
 
 
 
Voor Rijswijk is hij onsterfelijk geworden als tekenaar: Kees van den Bosch (1907-
1998). Geboren op 5 februari 1907 in Axel (Zeeuws-Vlaanderen) en vele jaren woon-
achtig aan de Corbulokade te Voorburg, heeft hij in 1951 samen met twee anderen, 
waaronder de broer van zijn zwager, Gerrit Goosens, het Amateurspalet in Rijswijk 
opgericht. Het is met zo’n 300 leden, zelfs van ver buiten Rijswijk, nog steeds een 

bloeiende vereniging van amateurs in tekenen, 
schilderen en keramiek. 
Zo’n driekwart jaar na oprichting werd Gerrit 
Goosens voorzitter van de vereniging en is dat 
jarenlang gebleven. Vanaf het begin hebben 
Gerrit en Kees de beeldende creativiteit  van 
anderen willen stimuleren: er werd lesgegeven, 
voor een eigen atelierruimte werd gezorgd en er 
vonden talloze tentoonstellingen plaats, te be-
ginnen op zolder bij Kuys Witsenburg. Er vond 

zelfs een week lang in juli1953 een tentoonstelling plaats in de open lucht, in het 
parkje bij Hofrust. In het gebouw zélf is in december 1992 en januari 1993 een spe-
ciale tentoonstelling gewijd aan alléén het werk van Kees van den Bosch. Hij had 
genoeg om te laten zien. Altijd had hij een schetsboek en potlood bij zich: bijna 
dagelijks trok hij er in Rijswijk en omgeving per fiets op uit om de actualiteit vast te 
leggen of cartoons van voorbijgangers te tekenen. Als cartoonist tekende hij geduren-
de vele jaren wekelijks voor de Haagsche Courant. Ook voor de Voorburgse Courant 
of tijdschriften, zoals De Legerkoerier, heeft hij getekend. De voorpagina van het 
jaarboek van de Historische Vereniging Rijswijk heeft hij meerdere malen geïllus-
treerd. Tot op hoge leeftijd – Kees is 91 geworden – bleef hij tekenen, maar de fiets 
werd op het laatst verruild voor het openbaar 
vervoer. 
 
Kees van den Bosch heeft zich breed ingezet voor de 
Archeologische Werkgroep Rijswijk. Voordat defi-
nitief  besloten werd tot een opgraving deed hij 
speurwerk in het gemeentearchief naar historische 
informatie over de plek waar gegraven zou gaan 
worden. Hij groef mee voor grondonderzoek, maar 
maakte vooral tekeningen van de werkzaamheden.         Tekening opgravingen Hoekpolder in 1989
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Zijn vriendin Nel Haarlem, voormalig VVD-raadslid, betekende veel voor hem: in 
haar huis naast haar winkel ‘De Katvis’ in de Tollensstraat, nam hij actief deel aan  
bijeenkomsten van talloze in cultuur geïnteresseerde Rijswijkers zoals betrokkenen bij 
het Tollenshuis, galerie Arti-Shock, Historische Vereniging Rijswijk, buurtverenigin-
gen en het stadhuis. 
Kees van den Bosch heeft twee kinderen: Wim van den Bosch en Ellen van Ameron-
gen-van den Bosch. In een interview op zondagmiddag 11 november 2012 spreken zij 
met trots en passie over hun vader, vertellen gedetailleerd over zijn leven en verleven-
digen hun verhaal met tal van anekdotes.  
 
   
 
Wanneer en waar is jullie vader geboren? 
 
Wim: ‘Hij is geboren in 1907, op 5 februari, in Axel. Dat ligt in Zeeuws-Vlaanderen. 
Zijn voornamen waren Cornelis Christoffel, met als roepnaam Kees.’  
 
 
Dat klinkt katholiek. 
 
Ellen: ‘Nee, hij was niet katholiek. Hij had helemaal geen godsdienstige achtergrond. 
Onze grootouders kwamen wel uit een gelovig protestants milieu – er waren zelfs 
dominees in de familie – maar deden niet veel aan het geloof. Mijn moeder was her-
vormd. Maar op een gegeven moment hebben mijn ouders afstand genomen van de 
kerk. Later, toen mijn vader en moeder al jaren getrouwd waren en in Voorburg 
woonden, zijn ze actief lid van het Humanistisch Verbond geworden. Mijn vader 
grapte altijd: “Ik kom alleen in de kerk om te tekenen.” Hij tekende graag interieurs.’ 
 
 
Waar heeft jullie vader in Rijswijk gewoond? 
 
Wim: ‘Aan de Burg. Elzenlaan, maar daarvóór, toen wij nog thuis waren, in Voor-
burg-West. We waren georiënteerd op Rijswijk. We woonden direct links over de 
Geestbrug aan de Corbulokade. Voor ons gevoél woonden we in Rijswijk. We gingen 
er naar de bibliotheek en deden boodschappen in de Herenstraat. Toen mijn moeder in 
1986 overleed, is mijn vader pas in Rijswijk gaan wonen, aan de Burg. Elzenlaan, in 
die flat op de hoek met de Lindelaan, dus aan het Ravesteijnplein.’  
 
Ellen: ‘De laatste twee jaren van zijn leven heeft hij in het bejaardencentrum aan het 
Van Vredenburchplantsoen gewoond. Daar is hij in 1998 ook overleden.’ 
 
 
Ik wil iets vragen over jullie oma van vaders kant: zij was huisvrouw? 
 
Ellen: ‘Klopt, ze heeft nooit een baan gehad.’ 
 
Wim: ‘Misschien heel frappant: zij had een naam die inmiddels uitgestorven is, zij 
was een Van Druynen. Er waren alleen nog maar vrouwen in haar familie. Mijn vader 
had even overwogen – dat kon toen – om met koninklijke toestemming haar naam toe 
te voegen aan de zijne. Dan zouden we Van Druynen-Van den Bosch geheten hebben. 



