig. (archief HVWK) 

 

Plan Hofzicht en het Hofpark 

In 1951 kocht het Wateringse gemeentebestuur de 

grond rond de eeuwenoude Hofboerderij. Dat was 

toen eigendom van het Haagse Burgerweeshuis. Lang-

zamerhand staakte boer Cor van Eendenburg er zijn 

bedrijf en werden de gronden bebouwd. 
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Dit is plan Hofzicht gaan heten. Het heeft er nog flink 

om gespannen hoe groot het Hofpark uiteindelijk zou 

worden. De ene partij wilde het liefst alle grond met 

veel woningen bebouwen. Wethouder Leen Zwinkels 

en Van Beurden waren voorstanders van een ruim 

Hofpark. Dat plan heeft het gelukkig gehaald en zo 

mag Wateringen tot op de dag van vandaag trots zijn 

op haar “groene longen”. 

De Hofboerderij. 

 

Al die stedenbouwkundige plannen werden op Open-

bare Werken ontwikkeld. Het ontwerp van de huizen 

werd gaandeweg allemaal uitbesteed. Het takenpakket 

van Jan van Beurden liet niet langer toe dat zelf te 

doen. 

 

Plan Zuid I 

Met de bouw van Plan Zuid I en II begon de tijd van 

de grote dorpsuitbreidingen. Als hoofd Openbare 

Werken begeleidde Van Beurden de ontwikkeling er-

van. We herkennen in Zuid-I weer de centrale vijver, 

waaromheen de blokken gegroepeerd zijn. 

Guldeland/Westblok. 

Bij de grondwerkzaamheden voor dit plan kwamen 

her en der Romeinse zaken boven water. Daar was op 

dat moment nog weinig aandacht voor.  

 

Kwintsheul 

In 1957 werd Kwintheul met Wateringen één gemeen-

te. Vanaf die tijd zien we plannen ontstaan voor uit-

breidingen in Kwintsheul. In het tekeningenarchief 

zitten nogal wat ontwerpen voor huizen, gepland rond 

wat later Plein 1957 zal gaan heten. Eengezinswonin-

gen, duplexwoningen en portiekflats. Het is onduide-

lijk of deze plannen zo werden gerealiseerd of dat ze 

als opzet dienden voor architectenbureaus die de wo-

ningen verder ontwikkelden. 

Plein 1957, Kwintsheul. 

 

5 - GEMEENSCHAPSGEBOUWEN 

Gaandeweg wisten de nodige Wateringse en Heulse 

instanties Van Beurden te vinden voor de realisatie 

van hun plannen. Onduidelijk is in hoeverre hij het tot 

privéwerk mocht rekenen. Ook werd er het nodige 

pro Deo gedaan. 

 

Clubgebouw Velo 

Rond 1950 werden de voetbalvelden van Velo verlegd 

naar de Harry Hoekstraat. 
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Van Beurden tekende hun onderkomen, functioneel 

en degelijk.  

 

Impressieschets. 

Harry Hoekstraat 86. 

 

De Wingerd 

Ook de Hervormde Gemeente van Wateringen klopte 

aan. Voor hen ontwierp hij De Wingerd. Het gebouw 

fungeerde lange tijd als dorpshuis voor protestants 

Wateringen, waar samenkomsten, feesten en toneel-

stukken plaatsvonden. Het gebouw werd afgebroken. 

Nu staat er een woningcomplex. 

Deel van de herinneringsoorkonde. 

(archief Protestantse Gemeente Wateringen) 

 

Bank Kwaklaan  

Toen bij de ontwikkeling van het Vlietplan enkele per-

celen onbebouwd bleven, kocht het bestuur van de 

Boerenleenbank die grond en liet Van Beurden er een 

bankgebouw ontwerpen. Er was meer geld voorhan-

den. Dat kun je duidelijk zien aan de rijkere vormge-

ving van dit Delftse School georiënteerde ontwerp. 

Het resultaat viel in goede aarde, zodat Van Beurden 

in latere jaren ook de opdrachten verwierf voor bank-

gebouwen in Schipluiden en Zoetermeer.  

Tijdens de bouw en anno 2020. 
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Pius X school 

In het architecten-oeuvre van Jan van Beurden, is de 

Pius X school een belangrijk keerpunt. De opdracht 

kwam van het R.K. Parochiebestuur en vanaf 1950 is 

hij met het ontwerp druk in de weer geweest. Een eer-

ste schets omvatte én een school én een nieuwe kerk.  

Na een jarenlang proces werd uiteindelijk de acht-

klassige school met gymzaal gebouwd. Het gebouw 

getuigde van nieuwere tijden. De Delftse School, nog 

aanwezig in de eerste plannen van 1950, is voorgoed 

ingeruild voor een strakkere moderne stijl.  

Speelplaatszijde. (foto en foto onder Hans Samwel) 

Deel van het glas-in-loodraam door A. Stokhof de Jong. 

 

De Pius X school is inmiddels vervangen door nieuw-

bouw. Een beetje jammer, gezien de plaats die het 

ontwerp innam in het hele oeuvre van Van Beurden. 

Maar er is nog één glas in lood raam bewaard en vele 

rollen tekeningen en ontwerpen. Plus het bestek en 

het logboek van het bouwproces.  

 

Renovatie zwembad De Waterman 

Het zwembad was aanvankelijk een werklozenproject 

uit de jaren dertig. Het doorstroomzwembad (water 

van de hoger gelegen vaart aan de Heulweg, stroomde 

naar de lager gelegen Wateringveldse Polder) was bij-

kans een natuurbad waarin palingen krioelden en dat ’s 

zomers soms op slot moest, vanwege de overmatige 

aanwezigheid van waterluis. In de jaren zestig werd het 

omgezet in een chloorwater bad en kreeg het een be-

tonnen bak. Bij de bouw bleek dat het betonnen ge-

heel, nog leeg, ging drijven op het grondwater. 

Het vlechtwerk van de betonnen zwembak. (archief HVWK) 

 

De Kastanjehof 

Als Kwintheul zich sterk maakt voor een eigen dorps-

huis wordt Van Beurden ingeschakeld om mee te den-

ken. Een eerste ontwerp is van zijn hand. 

