
WIM HOLTKAMP: AMBASSADEUR VAN AARDEWERK UIT RIJSWIJK 
 

 
In de verte zijn Wim Holtkamp en ik familie. De lijntjes ko-
men samen in Joan Hermann Holtkamp die rond 1800 Märzen 
in Westfalen (Duitsland) verliet in de hoop in de omgeving 
van Den Haag een welvarender bestaan op te bouwen.  
Wim ontmoette ik voor het eerst op een bijeenkomst van de 
historische vereniging. Hij bleek een van de drie wandelaars in 
‘Oude ansichten vertellen’, een film over het verleden van 
Rijswijk op dvd. In de zaal kon ik hem gemakkelijk herken-
nen. We raakten met elkaar in gesprek en spraken af, dat we 
nader kennis zouden maken met meerdere familieleden van 
hem erbij. Die kennismaking vond plaats op 9 februari 2012 
bij zijn jongste zus Bep in Delft. Wim vertelde toen over het 

verzoek om zijn ervaringen met Rijswijkse pottenbakkers en zijn eigen werk als vertegenwoordiger in aar-
dewerk op papier te zetten voor het Historisch Jaarboek 2012. Hij vroeg mij of ik hem daarbij wilde helpen. 
Ik stelde een interview voor. Dat is op 20 februari 2012 afgenomen. Hier volgt het resultaat. 
 
 
Wim, wanneer is je fascinatie voor aardewerk begonnen? 
 
‘Al héél vroeg. Ik woonde aan de Van Vredenburchweg, in 
de buurtschap ’t Nest. Ons gezin verhuisde naar De Poort, 
een soort van hofje iets verderop, waar nu de Huis te Lande-
laan de Van Vredenburchweg kruist. Onze buurman was 
meneer Hemerik, een kunstenaar in zijn vak. Hij maakte 
sieraardewerk: bloemenvazen, sierpotten, zelfs spaarpotten. 
Hij verstond de kunst om pootjes onder sierpotten te maken, 
wat in die tijd niet algemeen gebruikelijk was. Vooral op 
sierpotten leefde hij zijn creativiteit uit. Die waren voor velen   Geboortehuis van Wim Holtkamp Van 

in die tijd te duur. De meeste mensen hadden het niet breed.      Vredenburchweg 112 (foto maart 2012).     
Zij konden zich alleen roodsteen op een schoteltje veroorlo- 
ven, vaak met een christusdoorn of sanseveria erin.’ 
 

 
‘Meneer Hemerik had twee jongens uit Gouda in 
dienst. Die kwamen elke dag met de trein naar Voor-
burg en fietsten van daar naar de Van Vredenburch-
weg. Ze draaiden vazen en potten. Wat ze produceer-
den waren kleinschalige series. Van Hemerik draaide 
mee. Maar hij was vooral met de oven bezig. Die 
werd met hout gestookt en moest regelmatig gevuld 
worden. Uit veiligheidsoverwegingen was die oven 
gebouwd op het terrein van een varkenshouder aan  

De Poort: in het linkerhuis woonde de familie                het pad richting zwembad De Put, de zogenaamde 
Holtkamp na verhuizing van nr.112 naar nr. 148.       laan van Boode. Die laan lag tegenover De Poort, aan 
De Poort is in 1950 gesloopt.                             de andere kant van de sloot langs de Van Vreden-     
                                                            burchweg en liep langs het landgoed Te Werve. Nu 
loopt daar de Huis te Landelaan.’    
‘Die oven was eigenlijk illegaal. Hij werd gedoogd. Misschien hielp het, als je een agent 
een knaak toestopte. Vergeet niet dat het een moeilijke tijd was, zo rond de Tweede We-
reldoorlog. Mensen hadden wel iets anders aan hun hoofd. Ik denk, dat de Duitsers de 
grootste afnemers waren.’ 
‘Eén ding staat nog helder op mijn netvlies: met de motorfiets naar Hoek van Holland! 
Hemerik had een carrier, een motorfiets met een laadbak. Daarmee reed hij in de zomer 



naar Hoek van Holland. Hij wilde er demonstraties pottenbakken geven. Daarvoor gebruik-
te hij een draaischijf, een oude schopschijf die je met je voeten moest bedienen. Elektrische 
schijven waren er toen nog niet. Dat ding werd in die bak geladen, mét een hoop klei en 
ondergetekende er nog eens bij. Ik mocht mee om water aan te dragen. Want als we een-
maal ginds waren, wilde hij potten blijven draaien en moest ik steeds een emmer water in 
het naburige hotel gaan halen. Ik vond het verbazingwekkend, dat hij toch wel van dat aar-
dewerk verkocht, want de levensstandaard was in 1947 echt nog niet hoog.’  
‘Hemerik heeft het na de oorlog niet lang meer gemaakt. Zijn werkplaatsje in De Poort 
werd door de padvinders in gebruik genomen. Dat heeft niet lang geduurd, want in 1950 
werd héél De Poort afgebroken.’ 
 