Tegenwoordig kun je een naam zo kopen, als je dat zou willen. Maar wij wilden dat 
niet.’ 
 
 
Wat deed jullie opa voor werk? 
 
Die was postkantoordirecteur. Daarom is mijn vader ook in Axel geboren, terwijl 
mijn opa geen Zeeuw was. Postmensen werden vaak overgeplaatst. Om de zoveel jaar 
moesten ze naar een andere standplaats. Zo kwam mijn opa in Axel terecht. Daarna 
werd het De Rijp in Noord-Holland, een markante plaats. Mijn vader heeft daar met 
name zijn jeugd doorgebracht. Daarna kwam hij in Arnhem terecht. Toen mijn vader 
bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ging werken in Den Haag is opa mee ver-
huisd vanuit Arnhem naar Den Haag.’ 
 
Ellen: ‘Opa was toen al gepensioneerd. Maar even een ander verhaal: mijn vader heeft 
in Arnhem een opleiding tekenen gehad aan de kunstacademie, met de bedoeling om 
kunstenaar te worden. Hij had een kapitaaltje vanuit huis meegekregen en daar kon hij 
wel van leven. Maar om Arnhem uit te leggen, moet ik even terug naar zijn jonge ja-
ren in De Rijp: zijn moeder overleed toen hij 7 was. Opa, die toen directeur was van 
het postkantoor, deed niet veel aan de opvoeding van zijn zoon. Hij was nogal autori-
tair: hij voelde zich dé directeur van het postkantoor! Dus hij liet dat jong aan zijn lot 
over en dat zwierf veel over straat, het liefst bij het fort even buiten De Rijp. Nu had 
opa een vriend, een militaire commandant, waarmee hij samen in een soort van socië-
teit van prominente De Rijpenaren zat. Die had één van zijn militairen ter beschikking 
gesteld om mijn vader op te vangen en op te voeden. Dat ging zo door, totdat zijn tan-
te  kwam, een zus van zijn vader. Die vroeg: “Waar is Kees?” Ze zei toen: “Dat kan 
zo niet langer: die jongen neem ik mee naar Arnhem.” Daar is hij verder door die oud-
tante van ons opgevoed. Zij was lerares, maar heeft haar baan opgezegd om voor mijn 
vader te zorgen. En later zorgde ze voor haar broer toen die gepensioneerd was. Zo 
ging dat vroeger.’ 
‘Even een leuke anekdote. Met Sinterklaas dacht opa ineens: “O ja, het is Sinterklaas. 
Ik moet wat doen voor Kees.” Hij vroeg aan een van zijn bestellers: “Gooi even door 
het luik bij mij thuis wat pepernoten naar binnen.” Zo vierden zij Sinterklaas.’ 
‘Nu zal ik even mijn verhaal af maken: na de middelbare school in Arnhem deed hij 
dus de kunstacademie, maar hij kon geen baan vinden ..... ’ 
 
Wim: ‘ ..... Het was in de crisistijd van de jaren dertig van de vorig eeuw.’ 
 
Ellen: ‘Een familielid zat bij de Pensioenraad. Die had daar een vrij belangrijke baan. 
Die zei: “Kom maar naar Den Haag. Daar heb ik werk voor je bij de Pensioenraad, op 
de wiskundeafdeling. Toen is mijn vader naar Den Haag verhuisd. Zijn vader ging 
mee. Die was ondertussen al gepensioneerd. Zo kwam hij bij de Pensioenraad terecht, 
wat hij niet écht wilde, want zijn hart lag bij het tekenen. Als hij de kans kreeg, teken-
de hij ook bij de Pensioenraad. Als er feest was bijvoorbeeld, maakte mijn vader teke-
ningen voor de uitnodigingen en de menukaarten.’ 
 
Wim: ‘Hij tekende ook voor het personeelsblad.’ 
 
Ellen: ‘In 1938 is hij met mijn moeder getrouwd. Ze zijn in Voorburg gaan wonen. 
Toen brak de oorlog uit. Wij zijn de laatste oorlogsjaren - hier was volop honger - met 



mijn moeder naar Groningen gegaan, naar onze grootouders van moederszijde. Mijn 
vader is later gekomen, heeft even in Groningen gewoond en tekende in die tijd voor 
het Gronings Nieuwsblad. Daarna is hij teruggegaan naar Voorburg en kon weer bij 
de Pensioenraad terecht. Dat was na de oorlog.’  
‘Even had hij het plan om samen met een vriend een recla- 
mebureau te beginnen. Mijn vader zou tekenen, die vriend 
zou de letters doen. Zo hebben zij de wikkels ontwikkeld 
voor Zoetermeers Roem, destijds een bekende margarine- 
fabriek in Zoetermeer. Die vriend is op een gegeven ogen- 
blik geëmigreerd naar Australië. Mijn moeder kon niet 
tegen het onzekere bestaan van een kunstenaar. Daarom is 
mijn vader bij de Pensioenraad gebleven, wat hij heel erg 
vond. Maar hij deed het voor mijn moeder. Die wilde in- 
komenszekerheid hebben.’ 
‘Toen mijn vader voor de oorlog al naar Den Haag kwam 
om bij de Pensioenraad te werken, heeft hij zich meteen 
laten inschrijven aan de kunstacademie. Na de oorlog pak-      Tekenwerk voor de personeels-  
te hij dat weer op.’          vereniging van de Pensioenraad 

 
Wim: ‘Als ik even terug mag naar de vraag “Wat deed jullie opa voor werk?”, dan wil 
ik graag nog vermelden, dat de voorvaderen van de familie Van den Bosch allemaal 
directeuren waren van gevangenissen. Want je ziet, dat het in de tijd van jonkheer 
Van den Bosch allemaal Van den Boschen zijn die in Veenhuizen directiefuncties 
krijgen. Die gingen over van vader op zoon. We hebben er ook nog portretten van, 
onder andere een mooi schilderij van één zo’n Van den Bosch, namelijk de vader van 
onze opa. Hij was directeur van Veenhuizen en ging met pensioen toen hij directeur  
was van de gevangenis in ’s-Hertogenbosch.’ 
 