In tweede instantie wordt het plan omgezet naar een 

systeembouwontwerp van de firma Ockenburg. Als 

zodanig komt het tot stand. Wanneer Van Beurden 

met pensioen gaat, blijft hij adviseur van de Stichting 

Kastanjehof en tekent nog een uitbreiding. Ook dit 

pand verdween. De opvolger staat aan de overzijde 

van de Kerkstraat. 
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Eerste ontwerp van de Kastanjehof. 

 

Uitbreiding oude gemeentehuis 

Eind jaren zestig wordt het echt te krap in het ge-

meentehuis aan het Plein. In een samenwerking van de 

architecten Kropholler, Veendorp en Van Beurden 

komt in 1970 de uitbreiding gereed. 

Ontwerpschets uitbreiding gemeentehuis. (archief HVWK) 
 

Het nieuwe kantoor voor Openbare Werken. 

 

Het kantoor van Openbare Werken verhuist naar dit 

nieuwe gedeelte. De materiële kant van het openbare 

bedrijf is dan al enige tijd gevestigd in het oude vei-

linggebouw, waarvan Van Beurden de praktische ver-

bouwing leidde.  

De werkplaats Openbare Werken aan Dorpskade 1. 

 

Monument 40-45 

Met de vijfentwintigste viering van de Bevrijding 

kwam er in 1970 eindelijk ook een gemeentelijk monu-

ment voor de gevallenen tot stand. Vóór die tijd was 

er een gedenksteen aan de bus-abri midden op het 

Plein.  

Krophollerstijl uit de pen van Van Beurden. 

 

Van Beurden ontwierp een obelisk, gemetseld van 

bakstenen kloostermoppen met een natuurstenen ge-

denkplaat. 
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Het stond naast het oude gemeentehuis aan het plein, 

maar werd later verplaatst naar de algemene begraaf-

plaats aan de Julianastraat. 

 

6 - PARTICULIERE PROJECTEN 

In Wateringen en Kwintsheul 

Naast de drukke baan als Hoofd Openbare Werken 

lukte het Van Beurden ook nog het nodige privéwerk 

af te leveren. Gelukkig is daarvan veel terug te vinden. 

 

Vooroorlogs werk 

Hoewel Van Beurden pas in 1946 naar Wateringen 

kwam, was hij er al eerder actief. In Wateringen is een 

hoogtepunt van zijn vooroorlogse periode te vinden. 

De woning voor Jos de Bakker aan de Bovendijk 

no.57. Het huis kwam in 1937 tot stand en straalt nog 

het elan uit van zijn start als architect en het plezier 

creatief iets tot stand te brengen. Het pand verkeert 

nog in een goede en redelijk oorspronkelijke staat. 

Misschien zou het wat meer monumentale bescher-

ming moeten krijgen voor de toekomst. Want ook aan 

de Bovendijk rukken de nieuwe wijken op!  

Tekening Bovendijk 57. 

Bovendijk 57 anno 2020. 

Ambtswoning burgemeester Meissen 

Het eerste grote project in Wateringen was de bouw 

van de burgemeesterswoning aan de Ambachtsweg. 

(1949). Het lijkt wel of Jan van Beurden hiermee als 

hoofd Openbare Werken ook zijn kunnen als architect 

wilde bewijzen. 

Eerstesteenlegging ambtswoning Dr. Meissen. 

 

Ondanks de toenmalige schaarste is het ontwerp in 

rijkere Delftse School stijl gerealiseerd met smeed- 

werk, natuurstenen elementen, een mooie deurpartij. 

Tussen de vele tekeningen zit ook een ontwerp voor 

de ruime tuin. Daar is nu weinig meer van over. De 

oude burgemeesterswoning is wat beklemd geraakt 

tussen nieuwe huizen. 

Ambachtsweg 92. 

 

Praktijk Breedveldt Boer  

Van latere datum, 1960, stamt een ander groot werk: 

de praktijkwoning voor dokter Breedveldt Boer aan de 

Raaphorst in Kwintsheul. In de vormentaal laat zich 

een nieuwe tijd zien met moderner trekken. 
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Ontwerp praktijkwoning. (archief Bouwdossier Westland) 

De Raaphorst 3, Kwintsheul. 

 

En verder…. 

Er zijn nog enkele latere woningen in het dorp te vin-

den. Te beginnen een tuinderswoning uit 1951 aan de 

Tomatenlaan 6f. Uit 1955 stamt de dubbelwoning op 

de hoek van de Herenstraat en Korte Kwak en achter 

Herenstraat 150 een bungalow voor A. Zwinkels Lnz. 

 

Verder in het Westland 

Ook buiten Wateringen en Kwintsheul ontwierp Jan 

van Beurden. Van voor de oorlog is de woning voor 

zijn broer Piet aan de Lierse Hoofdweg 1b uit 1933. 

Het is het oudste nog bestaande huis van zijn hand. 

Imposant is de grote tuinderwoning aan de Lierse Ka-

naalweg 6 uit 1937. Naoorlogs is het dubbelhuis aan 

de Dijkstraat no. 8a/b te Honselersdijk uit 1950. Nog 

een werk in typisch Delftse School stijl.  

Latere ontwerpen zijn een dubbelhuis aan Blauwhek 

no.3 in Maasdijk voor de gebroeders Kester, tuinders-

woningen aan de Middelbroekweg no. 142 en 144 

voor respectievelijk Martin Zwinkels sr. en jr., alsmede 

een huis aan de Monsterseweg 50 te ‘s‑Gravenzande. 

Tenslotte kwam er in 1958 aan de Lierweg 99 even-

eens voor zijn broer Piet, een uitbreiding van het car-

rosseriebedrijf tot stand, inclusief bedrijfswoning. 

Nog wat klein werk 

Op zijn spreekuur wisten mensen Jan van Beurden te 

vinden voor vragen en plannen. Er zijn dan ook nogal 

wat projecten die gaan om verbouwingen, zoals drie 

lokalen op de zolder van de meisjesschool aan de Ju-

lialaan ten behoeve van de huishoudschool die men 

eind jaren veertig wilde starten. De gymzaal van de 

Jozefschool kreeg nieuwe vloeren en het Bondsge-

bouw werd verbouwd en aangepast. 

