
 
 
RIDDER VAN DOORNE: VERKNOCHT AAN RIJSWIJK i 

 
 

Donderdagmiddag 16 februari 2012 fiets ik tegen tweeën de oude 
dorpskern van Rijswijk binnen. Met Ridder van Doorne, bij oud-
Rijswijkers bekend als ‘de fotograaf’, heb ik een interview afgespro-
ken. Herenstraat 21, waar hij vroeger zijn fotowinkel had, herbergt 
nu een andere zaak. Hij bewoont de etage erboven, zoals vroeger 
toen hij nog kind was. Op ridderlijke wijze word ik verwelkomd. Als 
ik zijn grote doorzon woonkamer binnenkom, overweldigen mij de 
vele boeken en de ontelbare voorwerpen die overal als vanzelfspre-

kend hun plaats gevonden hebben. We gaan aan tafel zitten, ik maak een plekje vrij 
om te schrijven en schakel de voicerecorder in. 
 
 
Je hebt een bijzondere voornaam. Kun je daar iets over vertellen? 
 
‘Ridder komt van Ridderus. Dit is een naam die in het verleden veel gebruikt werd. In 
de Middeleeuwen is die naam naar hier gekomen. Hoofdzakelijk in Zuid-Holland 
kwam hij veel voor. Ridderus of Rederus, je mag het door elkaar gebruiken. Mijn va-
der heette Ridderus, vernoemd naar zijn grootvader en mijn zoon heb ik ook weer 
Ridderus genoemd. Toch is het geen echte Van Doorne naam. Bij andere families 
komt hij meer voor, zoals bij Van der Kooij.’ 
‘Het grappige is, dat mensen vaak opkijken als je je met Ridder voorstelt. Er gaan 
deuren voor je open. Men denkt, dat je van adel bent. Maar dat is niet het geval.’ 
 
 
Ridder, wanneer en waar ben je geboren? 
 
‘Op 3 februari 1930 ben ik hierboven geboren in de slaapkamer van mijn ouders. Dit 
is dus het ouderlijk huis.We woonden boven de winkel. Ik heb even gezworven: een 
tijdje heb ik hier in Rijswijk aan de Van Vredenburchweg gewoond. Toen ik met pen-
sioen ging, ben ik teruggekomen. Deze kamer zag er, zoals je verwachten kan, anders 
uit: aan de vóórkant was een kantoor en in het achterste gedeelte een magazijn. De 
vroegere fotostudio is er nog, maar wordt nu als rommelhok gebruikt. Ik ben hier al-
leen komen wonen, omdat het tussen mijn vrouw en mij eigenlijk niet meer ging. Ik 
heb voor haar een flat gekocht aan de Colijnlaan. Ik ben de boel hier gaan omtoveren 
in een woonhuis. De keuken en badkamer waren nog uit de jaren dertig. Die zijn ver-
nieuwd.’ 
 
 
Een studio is het hart van een fotozaak. Kun je daar iets over vertellen? 
 
‘In het begin was het een daglichtstudio met het vanzelfsprekende glazen dak. Daar 
kwam het licht door naar binnen. Het lange schuine gedeelte van dat dak was op het 
zuidoosten gericht, de zijde met het meeste licht. Soms moest dat getemperd worden. 
Met gordijnen aan de bovenkant kon je dat regelen. Maar toen het flitsen in gebruik 
kwam, werd deze ruimte een kunstlichtstudio. In de tijd dat mijn vader de fotozaak 
had, werd dat glazen dak vervangen door een plat dak. Dat was in de 60er jaren.’ 
 



We gaan inzoomen op jullie gezinssituatie. Kun je die beschrijven? 
 
‘We woonden hier met z’n vieren: vader, moeder, Toty en ik. Toty was mijn zus. 
Haar doopnaam was Catharina. Mijn vader was gereformeerd van huis uit, mijn moe-
der remonstrants. Dat is nooit bij elkaar gekomen: ze deden niets aan het geloof. Toty 
hebben zij nog laten dopen. Mij niet meer.’ 
‘Toty was negen jaar ouder dan ik. Vanwege dat leeftijdsverschil ben ik eigenlijk als 
enig kind opgevoed. Zij leeft nu niet meer.’ 
‘Wij hadden een harmonieuze band. Mijn moeder en ik speelden piano en mijn vader 
viool. Als wij een quatre-mains speelden, kwam hij er met zijn viool bij. Ik speel zelf 
al lang geen piano meer. Toen ik naar de Van Vredenburchweg verhuisde, heb ik dat 
afgezworen. Dat is nu zo’n dertig jaar geleden.’ 
 