 
Even terug naar het begin: was jullie vader enig kind? 
 
Ellen: ‘Nee, hij had een zeven jaar oudere zuster. Zij was nogal verwend door de Van 
Druynens. Haar grootmoeder was rijk. Dus moest ze maar naar een kostschool. Ze 
was tiener, toen haar moeder overleed en bleek moeilijk te handhaven. Zij is uiteinde-
lijk naar een kostschool gegaan in Arnhem. Daar was ze intern sámen met de moeder 
van Audrey Hepburn. Dus bleef mijn vader, een jongetje van 7, alleen achter in De 
Rijp.’ 
 
 
Dat tekenen, heeft dat er altijd al ingezeten bij vader Kees? 
 
Ellen: ‘Ja, we hebben tekeningen van hem die hij als kleine jongen gemaakt heeft. 
Door dat al jong bewezen talent wilde de familie dat financieren om hem de kunstaca-
demie te laten doen. De Van Druynens waren rijk. Maar ze hebben hun geld verloren 
tijdens de beurskrach van 1929, toen de aandelen en huizen niets meer waard waren. 
Ze deden bijvoorbeeld in aandelen en obligaties. Wij hebben nog enkele exemplaren 
van de Russische en Mexicaanse spoorwegen. Die waren in één klap niets meer 
waard.’ 



Jullie vader heeft de kunstacademie in Arnhem gedaan. Wat deed hij dan aan de 
kunstacademie in Den Haag? 
 

Ellen: ‘Hij nam er les. Een van zijn leraren was Paul Citroen. In 
Arnhem had hij de akte MO-tekenen gehaald. Maar daar deed hij 
niets mee, want hij wilde geen les gaan geven. Hij had een grote 
hekel aan school. Of hij in Den Haag afgestudeerd is, weet ik 
eigenlijk niet.’ 
 
Wim: ‘Zijn capaciteiten lagen op het vlak van de kunst. Hij deed zijn 
werk bij de Pensioenraad alléén om inkomen te hebben. Hij had ei-  

Paul Citroen in 1981,    genlijk kunstenaar moeten worden.’ 
toen 85 jaar oud 
 
 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: jullie vader heeft tóch getekend en veel gete-
kend. Voor welke instanties of personen deed hij dat zoal? 
 
Ellen: ‘Hij tekende voor de Haagsche Courant. Hij deed ‘De achterkant van Den 
Haag’. Alles wat afgebroken werd tekende hij. Dat kwam dan in de krant. Gedurende 
een lange periode stond er één keer per week een tekening van hem in die krant. Hij 
heeft ook getekend voor ‘De Legerkoerier’. 
 
Wim: ‘Mag ik iets zeggen over de algemene erkenning van mijn vader? Hij staat ook 
in het boek van Scheen. Dat geeft een overzicht van de erkende kunstenaars in Neder-
land.’ 
‘Hij tekende wat zich maar voordeed, zoals de jaarboeken van de Historische Vereni-
ging Rijswijk. Of hij tekende voor tentoonstellingen die hier gehouden werden. En als 
er in Rijswijk een bepaalde ontwikkeling was, dan maakte hij er een tekening van 
voor de Haagsche Courant.’ 
‘Hij was inmiddels zó begaan met Rijswijk en hier zó bekend, dat hij initiatiefnemer 
is geworden bij het oprichten van het Amateurspalet. Hij wilde liever met anderen ac-
tief aan kunst doen dan dat hij erkenning kreeg vanwege zijn opleiding. Als je vraagt 
“Waardoor was hij zo bekend?”, dan vertel ik je het volgende: hij combineerde ge-
beurtenissen die hij meemaakte of mensen die hij tegenkwam altijd met zijn tekenen 

en schilderen. Hij heeft legpuzzels gemaakt 
voor V & D. De Tour de France, bijvoor-
beeld, toen die startte in Amsterdam. Hem 
werd gevraagd daar een tekening van te 
maken en daar werd dan een puzzel van 
gemaakt. Met een tekening van Prinsjesdag 
van hem gebeurde hetzelfde.’ 
‘Hij was ook erg enthousiast over militaire 
uniformen. Hij was sterk betrokken bij de 
man die na de oorlog nieuwe ceremoniële 
uniformen heeft gemaakt voor militairen,  

Eén van de V & D-puzzels van Kees van den Bosch             onder andere die van de Luchtmachtkapel. Hij    
                                                                heeft meegewerkt aan het ceremoniële tenue 
van de Haagse politie en de Prinses Irenebrigade. Hij had ook veel contact met het 
Legermuseum, dat eerst in Leiden zat en later naar Delft verhuisde.  



Het leger was een hobby van hem. Hij had graag militair willen worden, maar vanwe-
ge longontsteking in zijn jeugd was hij afgekeurd.’ 
 
 
Zullen we nu even bij het Amateurspalet aanhaken? Wat heeft hij daar  allemaal voor 
gedaan? 
 
Wim: ‘In 1951 heeft hij samen met de broer van zijn zwager, Gerrit Goosens, en de-
gene die er de eerste voorzitter van zou worden het Amateurspalet opgericht. Deze 
drie mannen hebben het initiatief genomen om een eerste tentoonstelling te houden in 
Kuys Witsenburg.’ 
 
Ellen: ‘Het ging niet alleen om die tentoonstelling. Ze tekenden en schilderden alle 
drie. Thuis hadden ze niet echt een atelier. De bedoeling was, dat ze met z’n drieën 
een soort atelier hadden. Eerst hebben ze ergens een zolder betrokken.’ 
 
 
Hoe heette de eerste voorzitter? 
 