 
Jullie huis dus ook. Waar gingen jullie naar toe? 
 

‘Al in 1948 – ik was toen zo’n 11 jaar - zijn wij naar ’t 
Fort verhuisd. Dat bevond zich op de plek waar je nu 
het Bous de Jongpark hebt. Mogelijk was het een paar-
denstal tijdens de Franse tijd. De keldermuren waren 
zo’n anderhalve à twee meter dik. ’t Fort bestond uit 
enkele woningen. Er zaten meerdere gezinnen. Mijn 
ouders kwamen er met hun vijftien kinderen te wonen. 
Er waren meerdere opslagloodsen, stallen en kleine be-
drijfjes, zoals een hoefsmid. Er zat zelfs een boertje met 

Het rechter deel van ‘t Fort, ingang om de hoek,        zo’n twaalf à dertien koeien. Voor de rest had je er tuin-

werd bewoond door de familie Holtkamp.                  derijen en het stationnetje van Rijswijk niet te vergeten.       
                                                         Als je de brug over de Zandvaart overging, de laan op, 
kwam je eerst langs de kwekerij van Bous de Jong en dan pas bij ons huis in ’t Fort. Maar 
waar het mij om gaat, is de firma Verhoogt. Die bakte roodsteen. Er werden kweekpotjes 
voor tuinders gemaakt. Ze waren er met z’n drieën. Twee mensen zaten de hele dag potten 
te draaien. Verhoogt had een opvallende manier van 
stoken. De oven bevond zich op het bedrijf zelf. Er zaten 
twee openingen in. Als de oven was volgeladen, 
metselde hij die dicht. Dan werd er gestookt. Daarna 
brak hij de oven weer open. Ik weet nog goed, dat hij een 
juten zak in water dompelde, die over z’n hoofd trok en 
dan naar binnen ging om de oven leeg te halen. Eerlijk 
gezegd had hij een rode, ongezonde kop. Ook al had hij 
min of meer vuurvaste handen, hij gebruikte wél enorm 
dikke handschoenen. Dat leeghalen van de oven 
gebeurde elke week. Er zat nog een pottenbakker: Jan         Enkele jaren geleden is het boogbruggetje naar  
Brandsen. Die maakte sieraardewerk, zoals vazen en ser-    Bous de Jongpark, voorheen ’t Fort, opnieuw 
viezen.’                  opgemetseld (foto maart 2012). 

 
‘Bij ’t Fort hadden we een grote werf. Meerdere firma’s 
maakten er gebruik van, ook Verhoogt. Hele rijen pot-
ten van aardewerk lagen er opgestapeld, zo maar in de 
open lucht. Nu hadden wij als jongens de voor hem 
slechte gewoonte om af en toe een potje te voetballen, 
dus sneuvelde er wel eens wat aardewerk. Daar was hij 
niet blij mee. Mijn vader wist dan te bemiddelen en de 
zaak tot een goed einde te brengen.’ 
 

Tweede van links: Gabri Verhoogt. Helemaal links: 
zijn vader. Aardewerk ligt tegen de muur van de 
werkplaats aan. Dat sneuvelde wel eens. 



‘Nu ik dit vertel, schiet me nog een 
anekdote te binnen: de vriend van een 
broer van mij had een brommer, een 
ouderwetse. Op een keer liet hij mijn 
moeder er ook op rijden. Ze kon hem 
niet op de rem krijgen en vloog de 
potten in. Nou, de rest hoef ik je niet te 
vertellen .....’ 
‘Als twaalfjarige wilde ik graag een 
paar kwartjes verdienen. Verhoogt had 
een leuk karweitje voor me: ik mocht 
op de bakfiets potten naar Demoet & 
Salm brengen. Dat was een 
bloemisterij in de Herenstraat.’ 

De werkplaats van Verhoogt met de geopende oven. De volwassene                ‘Nu wil ik een grote sprong maken   
links is Verhoogt.                                                                                                 naar mijn latere werk.’ 

                                                                                    
 
 
Vertel! 
 