 
Hoe ben je ertoe gekomen om fotograaf te worden? 
 
‘Het aantrekkelijke vond ik vooral het onder de mensen zijn. Maar ik ben niet met een 
fotografieopleiding begonnen. Ik studeerde bouwkunde aan de MTS. Die studie heb 
ik niet afgemaakt. Daarvóór heb ik de HBS gedaan en afgerond. Toen ik in militaire 
dienst ging, moest ik naar de officiersschool in Breda. Wie HBS had was dat ver-
plicht. Halverwege heb ik de opleiding afgebroken. Ik vond er écht niets aan.’ 
‘Toen kwam onze fotowinkel in beeld. We hadden een keer een receptie in de zaak, 
misschien ter gelegenheid van de heropening na een verbouwing. Dat weet ik niet 
meer precies. Ik zei toen tegen mijn ouders: “Ik kom bij jullie in de zaak.” Mijn vader 
vond het prachtig, maar mijn moeder zei tegen hem: “Hij eruit of ik eruit!” Ze dacht, 
dat er alleen maar ruzie van zou komen. Maar het ging goed. We hadden de taken 
verdeeld. Ik deed het zakelijke gedeelte en kocht in: fototoestellen, lijstjes, accessoi-
res, noem maar op. Mijn moeder deed de studio en de donkere kamer. Dat had ze tij-
dens haar huwelijk allemaal geleerd. Mijn vader zat een keer omhoog met personeel 
en mijn moeder zei toen: “Laat mij maar helpen.” Het ging goed tussen ons drieën. De 
zaak konden we steeds uitbreiden. We hebben zelfs een filiaal kunnen openen in ‘de 
Bogaard’. Later is die winkel overgenomen door Talens. Die is er nu ook uit. Ik meen, 
dat er nu een beddenzaak in zit.’ 
‘Ik was dus eigenlijk de derde generatie die het vak van fotograaf uitoefende. Mijn 
opa was de eerste. Die heeft dit pand in 1917 gekocht. Maar mijn zoon Ridderus heb 
ik het vak afgeraden. Er is in deze tijd van digitale fotografie geen fatsoenlijke boter-
ham in te verdienen. Het leuke is, dat hij veel interesse heeft in fotografie en er bijna 
meer van af weet dan ik.’ 
 
 
Waar heb je de opleiding voor fotograaf gevolgd? 
 
‘Tijdens militaire dienst heb een schriftelijke cursus van de Nederlandse Fotovak-
school gedaan. Na mijn diensttijd heb ik allerlei workshops gevolgd. Ik heb extra we-
ken les gehad aan de fotovakschool. Ik ben er met goede cijfers geslaagd, kennelijk zó 
goed, dat ze mij als examinator gevraagd hebben. Om de zaak van mijn vader over te 
kunnen nemen, heb ik ook mijn middenstandsdiploma moeten halen.’



Wat deed je als fotograaf zoal? 
 
‘Ik ben van de grond af aan begonnen als spoeljongen. Ik deed het ‘overbakken’ van 
foto’s. Dat is het overhevelen van foto’s van de ene naar de andere bak. De chemica-
liën moesten van de foto’s af worden gespoeld.’ 
‘Mijn vader overleed in 1964. Toen moest ik de zaak overnemen. Ik kon geen spoel-
jongen meer zijn. Dat moest ik nu aan anderen overlaten. Vroeger heette zo’n zaak als 
de onze ‘Fotografie- en kunsthandel’. Ik ben begonnen de fotohandel flink uit te brei-
den. Het camera-assortiment werd groter. Allerlei accessoires kwamen erbij: statie-
ven, fotolijsten enzovoort.’ 
‘Het werk kon ik niet meer alleen af. Op een gegeven ogenblik had ik zo’n drie à vier 
mensen in dienst. Ik deed de buitenfotografie. Met m’n scooter ging ik er op uit, bij-
voorbeeld om bruidsreportages te maken. Die waren nog niet zo uitgebreid als tegen-
woordig. Ik maakte foto’s tijdens de huwelijksplechtigheid in het stadhuis en daarna 
nog wat foto’s buiten met een mooie boom op de achtergrond. Tegenwoordig speelt 
de omgeving sterk mee. Er wordt uitgebreid gefotografeerd met een romantische ach-
tergrond, zoals kasteel Duivenvoorde. Of een leuke omgeving, een pretpark bijvoor-
beeld. Ik ging ook wel eens ‘een kindje aan huis maken’. Dat was het fotograferen 
van een jong kind in de box of in z’n badje. Ouders wilden dit graag vastgelegd heb-
ben.’ 
‘Het hele gebeuren in de fotowinkel liet ik mijn medewerkers over. Ik had een echte 
fotograaf in dienst: die deed bijvoorbeeld de studio. Ik had natuurlijk wél de leiding 
over het geheel.’ 
 