Wim: ‘Die naam is mij niet bekend. Ik weet wel, dat die 
persoon kort voorzitter is geweest, zo’n driekwart jaar. 
Daarna werd hij opgevolgd door Gerrit Goosens. Die is 
jarenlang voorzitter geweest. Een heel markante man. 
Het archief van het Amateurspalet heeft foto’s van le- 
denvergaderingen waarop je hem nog ziet.’ 
‘Mijn vader en Gerrit hobbyden, om het zo maar te noe- 
men, in tekenen. Gerrit woonde aan de Caen van Neck- 
laan, wij woonden in Voorburg-West, dus ze zagen el- 
kaar door familiecontacten, bijvoorbeeld op verjaarda- 
gen. Er waren perioden, dat ze wekelijks contact met 
elkaar hadden. Toen hebben ze initiatieven genomen, zo 
van: “Joh, wij willen wel wat. Maar thuis hebben we de 
ruimte niet. Laten we er wat meer mensen bij betrek-
ken.” Zo is het Amateurspalet begonnen. Landelijk ge-       Gerrit Goosens zet een schilderstuk op 

zien is het gegroeid tot één van de grootste amateurver-        de ezel tijdens een werkbeoordelings- 
enigingen op het gebied van de beeldende kunst.’            avond van het Amateurspalet. 
 
 
Wat heeft vader Kees allemaal gedaan bij dat Amateurspalet toen het eenmaal opge-
richt was? 
 
Wim: ‘Geen bestuursfuncties in ieder geval. Mijn vader was actief met tentoonstellin-
gen. Er werden zelfs tentoonstellingen in de open lucht gehouden, zoals in het parkje 
bij wat nu Hofrust heet. Ik heb daarvan nog een verslag met foto’s. Er waren die week 
in juli 1953 steeds regenbuien, zodat ze die week elke dag bezig zijn geweest om de 
tekeningen naar binnen te brengen als het regende en weer naar buiten te brengen als 
het droog was. Verder gaf hij les aan leden.’ 
 
Ellen: ‘Hij probeerde ook bekende schilders aan te trekken om les te geven en om 
schilderijen te beoordelen, maar toen bestond het Amateurspalet al een aantal jaren.’ 



Wim: ‘De vereniging was opgericht voor hobbyisten. Ze was niet bedoeld als een 
soort Pulchri Studio voor erkende beroepskunstenaars. Daarom kent het Amateurspa-
let ook een afdeling voor kinderen om hun creativiteit zo vroeg mogelijk te stimule-
ren.’ 
 
 
Jullie vader en die tentoonstellingen: wat kun je daar nog meer over vertellen? 
 
Ellen: ‘Ja, hij was heel actief bezig met het organiseren van tentoonstellingen. Die 
werden allemaal gehouden in Kuys Witsenburg. Dat was het centrale punt.’ 
 
Wim: ‘Later kreeg het Amateurspalet een eigen vestiging in de buurt van het Rave-
steijnplein. Ze hebben nu minstens twee keer per jaar een tentoonstelling, niet alleen 
in de centrale bibliotheek, maar vooral ook in het Tollenshuis. Er worden dan ook 
prijzen toegekend. Maar nogmaals, geen beroepsmensen, allemaal hobbyisten.’ 
 
 
Jullie vader heeft ook solotentoonstellingen gehad. Vertel daar eens wat over? 
 

Wim: ‘Men wist op een gegeven ogenblik, dat hij veel werk had 
gemaakt. Toen is in Hofrust, het oude stadhuis, een tentoonstelling 
geweest van zijn werk, met een officiële opening, een wethouder 
erbij en heel wat prominente Rijswijkers. Dat heeft geduurd van 7 
december 1992 tot en met 10 januari 1993, met een aparte catalogus 
en vrije toegang. Dat was redelijk bekend in Rijswijk en de tentoon-
stelling werd ook goed bezocht.’Het was de eerste expositie in de 
toen net opgeleverde nieuwe Catharina Gerritszaal van het dien- 

Voorkant catalogus door   stencentrum ‘Het Oude Raadhuis’. Kees was al jarenlang een oude 
Kees van den Bosch       bekende van ook de schildersclub in dat dienstencentrum.  
 
 
 
 
 
Eén van de doelstellingen van de oprichters van het Ama- 
teurspalet was het creëren van een gezamenlijk atelier. 
Maar ik kan me voorstellen, dat als jullie vader aandrang 
voelde om iets moois te maken, hij niet even snel naar het 
atelier van de vereniging ging. 
 
Ellen: ‘ Nee, hij werkte thuis in de kamer. Hij was altijd aan 
het tekenen en schilderen.’ 
 
Wim: ‘Ja, in  Voorburg werkte hij gewoon in de woonkamer 
aan de huistafel. Maar toen hij in Rijswijk ging wonen, aan 
de Burg. Elzenlaan, had hij er een aparte kamer voor. Hij 
had een wat groter appartement genomen met een woonka- 
mer, slaapkamer én dat aparte kamertje waarin bijvoorbeeld    Het thuisatelier van Kees van den 

een schildersezel stond.’         Bosch aan de Burg. Elzenlaan  
 



Ellen: ‘Het hing ook af van wat hij maakte: voor houtsneden en steendrukken ging hij 
bijvoorbeeld naar de Vrije Academie. Daar had hij de ruimte en de mogelijkheden om 
dat te doen.’ 
 

Wim: ‘Dat hij thuis geen écht atelier had, kwam mis-
schien ook voor een deel door wat zijn sterkste kant 
was: het spontane tekenen buiten. En dan moet je je 
voorstellen, dat hij gewoon op de bagagedrager van 
zijn fiets zat, zijn schetsboek op het zadel legde en 
daarin tekeningen maakte. Thuis kleurde hij die teke- 
ningen hooguit een beetje in. Hij hoefde er geen uit-
werkingen van te maken, hij hoefde het niet opnieuw te 
doen: het directe, oorspronkelijke ding, dat had zijn  

Kees van den Bosch tekent hier de teckels      zijn waarde. Verbeeldingskracht, noem ik dat.’ 
van zijn zoon Wim en schoondochter Ria 
 
 
Daar had hij ook de sterkste affiniteit mee? 
 