Heulweg 7d - het huis van Van Beurden - dat geen 

ontwerp van Van Beurden is, kreeg in 1956 een aan-

bouw, wél van de hand van de meester. En aan de Ju-

lialaan tekende hij de grondige verbouwing van de ou-

de kosterswoning, bestemd voor zijn neef, Niek van 

Beurden de koster. 

Kosterswoning Julialaan 1. 

 

Dan zijn er nog wat charmante ontwerpjes waarvan 

niet steeds te achterhalen is of ze ooit werden gereali-

seerd, zoals een uitneembare ijstent voor de Watering-

se IJsclub en een Kampkerkje mogelijk voor het trek-

kerskamp aan de Leyweg? En wie langs Heulweg 52 

loopt mag weten dat de boogbrug ook eerst werd uit-

getekend door Jan van Beurden. Hij was van alle 

markten thuis! 

 

Niet uitgevoerde ontwerpen 

In de verzameling van 212 projecten waarmee Jan van 

Beurden in zijn werkzaam leven te maken heeft gehad, 

zitten ook een aantal ontwerpen die niet zijn gereali-

seerd. Zo zijn er tekeningen voor een nieuwe Plein-

wand aansluitend op de oude garage van VIOS. Maar 

dat werd niet gebouwd. Evenals de Lagere Tuinbouw-

school, die uiteindelijk door een andere architect gere-

aliseerd werd aan de Rozemarijn.  
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7 - PENSIOENTIJD 

Afscheid 

Gekomen als gemeenteopzichter met Bart Beukers als 

enige helper, evolueerde de positie van Jan van Beur-

den tot die van directeur Openbare Werken met diver-

se afdelingen en zo’n 30 man personeel. Op 27 april 

1973, zijn 65e verjaardag, nam hij afscheid van zijn 

werk. Met plezier bleef hij op Heulweg 7d wonen. Nu 

met alle tijd voor zijn gezin, kinderen en kleinkin-

deren. De tuin mocht op nog betere zorg en aandacht 

rekenen en mijn moeder niet minder.  

Pensionado tijd, rond 1983. 
 

Samen maakten ze mooie reizen. Met Arie Valk en 

zijn verkenners naar pastoor Kocks in Frankrijk om er 

te klussen. En als maar even kon, fietste hij door Delf-

land, gewapend met zijn afscheidscadeau - het foto-

toestel - om gedurende alle seizoenen mooie foto’s te 

schieten van het landschap van zijn jeugd. 

 

Vrijwilligerswerk 

Zijn taak als secretaris van de Kerkpolder zat er in 

1973 al op sinds de grote fusie tot één Hoogheem-

raadschap Delfland. Met veel plezier werd hij secreta-

ris van Genootschap Oud-Westland, bleef hij bouw-

kundig adviseur van de Stichting De Kastanjehof en 

de Sociale Werkvoorziening Patijnenburg. En het ar-

chitectenvuur was geenszins gedoofd. Het vond zijn 

weg in een aantal nieuwe bouwprojecten, die tot stand 

kwamen in een ontspannen tijd van rust en ruimte. 

Ontwerpen ook waarin hij zich veel meer kon uitleven 

als de architect die hij graag wilde zijn. In die latere 

jaren er zijn ook nog wat pro Deo projectjes van 

dienstbaarheid. Zo bleef hij op allerlei manieren actief 

tot aan zijn dood op zondag 24 april 1988. Woensdag 

27 april, zijn 80e verjaardag, was de uitvaart vanuit de 

St. Jan de Doperkerk en werd hij begraven op het 

kerkhof aldaar. 

8 - PROJECTEN NÀ 1973 

Woningen 

Een vijftal woningen markeren de laatste creatieve im-

puls van Jan van Beurden. Ze kwamen alle tot stand 

na zijn pensionering. Een vakantiewoning in Burgh-

Haamstede, een woning voor Driessen op Herenstraat 

40 en de villa aan de Middelbroekweg.  

Middelbroekweg 142. 

 

En de twee woningen die voor zijn oudste zonen wer-

den ontworpen, respectievelijk in Wognum en Dene-

kamp. 

Sfeerontwerp Grietje Slagterlaan, Wognum. 

Situatie 2020. 
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Pro Deo-werk 

Dan nog wat hekkensluiters die zo mooi laten zien dat 

Van Beurden steeds ook de ambachtelijke timmerman 

van zijn jonge jaren is gebleven. Het laatste grotere 

ontwerp is de Kinderboerderij van Leekerweide te 

Wognum (rond 1980).  

Kinderboerderij. 

 

En twee laatste kleine klussen:  

een schapenschuur voor pastoor Kortman en een ko-

nijnenhok voor schoondochter Mieke. 

Schapenstal pastoor Kortmann. 

Konijnenhok voor schoondochter Mieke. 

9 – DE STIJL VAN VAN BEURDEN 

Stijlontwikkelingen 1929-1940 

De ontwerpen van Jan van Beurden vormen de weer-

slag van zijn opleiding, de toenmalige stromingen bin-

nen de architectuur, (onder andere Art Deco, Amster-

damse en Delftse School), de heersende tijdsgeest van 

crisis, bezetting en wederopbouw, met daarna de 

ruimte van de welvarender jaren zeventig en tachtig. 

Het vooroorlogse werk is creatief, kleurrijk en van een 

ambachtelijke degelijkheid.  

Bovendijk 57, Wateringen. 

 

De periode 1945-1960 

De bezetting was een ingrijpend keerpunt. Na de be-

vrijding kwam het bouwbedrijf maar langzaam op 

gang. De tijd was flink veranderd. Grote woningnood, 

tekort aan materialen en geld. Maar het elan tot herstel 

en wederopbouw bleek groot. Er trad dan ook een 

flinke versobering op in de ontwerpen. In die omstan-

digheden voelde Jan van Beurden zich steeds meer 

thuis bij de wereld van de Delftse School. Die domi-

neerde nadrukkelijk de naoorlogse wederopbouw. De 

stijl van de Delftse School oogt sober, ambachtelijk en 

is behoudend in haar vormentaal. 

Gevelwerk woningen Kwaklaan. 
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Aardig is het te zien hoe met bescheiden middelen de 

huizen werden versierd en verlevendigd. 