 
Ridder, wat is er over je nevenactiviteiten te vertellen? 
 
‘Ik heb aan de wieg van de duiksport gestaan. Tijdens het zwemmen heb ik iemand 
ontmoet die dook. Hij heeft me enthousiast gemaakt. Ik heb jarenlang gedoken bij 
Barracuda. Dat is een duikschool. We waren vaak in Zeeland. Dat is één van de 
mooiste gebieden om te duiken.’ 
 
 
Wat is er zo spannend aan duiken? 
 
‘Je ziet zoveel leven onder water! Het grote verschil in eb en vloed in Zeeland werkt 
daaraan mee. Bij eb trekt het water weg. Je ziet dan allerlei visjes en andere waterdie-
ren in de geulen en poelen achterblijven. Ik ben ook meerdere keren in Bretagne op 
vakantie geweest. Daar heb ik heel wat vissen aan overgehouden. Die nam ik mee 
naar huis. Die moest je op een bepaald manier in een reservoir met water bewaren. 
Dat water moest je onderweg filteren. De zuurstof moest worden ververst. Daarvoor 
gebruikte ik een pomp die ik op de accu van de auto kon aansluiten. En ik had een 
filter nodig. Die heb ik toen van regenpijpen gefabriceerd. Ik heb er een groot aquari-
um aan overgehouden. Kijk, dáár staat het. Omdat ik natuurlijk al lang niet meer duik, 
is het nu leeg.’ 
‘Op een gegeven moment hebben we een caravan gekocht. We zaten ieder weekend 
in Zeeland, ook in de winter. We hebben er zelfs geschaatst. Allerlei duikactiviteiten 
werden er ondernomen. Maar dat hield op, toen ik naar het ziekenhuis moest om een 
ader uit mijn been te laten verwijderen.’ 
 
 



Je bent niet achter de geraniums gaan zitten. Hoe heb je je vrije tijd verder ingevuld? 
 
‘Ik ben een cursus voorouderonderzoek gaan volgen bij Teleac. Dat is nu zo’n dertig 
jaar geleden. Daar ben ik mee doorgegaan. Ik heb de stamboom van de familie Van 
Doorne uitgespit. Die is in een kwartierstaat uitgewerkt. Kijk, daar hangt ie, aan de 
binnenkant van de kamerdeur. Ik ben teruggegaan tot ongeveer 1100. Er waren toen 
Van Doornes in Brabant. Misschien heeft het ook met Deurne te maken. Er waren 
echte ridders bij. Het is natuurlijk niet zeker, dat ik van hen afstam, want er zitten gro-
te  hiaten in de stamboom.’ 
‘Ik werk nu als vrijwilliger bij het CBG. ii Ik heb er jarenlang familiewapens gefoto-
grafeerd. Toen de ambtenaar die daarover ging 50 werd en met pensioen ging, ben ik 
naar de afdeling ‘Familieadvertenties’ gegaan om sorteerwerk te doen. Nu nog rubri-
ceer ik die advertenties.’ 
‘O, ik vergeet bijna iets: ik heb ook een zeiljacht gehad. Dertien jaar heb ik ermee ge-
zeild, onder andere op zee. Ik ben ermee naar Engeland gegaan, óók naar België en 
Frankrijk. Maar meestal zeilde ik op de Nederlandse wateren, bijvoorbeeld op het Ha-
ringvliet en de Grevelingen. Zeilen rond het eiland Tien Gemeten, dat vond ik boei-
end. Op zee kun je alleen maar kiezen tussen rechtuit, links of rechts. Overal zie je 
water. Maar op de Nederlandse binnenwateren heb je steeds connectie met de oevers. 
Je moet ook in de geulen blijven. Dat is interessanter dan zeezeilen.’ 
 
 
Ik zou nu graag willen ingaan op het gezin dat je zelf gesticht hebt. Waar heb je je 
eerste vrouw leren kennen? 
 