Wim: ‘Ja, hij was voortdurend buiten. Het was zelfs zo, dat hij in de oorlog spontaan 
tekeningen maakte in Scheveningen en toen werd opgepakt omdat ze dachten dat hij 
aan het spioneren was. En, wat ik al verteld heb, in de hongerwinter zijn we als gezin 
naar Groningen gegaan naar de familie van moeders kant om in die slechte periode de 
oorlog beter door te kunnen komen. Daar heeft hij tekeningen gemaakt van de belege-
ringen en van de bevrijding. Hij heeft gewoon de werkelijkheid spontaan vastgelegd.’ 
 
 

Ik zou het nu willen hebben over de Archeologische 
Werkgroep Rijswijk. Heeft jullie vader die ook 
opgericht? 
 
Ellen: ‘Nee, niet opgericht. Die bestond al. Hij is op 
een gegeven moment op een gezamenlijke bijeen- 
komst geweest van de werkgroepen uit Rijswijk en 
Voorburg. Maar omdat hij zich meer verbonden 
voelde met Rijswijk, is hij lid geworden van de 
Rijswijkse werkgroep. Dat was, om precies te zijn, 
op 14 september 1987. Het belangrijkste was toen 

Tekening door Kees van den Bosch van leden     het graven van sleuven en het zoeken naar resten   

van de archeologische werkgroep in hun onder-    van Romeinse nederzettingen. In het begin hield hij 
komen, een onbewoonbaar verklaarde woning,       zich vooral bezig met dat graven en het nummeren 
aan de Tulpstraat in 1993                                         van scherven die gevonden werden.’ 
 
 
Wim: ‘Toen mijn vader lid werd van die groep, was er nog geen officiële erkenning. 
Eind jaren ’70 werd Hans Koot, die toen nog in opleiding was, door de gemeente op 
proef en op tijdelijke basis als archeoloog aangesteld. De gemeente was aan het ver-
kennen of men de archeologie in eigen stad wel moest ondersteunen. “Die archeologi-
sche geschiedenis, willen we dat eigenlijk wel?” vroeg men zich af. Hans Koot was 
de stimulerende kracht van de werkgroep. Toen hij zijn studie archeologie afgerond 



had en een baan zocht, heeft hij er werk van gemaakt om hier stadsarcheoloog te wor-
den.’ 
‘Daarmee kreeg de archeologische werkgroep erkenning. Toen is het  pas goed van de 
grond gekomen. Als er aanleidingen waren om te kijken of er wat te vinden was, bij-
voorbeeld bij nieuwbouw, dan ging mijn vader onderzoek doen. Hij zat dagen op het 
gemeentehuis in het archief om te kijken wat de historische gegevens waren van die 
plek. Dan ging het onder andere over Ypenburg waar belangrijke vondsten zijn ge-
daan. Of over de Muziekbuurt waar zelfs Romeinse fundamenten zijn gevonden. Dus 
van opgravingen deed hij de voorbereiding, maar hij was ook actief bij de uitvoering, 
dus bij het echte graven. Dat combineerde hij dan weer met dat andere talent van 
hem: het tekenen. Hij maakte tekeningen van het graafwerk die ook werden gebruikt 
in publicaties van de Archeologische Werkgroep. Sommige tekeningen kwamen in 
het Jaarboek van de Historische Vereniging Rijswijk terecht. Hans Koot heeft hier in 
Rijswijk een heel archief van tekeningen van mijn vader van alle mogelijke opgravin-
gen die ze gedaan hebben, waarvan Ypenburg zelfs landelijke bekendheid heeft ge-
kregen vanwege het skelet dat ze daar gevonden hebben. Na het opgraven en het teke-
nen kwamen ze één avond 
per week bij elkaar – ze 
noemden dat de ‘scher-
venclub’ – om alle voor-
werpen die ze gevonden 
hadden goed schoon te 
maken, te documenteren, 
te nummeren en in elkaar 
te zetten als dat mogelijk 
was. Dus al die stadia, 
vanaf de voorbereiding tot 
en met het reconstrueren 
van wat gevonden was, 
maakte hij mee. Daar 
heeft hij een zekere erken-    De ‘schervenclub’ aan het werk met de vondsten van de opgraving op Ypenburg in 
ning voor gekregen: hijzelf   in 1997. Geheel rechts Kees van den Bosch, in het midden secretaris Jos Eijsackers.   
heeft op Ypenburg tijdens     Locatie: kelder onder de monumentale verkeerstoren van Ypenburg.      
één van die graafwerk-           
zaamheden een zwaard uit de Romeinse tijd gevonden. Toen zich op een gegeven 

ogenblik een bijzondere gelegen-
heid voordeed, namelijk de ope-
ning van het golfterrein van Rijs-
wijk aan de andere kant van de 
Vliet door prins Bernhard, is de 
prins na die opening meegegaan 
naar het Tollenshuis. Daar waren 
archeologische vondsten uitge-
stald en mijn vader, de vinder van 
zwaard, mocht hem rondleiden en 
hem het zwaard tonen. Dat was 
zijn eerste ontmoeting met prins 
Bernhard. Toen hij thuiskwam,  

Uitstalling van gereconstrueerd aardewerk in november 1997 met een         zei hij: “Wat een klein manneke 
schilderij van Hofwijck door Kees van den Bosch op de achtergrond          is dat!”           



Ellen: ‘De interesse van mijn vader in archeologie hing samen met zijn interesse in 
geschiedenis. Die is hem in zijn jeugd bijgebracht, want opa had vroeger veel tijd-
schriften, zoals ‘Illustration’ en geschiedkundige tijdschriften.’ 
 
 
Ook in andere talen zo te horen? 
 