‘Na militaire dienst kwam ik als chef te werken bij Van Woerden. Dat was de eerste su-
permarkt van Rijswijk, voorheen een kaaswinkeltje. De twee jongste zoons van Van 
Woerden kwamen veel bij ‘De steenuil’ van Henk Goossens. Deze man was wereldbe-
roemd in Rijswijk. Hij was pottenbakker, een kunstenaar bij uitstek. Alles wat hij in zijn 
hoofd had kon hij maken. Hij had z’n atelier in de Herenstraat áchter ‘Het karbiesje’, een 
soort van tassenwinkel. Je moest een poortje door om er te komen. De beide broers Van 
Woerden hebben bij hém het vak van potten draaien geleerd. Nu had Henk Goossens iets 
bijzonders: hij was een specialist in glazuur. Een bepaald procédé had hij ontwikkeld. 
Daarnaast was hij een man van sociale contacten. Hij demonstreerde het pottenbakken op 
scholen en aan huisvrouwen. Hij gaf er cursussen in. Er zijn honderden mensen in Rijs-
wijk, meestal vrouwen, die bij hem een cursus gevolgd hebben.’ 
‘Inmiddels waren die twee jongens van mijn baas voor zichzelf een handel in sieraarde-
werk en potten begonnen, de firma Van Woerden. Op een gegeven ogenblik hebben ze een 
bod gedaan op een bepaald procédé van glazuren bij Goossens, maar die wilde zijn geheim 
niet prijs geven. Het had hem goudgeld op kunnen leveren, maar hij was niet zakelijk. 
Meestal verkocht hij zijn potten te goedkoop aan grossiers.’ 
‘Later is hij naar de Van Vredenburchweg gegaan. Hij zocht meer ruimte voor zijn atelier. 
Die vond hij in een voormalige timmerhal.’ 
‘Maar nu terug naar de firma Van Woerden. Die hadden een vertegenwoordiger nodig en 
vroegen dat aan mij. Ik zag er wel brood in en kreeg een prachtige showwagen ter beschik-
king. Dat was een soort van bus met een glazen dak. In de auto waren stellingen gemaakt. 
Het aardewerk was er op vastgelijmd: series bloemvazen en sierpotten. Met die demonstra-
tiewagen ging ik de boer op. Een paar adresjes had ik in Rijswijk en Den Haag, maar ver-
der reed ik ook naar Hengelo of Zutphen. Meestal reed ik mijn auto vlak voor een bloe-
mist, haalde hem de winkel uit en mijn wagen in om hem lekker te maken voor mijn aar-
dewerk. Ik schreef de orders op en later werd de bestelling afgeleverd.’ 
‘Dat voorrijden met mijn auto deed ik wél selectief: alleen bloemisten ging ik af die vol-
doende van mij afnamen. Vanaf de 60er jaren kreeg je tuincentra. Daar kwam ik graag, 
omdat je er een grotere omzet haalde.’ 
‘Ik ging ook de beurzen af: de Jaarbeurs in Utrecht, daar stond ik regelmatig. Maar je kon 
mij ook op vakbeurzen vinden. Daar haalde je veel potentiële klanten vandaan: bloemisten, 
tuincentra enzovoort.’ 



‘Tot 1985 ben ik bij de firma Van Woerden gebleven. De gebroeders gingen toen naar Ca-
nada. Ze vroegen mij of ik mee wilde. Mijn vrouw en ik zagen dat toch niet zo zitten, ook 
al waren het prima bazen.’ 
 
 
En toen? 
 
‘Toen ben ik voor mezelf begonnen. Het assortiment heb ik uitgebreid met zijdebloemen 
en droogboeketten. Ik reisde niet meer met een grote bus, maar deed het wat luxer. Het 
werd een stationcar. In plaats van stellages met aardewerk nam ik fotoboeken mee. Wel 
had ik een koffer bij me waar wat showmateriaal in zat. Ik had de tijd mee en heb aardig de 
kost kunnen verdienen. Dat heb ik tot m’n 65ste volgehouden. Daarna ben ik alleen met 
aardewerk doorgegaan. Dat was immers mijn stiel. Vijf jaar lang. Ik werd toen 70 en dacht: 
“Ik zou het nóg langer willen doen, maar dan word ik een karikatuur van mezelf.” 
 
 
‘Een karikatuur van mezelf’, hoe bedoel je dat? 
 
‘Ik wilde graag contact blijven houden met de mensen waar ik al zo’n veertig jaar mee 
werkte. Maar in veel gevallen hadden hun zoons of dochters de zaak overgenomen. Ik wil-
de voorkomen, dat ze uit mededogen bij me zouden kopen, zo van “Ach, ’t is Willem. La-
ten we iets van hem afnemen.” 
‘Daar kwam bij, dat veel tuincentra werden samengevoegd en er enkele grote bedrijven 
ontstonden: Intratuin, Europatuin, Groen Rijk ..... Die kochten voor al hun filialen geza-
menlijk in. Woerden was zo’n punt waar gezamenlijk werd ingekocht. Er werden dan kor-
tingen bedongen. Of je moest een bepaalde service verlenen die niet bij mij thuishoorde, 
bijvoorbeeld het prijzen en coderen van het aardewerk. Daarbij moest je rekening houden 
met het verschillende prijsbeleid per tuincentrum. Dat maakte het werk er niet gemakkelij-
ker op.’ 
 
 
Heb je zelf ook potten gebakken? 
 
‘Ik kan nog geen potje draaien. Ik heb er ook nooit behoefte aan gehad.’ 
 
Bijna tegelijkertijd geven we beiden aan zo voldoende informatie te hebben. Ik zet de voicerecorder uit. We 
babbelen nog wat na onder het genot van een glaasje fris. We nemen afscheid en ik loop over de Van Vre-
denburchweg terug naar huis. Ik kijk heel even naar nummer 112, het middelste huis in een rij van negen 
huizen en denk: “Daar is onze vertegenwoordiger in 1937 geboren.”  