‘Ik zat op de MTS. Op een gegeven ogenblik werden er heren gevraagd voor een 
dansschool. Daar heb ik mijn vrouw leren kennen. We zijn getrouwd op 13 oktober 
1955. We hebben twee dochters gekregen. Levine is de oudste. Zij heeft nu zelf twee 
kinderen. Anke, mijn tweede dochter, heeft er drie. Ze woont in Rotterdam. Ik ga er 
regelmatig naar toe. Of ze komen hierheen. Eén van haar kinderen heeft mij geïnter-
viewd over de oorlog. Ze moest er een werkstuk over schrijven. Mijn zoon Ridderus, 
nummer drie, woont samen. Hij heeft geen kinderen. Ik heb met mijn zoon en doch-
ters een goede band. We zien elkaar regelmatig.’ 
‘Toen ik 80 werd, heb ik een feestje gegeven. Mijn kleinkinderen waren er ook bij. 
Mijn zoon heeft toen een fotoreportage gemaakt. Ik heb er een gedicht bij geschreven. 
Dat had ik op die dag voorgedragen.’ 
 
 
Hoe is het verder gegaan met je vrouw? 
 
‘Het ging niet zo goed tussen ons. Ik dacht niet aan scheiden. We moesten maar sepa-
raat gaan wonen, vond ik. Aan de Colijnlaan heb ik een flat voor haar gekocht. Zelf 
ben ik hier gaan wonen na een grondige verbouwing, zoals ik je al vertelde. In het be-
gin was het tussen haar en mij haat en nijd. Maar in de loop der jaren is dat gesleten. 
Ik ben altijd voor haar blijven zorgen. Ik heb haar onderhouden door elke maand geld 
over te maken. Als ze ergens naar toe moest, bracht ik haar met de auto weg. Het was 
natuurlijk niet zo, dat we gezellig een kopje koffie met elkaar dronken. Mijn dochters 
waren toen de deur al uit. Mijn zoon niet. Die heeft ook nog een tijdje hier gewoond. 
Mijn vrouw is in 2006 overleden.’ 
‘Ik heb al jaren een vriendin. Oorspronkelijk heeft die bij mij in de zaak gewerkt. Zij 
deed de fotografie, de studio en zo. We zijn aan elkaar blijven hangen. Allebei houden 
we onze eigen woning aan. We ‘latten’ iii bewust. 



 
 
Om af te sluiten: hoe ben je bij Rijswijk betrokken? 
 
‘Zoals ik verteld heb, ben ik in Rijswijk blijven wonen, ook al ben ik even wegge-
weest. Ik ben trots op Rijswijk, trots erop dat ik in de ouderlijke woning hier aan de 
Herenstraat mag wonen. Rijswijk is, ondanks zijn inwoneraantal, een dorp gebleven. 
Je kent hier iedereen. Maar door de jaren heen heb ik dat dorpse karakter toch wel 
zien veranderen. Er zijn nu zaken in de Herenstraat waar ik geen weg meer mee weet. 
Vroeger haalde ik brood bij Hus. Die verdween en er werd er een kledingzaak in ge-
vestigd, maar de mensen in die winkel kende ik niet. En ineens is die zaak óók weer 
weg, zónder dat je het weet. Neem nu Bruna: vroeger zat daar meneer Boswinkel. Hij 
had een zoon waar ik mee bevriend was. Weg die zaak. En Lentz, de banketbakker, is 
de oude Lentz niet meer. Eén van zijn zoons leeft nog wel en af en toe zie ik hem. 
Maar dat close van vroeger heb je niet meer.’ 
‘Toen ik genealogisch werk ging doen, ben ik lid geworden van de Historische Vere-
niging Rijswijk. Ik vind, dat die club ontzettend goed werk doet. Die artikeltjes in 
Groot Rijswijk waardeer ik zeer: over het museum, de Schaapweimolen, het pontje 
over de Delftse Vliet .....’ 
 
We zijn twee uur verder. Ik zet mijn voicerecorder uit, doe mijn spullen in de tas, kijk op de overloop 
nog even naar de getekende portretten van zijn vroegere honden en neem afscheid van Ridder. “Dat is 
een Rijswijker in hart en nieren,” dacht ik, toen ik richting huis fietste. 
 
 
 
Frans Holtkamp, 
Rijswijk, 
februari 2012 
 
 
 
 
 
 
                                                
i   De foto in dit levensverhaal is van de hand van Ridderus van Doorne jr. 
ii  Centraal Bureau voor de Genealogie te Den Haag. 
iii ‘Latten’ is afgeleid van LAT: living apart together. 