Ellen: ‘Ja, zijn beide tantes zaten op de Franse school, dus daar sprak je Frans mee. 
Vandaar dat Franse tijdschrift.’ 
‘Mijn vader zei altijd tegen ons: “Op school leer je niks. Uit tijdschriften, uit boeken, 
dáár leer je uit.” Zijn geschiedkundige interesse kwam daar vandaan. Hij vertelde al-
tijd met passie over geschiedenis, ook aan de kleinkinderen. Daar is zijn belangstel-
ling voor de archeologie ook uit voortgekomen. Dus hij had eigenlijk een heel ander 
leven moeten hebben dan bij die Pensioenraad, wat hij vreselijk vond. Tekenen, ge-
schiedenis, dáárin was hij het meest geïnteresseerd.’ 
 
 
We hebben het gehad over het tekenen van je vader voor de Haagsche Courant, voor 
het Jaarboek van de Historische Vereniging Rijswijk, het tekenen vóór en bínnen het 
Amateurspalet en het tekenen voor de archeologische werkgroep. Heeft hij nog voor 
andere instanties of personen getekend? 
 
Ellen: ‘Vlak na de oorlog kwamen de reclamebu- 
reaus op. Daar heeft hij reclametekeningen voor 
gemaakt.’ 
 
Wim: ‘Er waren ook losse activiteiten. In Rijswijk 
heeft hij vaak de voorkant van allerlei programma- 
boekjes getekend. We hebben het tot nu toe vooral 
over zijn tekenen gehad, maar hij schilderde ook met 
olieverf.’                  Olieverfschilderij ‘Franse boer’ 

 
 
Kun je daar meer over vertellen? 
 
Ellen: ‘Het was echt Haagse School. Daarin is hij ook opgeleid. Hij heeft wel gepro-
beerd om iets moderner te schilderen, zoals Karel Appel, maar hij vond dat moeilijk 
en bleef  liever in de trant van de Haagse School werken. Hij tékende vooral en zijn 
kracht lag in karikatuurtekeningen. Hij ging naar buiten voor de weergave van de 
werkelijkheid. En hij tekende willekeurige voorbijgangers en maakte daar een karika-
tuur van.’ 
 
 
Tekende hij ook strips? 
Wim: ‘Ja, ook. Zijn inspiratiebron was Jo Spier, als je dat wat zegt. Dat was een heel 
aparte cartoonist. In zijn stijl maakte mijn vader cartoons. Ook wel met grapjes erbij, 
met teksten eronder.’ 



Waar kwamen die cartoons in terecht? 
 
Wim: ‘In de krant. We 
hebben bijvoorbeeld een 
tekening uit de Voor- 
burgse Courant van lijn 
10 die toentertijd van 
Den Haag via Rijswijk 
naar Voorburg reed. In 
Rijswijk kregen de 65-
plussers een pas waar-
mee ze gratis openbaar 
vervoer hadden, maar de 
Voorburgers kregen die 
niet. Op de tekening zie je dan juichende Rijswijkers met hun pas en je ziet sip kij-
kende Voorburgers die niet gratis mogen reizen.’ 
‘Ik wil even terugkomen op mijn vader als schilder. Hij heeft ook olieverfschilderijen 
gemaakt en daar het een en ander van verkocht. Als je regelmatig op Marktplaats 
kijkt, valt het op, dat je zomaar aanbiedingen ziet van schilderijen van hem. Ook in 
venduehuizen zie je dat ze aangeboden worden. We zijn laatst nog in Arnhem ge-
weest: men had er zo maar twee olieverfschilderijen van hem in de verkoop.’ 
 
 

Verkocht hij goed? 
 
Ellen: ‘Hij verkocht wel, maar 
niet veel. Daar komt bij, dat hij 
moeilijk afstand van zijn werk 
kon doen. Hij heeft er eigenlijk 
nooit zijn best voor gedaan. Hij 
vond tekenen leuker dan 
schilderen. Hij heeft ook boeken 
geïllustreerd.’ 
 
Wim: ‘Dat hing vooral samen 
met dat legerproject. Ik herinner 
me nu zo maar, dat toen de 
LUA, de luchtdoelartillerie, 75 

jaar bestond, hij van het lustrumboek de voorpagina geïllustreerd heeft. We hebben 
nog dankbrieven van leidinggevende generaals van de LUA. Maar er waren ook ten-
toonstellingen in het Gemeentemuseum in Den Haag bijvoorbeeld.’ 
 
 
Heeft hij daar geëxposeerd? 
 
Wim: ‘Nee, dat niet: hij heeft illustraties gemaakt voor catalogi. De echte tentoonstel-
lingen van hemzelf, waar we het al over gehad hebben, die werden gehouden in Hof-
rust, het oude Rijswijkse raadhuis en bij het Amateurspalet.’ 
‘We hadden het zojuist over de familielijn. Kijk, daar hangt nou zo’n voorbeeld (Wim 

wijst naar een schilderij aan de muur). We hebben het over zijn voorouders gehad. Zijn moeder 



was een Van Druynen. Wie weet heeft hij zijn talent geërfd via de Van Druynentak, 
want zijn opa van moeders kant was een erkende kunstenaar. Van Druynen staat ook 
in dat boek van Scheen over erkende kunstenaars.’ 
 
 
In ons voorgesprek hebben we het over ‘De Katvis’ gehad, zeg maar het ‘culturele 
centrum’ van Rijswijk destijds. Wat heeft jullie vader daarmee te maken? 
 
Ellen: ‘Toen mijn moeder in 1986 overleed – zij was niet zo met dat schilderen bezig: 
ze was meer een zakenvrouw – toen is mijn vader zich verder gaan ontwikkelen wat 
tekenen en archeologie betreft. Hij is pas op zijn 79ste naar Rijswijk verhuisd. Door de 
archeologische werkgroep kwam hij in contact met Nel Haarlem. Zij had hier een an-
tiekwinkel, ‘De Katvis’ genaamd. Dat was zo’n beetje het culturele brandpunt van 
Rijswijk. Ze had een grote ruimte en daar kwamen allerlei mensen bij elkaar: de con-
servator van het Tollenshuis, nog een jonge man, de mensen van de archeologische 
vereniging, mensen van de Historische Vereniging Rijswijk, mensen uit de politiek, 
wethouders, want Nel Haarlem was VVD-raadslid geweest, en mensen van galerie 
Arti-Shock. Ze zagen elkaar regelmatig, aten bij elkaar en praatten over kunst en ar-
cheologie. Dat was voor mijn vader een heel belangrijk punt. Daar ontmoette hij be-
kende Rijswijkers.’ 
 