Het Velo-gebouw en de Wingerd in Wateringen ade-

men ook de sobere naoorlogse tijd. Daar kwam nog 

bij dat het allemaal niet te veel mocht kosten. De bur-

gemeesterswoning aan de Ambachtsweg, de Boeren-

leenbank aan de Kwaklaan en de dubbelwoning aan de 

Dijkstraat 8a-b te Honselersdijk, zijn mooie voorbeel-

den hoe de invloed van de Delftse School vorm kreeg 

in de handen van Van Beurden.  

 

Keerpunt 1960 

Rond 1960 is er in de stijl van werken weer een kantel-

punt. Er is meer welvaart, dan is er ook meer te beste-

den. De afmetingen worden groter, er is meer kleur en 

de vormen raken gevarieerder: van bungalow-typen, 

vrijstaande en twee‑onder‑een‑kap ontwerpen tot be-

scheiden villa’s aan toe.  

Pius X school. 

 

De vele tekeningen van de Pius X school laten het 

duidelijkst die wending naar nieuwe tijden zien. Het 

uiteindelijke resultaat markeerde met verve de defini-

tieve overgang van Jan van Beurden naar de 

“moderniteit” der jaren zestig en zeventig. 

 

Het laatste werk 

Aan het eind van zijn loopbaan vertoonde het werk 

van Jan van Beurden de weerspiegeling van een land 

dat de schade van de bezettingstijd ver te boven was 

gekomen. Een land waar de mensen weer iets moois 

konden laten bouwen. Dat zie je terug in de woningen 

voor zijn zonen Geert en Jan en in de villa aan de 

Middelbroekweg142. 

Denekamp, Ootmarsumseweg. Woning voor zoon Gerard. 

 

10 – SAMENVATTENDE OPMERKINGEN 

De Architect 

Jan van Beurden was een architect die in de weerklank 

van zijn tijd, met hart en ziel in de weer was om men-

sen goed onderdak te bezorgen voor hun wonen en 

werken. Zijn ontwerpen getuigen van een gedegen 

vakbekwaamheid, goede smaak en fijnzinnigheid. Dit 

alles gestoeld op zijn sociaal bouwkundig ideaal: men-

sen prettig laten wonen. Daarbij was hij goed op de 

hoogte van de bouwkundige ontwikkelingen van zijn 

tijd. Het ging hem niet om de eigen bouwkundige 

standaard en absolute principes, maar om in een soe-

pele onderlinge communicatie met zijn opdrachtgevers 

te komen tot het gewenste resultaat.  

Je kunt hem dan ook beslist geen society architect 

noemen, groots en meeslepend ontwerpend zoals 

sommige hedendaagse coryfeeën.  

Grote villa’s komen maar weinig voor in zijn oeuvre. 

Wel talloze arbeiders- en tuinderwoningen van be-

scheiden aard. En veel sociale volkswoningbouw. In 

zijn hart is hij altijd timmerman gebleven. Steeds leid-

de de hand van de timmerman de hand van de archi-

tect. Dat lees je terug in de soms prachtige uitwerking 

en detaillering van de ontwerpen. Daarin bespeur je de 

weerklank van het ambachtsschool-adagium: als je het 

kunt tekenen, weet je pas hoe het echt in elkaar steekt. 

Een sociaal en ambachtelijk architect zou je hem kun-

nen noemen. 

 

Hoofd Openbare Werken 

Dat “gewone” vind je ook terug in de manier hoe hij 

zijn functie als hoofd openbare werken gestalte gaf. 

Hij stond dicht bij de mensen, kwam bij hen over de 

vloer, hield wekelijks spreekuur. 
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Als het om de toestemming voor een schuurtje ging, 

was hij niet te beroerd om een tekeningetje te maken 

voor bij de vergunningsaanvrage. In het archief zitten 

nogal wat schetsjes die daarvoor bedoeld waren. Ove-

rigens menig ontwerp startte op de achterkant van een 

sigarendoos! 

De kern van Openbare Werken anno 1971, 25-jarig jubileum 

als directeur daarvan. 

 

Mensenman 

Ondanks het feit dat hij zich maatschappelijk aardig 

had opgewerkt, bleef Jan van Beurden een gewone-

mensen-man. Niet te beroerd om zijn mouwen op te 

stropen om een of ander ongemak te verhelpen. Zo 

gaat het verhaal dat bij een wc-afvoer-verstopping in 

een der huisjes aan de oude Schoollaan, hij met zijn 

blote handen wat heeft gewroet in de prut waarna alles 

weer stroomde zoals het hoorde. Van Beurden, daar 

had je wat aan!  

Samen met burgemeester Meissen, secretaris van Bas-

telaar en Bart Beukers stond hij voor die naoorlogse 

mentaliteit van hard werken en niet zeuren, maar aan-

pakken. De geest van de wederopbouw bepaalde hun 

doen en laten. Toen later het bestuurlijke apparaat 

zich uitbreidde en alles op het gemeentehuis er wat 

ambtelijker aan toeging, waren er ook wel conflicten. 

Twee werelden van verschil botsten met elkaar: theorie 

versus praktijk, regels versus noodzaak, zo moet het versus 

zo kan het, positie-vertoon versus dienstbaarheid. 
 

Was getekend, P.J. van Beurden. 

 

Architect behoort tot de vrije beroepen. Aan het eind 

van zijn leven bespeurde je bij Van Beurden soms wat 

spijt, dat hij zijn talent niet vrijer en optimaler had dur-

ven ontplooien, bijvoorbeeld in de realisatie van een 

eigen architectenbureau. 

De tijd zat hem tegen en zijn verantwoordelijkheid 

voor vrouw en kinderen weerhield hem ervan zo’n 

stap te zetten. 

 

11 - DE NALATENSCHAP 

Beeldbepalend 

Wie de lange inventarisatielijst van het oeuvre van Jan 

van Beurden doorneemt, ontdekt een 100-tal pro-

jecten in de Gemeente Westland. Diegene realiseert 

zich ook hoezeer Jan van Beurden de naoorlogse 

woonsfeer van Wateringen en Kwintsheul heeft vorm-

gegeven. Wandelend kom je veel werk van hem tegen, 

beeldbepalend werk. Het is jammer dat er een en an-

der inmiddels ten prooi is gevallen aan de slopersha-

mer. De Pius X school, de Wingerd en de Kastanjehof 

verdwenen uit het dorpsbeeld. Ook delen van de 

Vlietwijk en Hofwijk zijn vervangen. 

 

Zorg voor de erfenis 

Er is maar één ontwerp van Van Beurden dat op een – 

gemeentelijke – monumentenlijst staat. “Groot-

Genoeg” Woudseweg 144 in Den Hoorn. Het dateert 

van 1934 en staat als een klein wonder tussen alle ver-

keersdrukte van de A4 op- en afritten nog steeds mooi 

monument te wezen.  

Groot-Genoeg, Woudseweg 144, Den Hoorn. 

 

Dat brengt me bij de zorg voor de nalatenschap van 

architect Jan van Beurden. Een oproep tot aandacht 

voor wat er nog overeind staat. 
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Te beginnen met zorg en inzet voor behoud van plan 

Hofpark, Hofzicht, de Kwaklaanbuurt. En niet te ver-

geten de dwarse blokken aan de Harry Hoekstraat, 

waar men er zo mooi in is geslaagd te renoveren met 

behoud van het oorspronkelijke totaalbeeld.  

Al die wederopbouw uit de spruitjestijd kun je makke-

lijk opofferen aan de modernere woon-inzichten van 

vandaag de dag. Sloop en nieuwbouw zijn aantrekkelij-

ke financiële opties voor gemeenten en projectontwik-

kelaars. Maar we mogen niet vergeten dat die buurtjes 

de tastbare getuigen zijn van die periode en mentaliteit 

van wederopbouw. Ze staan voor die unieke tijd waar-

in onze ouders en grootouders hun leven leefden. 

Dus: bezint dus eer ge begint, bestuurders en planolo-

gen! 

 

Westlandse monumentenlijst 

Tenslotte: wat zou het mooi zijn om enkele nog be-

staande ontwerpen van Jan van Beurden op een ge-

meentelijke monumentenlijst te krijgen! Eén huisje 

Groot-Genoeg is niet genoeg! Daarom reik ik de Ge-

meente Westland een lijstje aan met volgens mij ge-

schikte kandidaten: 

 

 

 

 

 

 

No 1: Bovendijk 67, Wateringen, 1935/37 

No 2: Kanaalweg 6, De Lier, 1937 
 

 

 

 

 

 

 

No 3: Dijkstraat 8a en 8b, Honselersdijk 1950 

No 4: Harry Hoekstraat 86, Wateringen, 1954 
 

 

 

 

 

 

 

No 5: Kwaklaan 9, Wateringen, 1954 

No 6: H.Hoekstr. 18-76-even, Wateringen, 1958 

MEER WETEN 

1-Archief Van Beurden:  

Bevat geordend het tastbare materiaal aan tekenin-

gen, mappen, foto’s en plakboeken. P.W.G. van 

Beurden is momenteel de beheerder van deze collec-

tie. Via de HVWK kunt u met hem in contact ko-

men. De HVWK krijgt binnenkort veel van dit ma-

teriaal digitaal tot haar beschikking.  

2-Artikel Henk Groenendaal:  

Het voormalige tuindersgebied langs de Harnaschkade in het 

Jubileum jaarboek 2020 HVOS. 

3-Artikel Henk Groenendaal en Peter van Beurden: 

Jan van Beurden – architect en gemeenteopzichter. Jaarboek 

2021 Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 

4-Maxim van Ooijen:  

De geschiedenis van het Kwakcomplex. 

Presentatie 13 september 2009. 

5-Irmgard Bomers:  

Het huis van Van Beurden, huis van verhalen. 

Youtube presentatie t.g.v. de Dag van de Architec-

tuur, 19 juni 2020. 
 

Met dank aan de meelezers: Henk Groenendaal en 

Eric Luiten  
 

Alle gebruikte illustraties komen uit het Archief Van Beurden, 

tenzij anders vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Beurden als kersverse architect, 1934. 



25 

1948 
7 jaar ben ik nu. Voorzichtig bekijk ik mijn omgeving 
en loop over het smalle pad 
met bruggetjes, hagen en bloeiende fruitbomen 
Langs Van Kester en Grootscholten waag ik de stap over dat boogbruggetje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achter zwarte bomen en een hoog hek staat een deftig huis 
Er beweegt niets, het is er stil en ik voel de zon branden 
op mijn hoofd 
Ik loop even door, wat slingerend omhoog en kom bij de blauwe brug 
Langzaam loop ik terug, naar het huis waar niets beweegt, 
‘Sonnehoeck’, lees ik en hol terug naar mijn eigen huis 
 
1970 
29 jaar ben ik nu. Voorzichtig bekijk ik mijn omgeving 
en loop over een brede weg 
Het verkeer raast voorbij en weg zijn de bruggetjes en hagen 
Van Kester en Grootscholten wonen er nog, 
maar de fruitbomen liggen als hakhout op de grond 
Goed oplettend voor de auto’s steek ik de weg over 
en ook de boogbrug 
Een oase van rust komt me tegemoet 
De zwarte bomen, het hoge hek en daarachter 
in serene rust ’Sonnehoeck’ 
Ik loop even door tot de blauwe brug en schik van 
de herrie en het geluid 
Langzaam loop ik terug naar mijn huis 
 

Hollewatering - leefpad van mijn jeugd 

Door Mart van Marrewijk , augustus 2007 voor monumentendag en november 2014 als bezwaarschrift. 