Wim: ‘Maar het was niet zijn drijfveer, hij zocht geen erkenning ..... ‘ 
 
 
Wat was zijn drijfveer dan wel? 
 
Ellen: ‘.....interesse, gezamenlijke interesse in geschiedenis, in archeologie. Met name 
wat betreft de na-Romeinse tijd van de archeologie, want ze zochten naar de invulling 
van een hiaat: de Romeinen trokken weg en wat is er toen gebeurd met de mensen die 
hier woonden, de oorspronkelijke bewoners? Daar praatten ze over. Het was echt be-
langstelling voor schilderkunst, archeologie, geschiedenis ..... ’ 
 
Wim: ‘Even voor de duidelijkheid: ‘De Katvis’, zo heette de winkel. Maar het hele 
rijtje huizen aan de Tollensstraat, rechts van de kerk - dat waren trouwens de oude 
stallen van prins Maurits – was eigendom van Nel Haarlem. ‘De Katvis’ lag het meest 
naar de Herenstraat toe en al die ruimtes daarnaast, daar woonde zij. Later is daar een 
deel van afgescheiden: haar kinderen gingen er wonen. Dat heette niet ‘De Katvis’, 
want die naam sloeg alleen op de winkel. De genoemde Rijswijkers kwamen als cul-
turele groepering, zeg maar als Rijswijkse elite, vooral bij haar thuis bijeen.’ 
 
 
Toen jullie vader daar voor het eerst kwam, was hij 79? 
 
Ellen: ‘Ja, hij wás al lid van het Amateurspalet en de Archeologische Werkgroep 
Rijswijk, maar vanaf 1986, het jaar waarin mijn moeder overleed, werd hij nog actie-
ver. Hij is toen lid geworden van de Historische Vereniging Rijswijk. Hij deed veel: 
er moesten bijvoorbeeld boeken bezorgd worden en daar was hij ook actief in.’ 
 



Wim: ‘Van publicaties van de HVR, zoals de Jaarboeken, tekende hij vaak de titelpa-
gina. Het waren meestal Rijswijkse tekeningen, tekeningen van de kerk, de Heren-
straat, het hek van Huis ten Hoorn ..... ’ 
 
 
Hangen er werken van hem in het Tollenshuis oftewel Museum Rijswijk? 
 
Wim: ‘Ja, ik weet niet of ze nú daadwerkelijk in het publieke deel van het Tollenshuis 
hangen, maar vóór de renovatie - er was op dat moment een aparte tentoonstelling 
vanuit het depot - hingen er geen tekeningen van pa. We hebben toen wel de conser-
vator gesproken en hij wist meteen uit zijn hoofd wie Van den Bosch was en hij wist 
ook, dat hij heel wat van hem in depot had. Die werken heeft mijn vader indertijd aan 
het museum geschonken.’ 
 
 
Ik wil zo langzamerhand dit gesprek afronden. Ik kom nú terug bij jullie: in hoeverre 
zijn jullie in de bevlogenheid van je vader meegenomen? 
 
Ellen: ‘Zoals veel kinderen met hun ouders naar het sportveld gaan, zo gingen wij met 
onze ouders naar musea. Ik kan me bijvoorbeeld Varenkamp in Voorburg herinneren: 
die familie woonde aan het Westeinde en had volgens mij een verffabriek. Die haal-
den de eerste tentoonstelling Moderne Kunst naar Voorburg. En daar zagen wij de 
eerste Picasso’s. Wij vonden het heel raar zo’n gezicht met scheve ogen. Zo werden 
wij meegenomen naar musea. Hij leerde ons echt kijken.’ 
 
 
Hoe deed hij dat bijvoorbeeld? 
 
Ellen: ‘Hij zei: “De humor ligt op straat.” Bijvoorbeeld in winkels. Ik kan me nog her-
inneren, dat een oudere dame bij de bakker om een hazelnootgebakje vroeg en dat 
mijn vader zei: “Kijk, het eekhoorntje vraagt om een hazelnootje.”  Zo leerde hij ons 
kijken en luisteren.’ 
 
 
Even tussen haakjes: wie is ‘ons’, zijn jullie dat samen of waren er nog meer kinderen 
in jullie gezin ? 
 
Wim: ‘Nee, wij met z’n tweeën. Maar actief heb ik niets voortgezet, want ik kan hele-
maal niet tekenen.’ 
 
Ellen: ‘Ik ook niet, wél mijn zoon. En de kleinkinderen: ik heb een kleinkind dat heel 
creatief is.’  
 
 
Een zoon die tekent? 
 
Ellen: ‘Ja, maar niet beroepsmatig. Hij is niet geremd. Ik denk, dat wij niet tekenen en 
schilderen omdat we het nooit geprobeerd hebben. Het geeft ook een soort verlam-
ming. Ik weet nog, dat ik op de middelbare school wel eens vastliep bij tekenen. Dan 
zei de tekenleraar bijvoorbeeld: “Vraag het maar aan je vader. Die weet het beter.” 



Dus je had dat verlammende gevoel dat je niet goed kon tekenen. Als kind begin je 
daar dan niet aan.’ 
 
 
Jullie hebben wél je belangstelling voor kunst, voor musea behouden? 
 
Wim: ‘Ja natuurlijk. We hebben een museumjaarkaart.’ 
 
Ellen: ‘En ik ben lid van Pulchri. Ik zit ook bij de Kunstkring aan de Denneweg in 
Den Haag.’ 
 