26 

2007 
66 jaar ben ik nu en bekijk mijn omgeving 
Ik zie een 60 km bord en een laagvliegende auto brult voorbij 
Ik loop langs wat ooit Van Kester was en nu anders heet 
Grootscholten woont er nog en ik haal nu opgelucht adem 
want ik loop over de boogbrug die vernieuwd is, maar 
achter de zwarte bomen en het hek staat in serene rust 
‘Sonnehoeck’ 
Niets lijkt veranderd, een tikkende klok die niet vooruit gaat 
Ik loop even door, tot de blauwe brug 
Het verkeer rijdt in colonne stapvoets verder 
Rechtsomkeer, naar het stukje Hollewatering 
dat is zoals het was en zo blijven mag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
Op de grens van Stad en Platteland. Foto Cees van der Doef. 
Staat ‘Sonnehoeck’ monumentaal pand 
door Moerbeiboom en Jaagpad omgeven 
Maar! 
Het laatste stukje jaagpad wordt belaagd 
in deze rustieke omgeving 
uitgedaagd door de Westlandse Zoom 
Imaginatie of boze droom 
met tekens of lijntjes op papier 
wordt het Jaagpad verjaagd 
De Zichtlijn vervaagd 
waardoor de Historische kwekerij 
wordt aangetast 
de leefbaarheid aangepast 
aan grillen en willekeur 
Doch! 
Een ding blijkt Sonneklaar 
‘T Jaagpad hoort daar 
niet afgetakt of onderbroken 
 
De eerste drie delen van dit gedicht zijn gepubliceerd in het boek ‘De Marathonman’ poëzie en verhalen deel 1’.  
Mart was vrijwilliger bij de Sonnehoeck. Voor de druiventuin was de bouwontwikkeling van ‘De Westlandse Zoom - de Ranken’ een 
gevaar voor het voorbestaan van het eeuwenoude beschreven ‘Jaagpad’. De Sonnehoeck heeft gelukkig met veel bezwaren  gezorgd dat 
dit historisch erfgoed behouden bleef; helaas de zichtlijn werd vergeten!  
Op verzoek van Cees Eekhout had Mart nog een vierde deel in november 2014 geschreven, welke meegestuurd is met de bezwaar-
schriften. De oude boogbrug is dit jaar vernieuwd en er is ook een nieuwe brug gekomen over de Hollewatering. Maar gelukkig is het 
jaagpad gebleven zoals het was! (zie laatste foto) Mart van Marrewijk, geboren 19 februari 1941 overleed op 14 oktober 2016. Het 
gedicht is geplaatst met goedkeuring van Mart zijn vrouw Thea van Marrewijk-van Paassen.  
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Het Covid-19 jaar 2020  

De coronapandemie heeft dit jaar overheerst. De eer-

ste twee maanden hadden we er eigenlijk nog geen 

weet van. Het historisch spreekuur van 2 maart ging 

zelfs gewoon nog door met 10 bezoekers. Maar vanaf 

14 maart werden door de regering de nodige maatre-

gelen ingesteld. En dat betekende dat veel plannen en 

activiteiten afgelast of uitgesteld moesten worden: 

geen historisch spreekuur, uitstel van de mei-

tentoonstelling over ‘75 jaar bevrijding’, geen Histori-

sche Cafés, uitstel van de algemene ledenvergadering, 

geen nieuwe natuurhistorische wandeling et cetera. 

Digitaal vergaderen met ‘zoom’. Een bewogen jaar 

voor de vereniging! Een oproep leverde nog vele 

‘corona’ foto’s op. Zoals bij de Dodenherdenking de 

kranslegging op een leeg plein.  

Historisch spreekuur in 2020 

In 2020 werd maar op drie zaterdagmiddagen spreek-

uur gehouden, waarbij 34 bezoekers kwamen. In ver-

band met de beperkte ruimte in de Kaaskelder en de 

1,5 meter-regel was dit niet meer mogelijk. Hierna 

hebben we de vragen meestal digitaal afgehandeld of 

op afspraak mensen ontvangen. Op die manier heb-

ben we een dertigtal mensen kunnen helpen. Opval-

lend was dat we toch nog vele mooie schenkingen 

hebben mogen ontvangen, waarvoor onze dank!  

Tentoonstelling ‘Bedevaarten toen en nu’ 

Deze mede door ons georganiseerde tentoonstelling in 

het Westlands Museum in de wagenschuur was al geo-

pend in september 2019 en liep door tot februari 

2020. Wij hebben hier veel complimenten over ont-

vangen. De panelen zouden worden gebruikt voor een 

Historisch Café in Poeldijk. Helaas is dit afgeblazen 

door de coronamaatregelen. 

Boekpresentatie Joop Alleblas 16 februari 2020 

Joop Alleblas heeft weer een prachtig boek geschreven 

over zijn jeugd in Wateringen. Het eerste exemplaar 

van ‘Levertraan en drollenvangers’ werd in een volle 

Burgerzaal van de Hofboerderij uitgereikt aan onze 

voorzitter Chris Batist. Hierna hield Joop een boeien-

de voordracht voor de genodigden. 

 

Natuurhistorische dorpswandeling Kwintsheul 

Voor de vierde en laatste maal werd met natuurgids 

Jeannette van Zeijl op 29 februari 2020 dezelfde wan-

deling gelopen als in 2019 met zo’n 30 deelnemers. 

De wandeling werd met de groep gezellig afgesloten in 

een gastvrij Kastanjehof. Het plan om in het najaar 

een nieuwe wandeling te lopen verviel. 

Tentoonstelling ‘75 jaar bevrijding’ 

De tentoonstelling in de Hofboerderij ging in mei 

2020 niet door. In overleg met de gemeente werd deze 

verschoven naar 2021. Wel werd medewerking ver-

leend aan het boek ‘Bezetting en bevrijding van het 

Westland 1940-1945’ en de daarmee samenhangende 

projecten. Een ervan was de plaatsing van een groot 

fotopaneel met twee foto’s uit de Tweede Wereldoor-

log op het Plein in de periode juli - oktober 2020. 

Jaarverslag HVWK 2020  
Door Chris Batist. 



28 

Dag van de Architectuur 19 juni 2020 

Irmgard Bomers wilde op deze dag haar huis openstel-

len met als titel ‘Een huis vol verhalen in het huis van 

architect Jan van Beurden’ met medewerking van onze 

vereniging. Corona was weer de stoorzender, maar zij 

heeft dit toch uitgevoerd via life-streaming. Met drie 

gasten aan tafel wist zij er een prachtige talkshow van 

te maken met enkele ingezoomde betrokkenen. Dit 

was te volgen en terug te kijken via Youtube waardoor 

velen dit hebben kunnen meemaken. Jan van Beurden 

werkte als hoofd Openbare Werken bij gemeente Wa-

teringen, maar was ook architect van veel gebouwen in 

Wateringen zoals de Wingerd en het clubgebouw van 

Velo aan de Harry Hoekstraat. 