Wim: ‘Jij bent er heel actief, je hebt er als vrijwilligster in de winkel gestaan. Ik heb 
me in tekenen nooit belemmerd gevoeld, maar ik kán het gewoon niet. Mijn vader 
heeft het ook nooit gestimuleerd: we móesten niet tekenen.’ 
 
 
Je zou ook kunnen zeggen “We hebben gewoon die aandrang niet.” Zoals jullie je 
vader beschrijven had hij een sterke innerlijke drang om te tekenen. 
 
Ellen: ‘Het kwam ook door zijn grootvader Van Druynen die in Wageningen woonde 
en kunstschilder was. Met hem heeft hij als klein kind van 3 of 4 jaar getekend. Die 
grootvader heeft dat gestimuleerd.’ 
 
Wim: ‘Er zijn ergens wel dingen van mijn vader die ik in mijzelf herken, zoals mijn 
grote historische belangstelling. Ik had op de middelbare school altijd tienen voor ge-
schiedenis. Ik heb niet alleen die belangstelling, ik vergeet ook niets. Mijn vader heeft 
het ook wel gestimuleerd. Toen ik zelf in Rijswijk kwam wonen, heb ik me vrij snel 
aangemeld als lid van de Historische Vereniging Rijswijk en ben daar ook actief ge-
worden. Ik heb bijvoorbeeld meegeholpen aan het opstellen van de Toekomstvisie 
Landgoederenzone. Ik vroeg me op een gegeven ogenbik af: “Jeetje, wat gaat híer ge-
beuren?” Dat was toen de Voordes werden teruggekocht van Den Haag voor zestien 
miljoen gulden. Dan zie je, dat je iets met die informatie doet. Toen ik daarover een 
rondvraag hield op een vergadering van de Historische Vereniging Rijswijk, was de 
vraag van Anke Gerritsen, die later waarnemend voorzitter werd: “Wil jij dan geen lid 
worden van de Werkgroep Landgoederenzone?” We moesten met die werkgroep de 
toekomst bepalen van dat nieuwe bezit. Je hebt dan een prachtige toekomstvisie ont-
wikkeld, maar die moet worden waargemaakt en daar ben je dan steeds actief mee 
bezig. Je spreekt om de zoveel tijd in de gemeenteraad over dat onderwerp, bijvoor-
beeld over het huis De Voorde. “Jongens, doe daar eens wat mee! Want daar zitten 
kunstenaars die de ruimte niet als atelier gebruiken maar voor opslag.” Dus, wég met 
die kunstenaar. Gebruik huis De Voorde, wat toch ook weer een stukje historie is, in 
1800 gebouwd door de familie Van Vredenburch ..... ’ 
 
 
Die familie Van Vredenburch heeft er toch even gewoond? 
 
Wim: ‘Nee, niet gewoond. Van Vredenburch woonde in Overvoorde: hij heeft het 
huis De Voorde wel laten bouwen, maar hij deed het meteen in de verhuur. Kijk, daar 
heb je weer die geschiedeniskant: het is de Van Vredenburch die, toen hij ambassa-
deur in Brussel was, aangeklaagd werd, omdat hij de vader zou zijn van één van de 



onechte kinderen  die prins Hendrik verwekt had. De moeder van dat kind wilde geld 
hebben van prins Hendrik. François van ’t Sant, Hoofdcommissaris van Politie in Den 
Haag, tevens vertrouweling van Wilhelmina, heeft er toen voor gezorgd, dat Van Vre-
denburch werd beschuldigd. Daar heeft trouwens A. den Doolaard een boek over 
geschreven. Van Vredenburch heeft het geld eerst betaald, maar later hebben ze het 
weer terug geëist. Die Van Vredenburch woonde helemaal niet in Rijswijk, want hij 
zat in Brussel. Hij verhuurde De Voorde. Zie je, dat soort ontwikkelingen spreekt je 
aan en dan doe je er iets mee.’ 
 
 
O.K. Ik ga naar de laatste vraag: waar zijn jullie, als je terugdenkt aan je vader, het 
meest trots op? 
 
Ellen: ‘Het meest trots op? Zijn gevoel voor humor. Terwijl hij het als kind niet ge-
makkelijk had, eigenlijk een soort wees was, de oorlogsjaren, zijn echtgenote was niet 
gemakkelijk en dan toch dat enorme gevoel voor humor.’ 
 
Wim: ‘Ja, en zijn doorzettingsvermogen. Aan de ene kant de belemmering van de 
economische periode waarin ze leefden, zeg maar: van een rijke familie afkomstig is 
hij bijna in de armenklasse terecht gekomen, heeft werk moeten doen dat hem hele-
maal niet aansprak en ondanks dat bleef hij héél vrolijk. Hij had een hobby die hem 
een heel positieve levenshouding gaf. Hij was altijd met dat schilderen en tekenen be-
zig. Zo lang hij kon, ging hij erop uit. En waar hij was, nam hij de werkelijkheid ac-
tief in zich op en ging er positief mee om. Hij was ook zorgzaam en behulpzaam. En 
dat uitte zich, heel opvallend, ook in de vriendencontacten die hij had. Hij kende men-
sen die hij wel eens van soep voorzag en later, toen hij zelf wat hulpbehoevend werd, 
zag je dat ook in omgekeerde richting gebeuren. Mensen uit de buurt die hem zo maar 
gingen ondersteunen.’ 
 
Ellen: ‘Wat we vooral geleerd hebben van hem, op het laatst, was vooruítkijken. 
Mensen die ouder worden zeggen vaak: “Het verleden was zo mooi.” Maar hij zei: 
“Het verleden was niet altijd zo mooi. Nú is belangrijk, dus blijf met jonge mensen 
omgaan. Ouderen praten alleen maar over ziekten en hoe mooi het in het verleden 
was. Kijk vooruit. De tijd waarin je nu leeft is interessant genoeg. Ga met jonge men-
sen om.” En dat bleef zo tot op hoge leeftijd, die enorme interesse in de tijd waarin hij 
leefde.’ 
 
 