 

Uitgave Jaarverslag 2019 

Dit was het tweede jaar dat het jaarverslag op A4-

formaat met nieuwe vormgeving werd uitgebracht. 

Naast de informatie over het jaar 2019 waren hier 

twee historische artikelen in opgenomen, namelijk een 

beschrijving van ‘De Pieter van der Plasschool 

1904-2020’ en het verhaal over ‘De Hofstede Broek-

zicht of Wilde Zee’ beide geschreven door Chris Ba-

tist. 

Jaarvergadering en lezing van Joop Alleblas 

De geplande ALV in juni werd door de corona verzet 

naar 23 september 2020. Als locatie werd voor de St. 

Josephkerk gekozen, bekend als de Kolenkit, om te 

kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstand. Besloten 

werd weer terug te gaan naar een bestuur van vijf per-

sonen. We namen afscheid van Jan de Brabander, oud 

voorzitter en jarenlang bestuurslid. Het bestuur be-

stond de rest van 2020 uit: 

- Voorzitter C.H.M. (Chris) Batist  

- Secretaris H.J.M. (Eric) Luiten 

- Penningmeester J.G.H.M. (Jan) van Heijningen 

- Bestuurslid J.J. (Jan Joop) Veenman 

- Bestuurslid B.A.J. (Bernadette) Wenneker 

Aansluitend zorgde Joop Alleblas met prachtige verha-

len en gedichten uit zijn nieuwe boek ‘Levertraan en 

drollenvangers’ voor een bijzondere avond. Zijn Wate-

ringse jeugdherinneringen waren voor de vele aanwe-

zigen zeer herkenbaar. 

Open Monumentendagen 

Dit jaar hebben wij met de Hofboerderij niet deel kun-

nen nemen aan dit evenement. 

Expositie fotopanelen WO II in het Hofpark 

Om aan 75 jaar bevrijding in coronatijd toch aandacht 

te besteden, is een buitenexpositie georganiseerd in 

samenwerking met de Culturele Raad Wateringen. 

Vanaf oktober 2020 tot juni 2021 zijn zes panelen 

over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding te be-

zichtigen in het Hofpark. 

Foto Thierry Schut. 

Digitalisering ‘Fotocollectie Van Raamsdonk’ 

Dit jaar is verder gegaan met het digitaliseren van de 

vele negatieven die deze ‘dorpsfotograaf’ geschonken 

heeft aan onze vereniging. Daarnaast is gestart met de 

opzet van een nieuwe website. Het project heeft ver-

traging opgelopen door de coronamaatregelen. Met 

goedkeuring van het Prins Bernhard Cultuurfonds kan 

het project doorlopen tot eind 2021. 

Digitalisering ‘Fotoalbums’ 

Het tweede digitaliseringsproject om losse foto’s en 

aangeboden fotoalbums te digitaliseren is gestart, maar 

ook vertraagd. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is 

akkoord met een doorloop tot eind 2021. 

Beide projecten gaan gebruik maken van het Histo-

risch Informatie Punt (HIP) van het Historisch Ar-

chief Westland en het Westlands Museum. 

Publicaties en publiciteit 

Naast het jaarverslag, publiceerden we de Kwartaalbe-

richten. In 2020 verschenen de nummers 84, 85, 86 en 

87 onder redactie van Maxim van Ooijen. 
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Totaal 50 pagina’s inclusief inleidingen van de voorzit-

ter. 

Inhoud van deze nummers 84 t/m 87: 

Foto v/d maand April 2016 - Mei 2016 

Persoon Gemeentearchitect Van Beurden 

Persoon Nic Slüsser 

Foto v/d maand  Juni 2016 - Augustus 2016 

Poëzie Wateringen vrucht van mijn bestaan 

Wereldoorlog Eerste dagen burgemeester Kramers 

Foto v/d maand  September 2016 - November 2016 

Poëzie Dat goede oude land 

Verenigingen Bel Canto stopt na vijftig jaar 

Wereldoorlog Fotopaneel 75 jaar bevrijding 

Foto v/d maand  December 2016 - Februari 2017 

Verhalen De Wateringse postroof 

Verenigingen Zwembad De Waterman 85 jaar 

Daarnaast publiceerden we maandelijks ‘de foto van 

de maand’ en persberichten (16 stuks in 2020), welke 

zorgden voor veel publiciteit in kranten, bladen en op 

onze website en Facebookpagina.  

Samen met een aantal andere erfgoedinstellingen pu-

bliceerden wij in 2019 twee historische artikelen op de 

WOS-website in de rubriek ‘Steekhistorie’: 

 7 juni Gemeentearchitect Van Beurden.

 12 oktober De Waterman 85 jaar jong. 

 

Onze Facebookpagina steeg in 2020 van 746 naar 801 

volgers en Twitter steeg van 148 naar 154 volgers.  

Samenwerking Erfgoedinstellingen 

Onze vereniging werkt ook samen met andere vereni-

gingen aan het behoud van en informatieverstrekking 

over Westlandse historie en erfgoed. In 2020 is speci-

aal hiervoor een ‘Werkgroep Erfgoedbescherming’ 

opgericht. We participeren ook in de ‘Heulse aanpak’, 

in de ‘Klankbordgroep Transformatiegebied Waterin-

gen’ en in het overleg ‘Erfgoedlijn Landgoederen-

zone’. De Hofboerderij is door onze inzet onderdeel 

 

geworden van deze erfgoedlijn. 

Zie https://www.hollandsbuiten.nl/bezoek-hollands-

buiten/locaties/de-hofboerderij/ 

 

Leden, donateurs en sponsors 

Gelukkig is ondanks het verminderde aantal activitei-

ten ons leden- en sponsoraantal toch iets gestegen. We 

hebben eind 2020 107 leden (+4), 31 donateurs 

(-1) en 13 sponsors (+2). 

In 2020 ontvielen ons helaas de dames Riet Klemann-

Aveskamp, Fieke Smeele-van Vree, Bea Huckriede-

van der Laan, Agaat Holtkamp-Brabander en de heren 

Otto Jongmans en Jan Zwinkels. 

Tentoonstelling Leendert Scheltema 

Het Westlands Museum is gestart met de voorberei-

dingen voor een tentoonstelling over de Wateringse 

schilder Leendert Scheltema. Onze vereniging is ge-

vraagd hier een bijdrage aan te leveren. In onze archie-

ven hebben we documenten gevonden die gebruikt 

gaan worden bij de tentoonstelling, die geopend zal 

worden op 31 juli 2021. 

Gezicht op St. Jan de Doperkerk 1909 (detail). 

In eigendom van Piet van der Valk. 
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Kapitaal    7.674,86 

Reservering computer  1.943,64 

Reservering boekuitgave  4.000,00 

     

Overige schulden    

Stichting Fonds Westland - te besteden 161,21 

Gemeente Westland - te besteden 523,10 

Stichting Cultuurweb - te besteden 420,80 

Prins Bernhard Cultuurfonds (1395) -165,28 

Prins Bernhard Cultuurfonds (1396) -962,24 

Vooruitontvangen bedragen   

Resultaat lopend boekjaar  117,92 

     

     

     

     

     

     

     

      

     

    13.714,01 

Balans per 31 december 2020 

    

Inventaris en inrichting 2.381,82 

Leesapparaten  419,75 

Fotopanelen  799,65 

Wissellijsten  745,53 

Vitrines   340,34 

Bibliotheek  4.318,55 

Kaartenarchief  272,87 

Foto-archief  1.200,29 

Documentatie  1.273,49 

Verfilmd oud archief Wateringen 2.758,71 

Computers hardware en software 4.422,48 

Diverse kantoorartikelen 409,01 

Afgeschreven inventaris -19.342,49 

Te ontvangen contributie  

BTW   43,00 

Kas   106,27 

Chipknip    

ING   469,72 

ING Zakelijke spaarrekening 100,11 

SNS Zakelijke spaarrekening 12.994,91 

    

   13.714,01 

Verlies- en Winstrekening 2020 

    

Reiskosten  75,61 

Studiekosten  0,00 

Huisvestingskosten  1.552,37 

Reclame en representatiekosten 20,00 

Overige algemene kosten 193,19 

Telefoon-fax en e-mailkosten 493,16 

Contributies en abonnementen 45,00 

Reservering computer 200,00 

Reservering boekuitgave 0,00 

Inkoop boeken  21,70 

Inkoop diversen  0,00 

Kantoorartikelen  0,00 

Tentoonstellingskosten 6,23 

Afschrijvingen  132,99 

Kosten jaarverslag/kwartaalberichten 730,37 

Verzendkosten  27,74 

Korting verkoop boeken 1,84 

Verzekeringen  232,51 

Bankkosten  375,29 

Saldo winst  117,92 

    

   4.225,92 

          

     

Ontvangen donaties  1.090,98 

Verkoop diversen   0,00 

Verkoop boeken   66,98 

Ontvangen sponsoring  490,00 

Opbrengst verhuur   0,00 

Ontvangen contributies  2.407,50 

Verrekende verzendkosten  21,75 

Diverse baten   141,35 

Ontvangen rente   7,36 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

    4.225,92 
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Schenkingen 2020 

Joop Alleblas: Boek ‘Levertraan en drollenvangers’. 

 

Chris Batist: Diverse zaken. 

Ben van den Bergen: Foto’s om te scannen.  

Jan de Brabander: Genealogieën, posters, tas, boekje 

‘Het huis van Van Beurden’ en meer.   

Fam. Dries: Boedelstukken van Otto Jongmans, on-

der andere fotoboeken, boeken, brieven etc. 

Leon Duijvestijn: Boekje over Jacoba Johanna van 

Velsen. 

Gemeente Den Haag - Afdeling Archeologie: Di-

verse digitale archeologische rapporten. 

Historische Vereniging Rijswijk: Boekje 

‘Wateringen in mobilisatie en oorlogstijd’. 

Gerard van Holsteijn: Familiefoto’s, getuigschrift 

tuinbouwschool, jubileumboekjes, trouwkaart. 

Erven Agaat Holtkamp-Brabander: Bidprentjes, 

geboortekaartjes, Eerste Heilige Communie-prentjes, 

krantenartikelen, etc. 

Anneke Keenen en Ed Schooneman: Digitale stuk-

ken Quintus Badminton. 

Riet van Kester: Foto’s en krantenknipsels. 

Aad Kouwenhoven: Diverse foto’s en twee exempla-

ren ‘Rabovisie’, Wateringse rekeningen. 

Annemieke Kouwenhoven-Simons: Scans lidmaat-

schapskaarten zwemvereniging ‘De Waterman’. 

Martien Kouwenhoven: Ansichtkaarten en foto’s. 

Hannie van der Laan: Krantenartikelen, luchtfoto 

Wateringen 1954, foto’s en diversen.  

Dhr. Lansbergen: Vijf boeken. 

Sandy de Mos: KMD-voetbalplaatjes 2019.   

Len Nederpel: Jaargang 2019 kerkblaadjes etc. 

Hèlen Nouwen-van der Knaap: Info over Nicolaas 

van der  Knaap, stempels en foto’s. 

Theo Olierook: Diverse bidprentjes.  

Maxim van Ooijen: Stukken gemeente Wateringen, 

diverse zaken. 

Hilda Pool-Roggeveen: Twee boeken. 

Rob Schaven: Ansichtkaarten, foto’s onder andere 

van mobilisatie van zijn vader Willem C.J. Schraven.  

Stadsboerderij Op de Dijk: Twee platen over kaas 

maken. 

José Slaman: Diverse boeken, ansichtkaarten.  

Gerda van der Valk: Scan oorlogsboekje. 

Leen Valstar: Diverse foto’s. 

Jan Joop Veenman: Rouwkaart.  

Ria Verbeek: Diverse foto’s. 

Vereniging “Hulp en Voorzorg” uit Honselerdijk: 

steunde de expositie in het Hofpark met een bijdrage 

van € 2.500. 

Martin Vis: Bidprentje, info over verongelukte oom 

Martien Vis in de oorlog. 

Westlands Museum: Tweedehands scanner, bid-

prentjes en rouwkaarten. 

Bernadette Wenneker: Diverse bidprentjes en devo-

tieplaatjes en diverse zaken. 

Albert Zuidgeest: Zes boeken ‘Ons dorp in de jaren 

1940-1950’. 
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Met dank aan onze sponsors 

 


