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Van pakweg de zeventiende eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog varen Rijs-

wijkse warmoezeniers en ‘oofttelers’ hun groenten en fruit letterlijk naar de 

markt in Delft en Den Haag. Maar rond 1900 komt die ‘markt’ plotseling dicht-

bij huis: het veilingwezen ontstaat. Uit nood geboren. Rijswijk volgt daarbij de 

bewegingen van ‘grote broer’ Westland.  
 

Met zilveren ketenen gebonden 

De ontwikkelingen in het Westland zijn illustratief voor héél het veilingwezen en ver-

helderend voor het verhandelen van wat de Rijswijkse tuinbouw voortbrengt. Wat is 

er aan de hand? Eind 19de eeuw is er sprake van een Europese landbouwcrisis met als 

gevolg dat de vraag naar land- en tuinbouwproducten sterk daalt. Het Westland wordt 

extra geplaagd door de afnemende vraag vanuit Engeland, dat al jarenlang het belang-

rijkste exportland is. Oorzaak: de Kanaaleilanden zijn met hun opkomende tuinbouw 

een geduchte concurrent geworden. Veel Westlandse tuinders gaan failliet. Armoede 

alom. 

Ook ándere redenen zetten het Westland, waar de teelt van vroege aardappelen domi-

neert, op achterstand. Een belangrijke reden is de verhandeling van de tuinbouwpro-

ducten: de tuinders zijn aangewezen op commissionairs. Deze tussenpersonen hebben 

zogenaamde ‘lopers’ in dienst. Namens de baas bezoeken zij de tuin, keuren het pro-

duct en bepalen de hoeveelheid die ze willen kopen. De tussenpersoon laat manden – 

‘kinnetjes’ zegt de Westlander – op de tuin bezorgen, de tuinder vult ze en de tussen-

persoon zorgt voor het vervoer en de verdere afhandeling. Slechts één keer per jaar 

rekent hij af, na aftrek van kosten en commissieloon. De tuinder, niet zelden in geld-

nood, vraagt op zijn beurt vaak een voorschot, waarover dan weer rente wordt gere-

kend. Kortom, uitgeleverd als hij is aan een ondoorzichtig verkoopsysteem rest hem 

slechts een schamele betaling. In het gedenkboek ter gelegenheid van het veertigjarig 

bestaan van ‘De Voorschotbank’ te Naaldwijk in 1936 schrijft A.J. Hartman: ‘Wie 

eenmaal met de zilveren ketenen aan zijn handelaar gebonden zat, kwam daarvan niet 

meer zo gemakkelijk los’.1 Zeven jaar eerder schrijft Ed. van Bergen: ‘Al viel de re-

kening bij het scheiden van de markt nog zo tegen, zwijgen moest de tuinder, aan-

vaarden wat men hem gaf en dat was soms bitter weinig’.2 

Dat maakt begrijpelijk waarom er weleens geknoeid wordt met de oogst. Sommige 

telers kunnen de verleiding niet weerstaan om onder in het ‘kinnetje’ waarin de aard-

appelen worden geleverd minder goede exemplaren te doen, vaak op een ‘bedje van 

loof’. 

 

‘Westlands’ moet keurmerk worden 

De toestand is onhoudbaar. Op de vergadering van de Westlandse afdeling van de 

Hollandse Maatschappij van Landbouw in augustus 1888 leidt dat tot het agendapunt 

‘Bespreking van de middelen die kunnen leiden tot wijziging en verbetering van den 

aardappel- en fruithandel’. Er wordt een commissie ingesteld, waar de burgemeesters 

van de Westlandse dorpen en Loosduinen plus een aantal tuinders zitting in nemen.  
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Hun bemoeienis resulteert in de oprichting van ‘Vereeniging Westland’ op 25 april 

1889. Doel: de regionale verkoop en export van Westlandse producten bevorderen 

door toezicht op kwaliteit, hoeveelheid en verpakking. Maar ook: plaatselijke verkoop 

door middel van afslag. ‘Westlands’ moet een keurmerk worden!  

 

Tuinbouwproducten op het biljart 

De vereniging roept per dorp een afdeling in het leven. Die ziet toe op de kwaliteit 

van de tuinbouwproducten en organiseert de verkoop in de vorm van een veiling. 

Daartoe komen de aangesloten leden met welwillende kooplieden – velen zien het 

nieuwe systeem om begrijpelijke redenen niet zitten – samen in de gelagkamer van de 

plaatselijke herberg. Diverse tuinbouwproducten, vaak primeurs, liggen in kleine 

hoeveelheden uitgestald op ‘het biljart’. Van grotere partijen zijn monsters aanwezig. 

Er wordt gekeken en gekeurd. Voor alle aanwezigen is volkomen transparant hoe de 

verkoop tot stand komt. Die vindt plaats door afslag: de koopman die een partij wil 

hebben begrijpt dat hij als eerste ‘mijn’ moet zeggen. Omdat deze veilingen op ver-

schillende tijdstippen worden gehouden, kan hij nog meer herbergen aflopen. Na de 

verkoop breekt het momentum van de kastelein aan en schenkt hij met overgave de 

glazen vol!  

 

Herbergen te klein 

In het begin zijn de plaatselijke afdelingen klein. Veel tuinders hebben geen vertrou-

wen in het nieuwe systeem en houden alles liever bij het oude. Ook heel wat leden 

van de nog jonge plaatselijke organisaties blijven hun producten direct aan handelaars 

verkopen. Toch neemt hun aantal toe, groeit de aanvoer van producten en worden de 

herbergen te klein. Zo ontstaat in vrij korte tijd de behoefte aan een afzonderlijk ver-

kooplokaal. Rond 1900 stichten alle afdelingen hun eigen veilinggebouw. Dat blijkt al 

snel te klein. Uitbreiding en nieuwbouw zullen in de geschiedenis van elke veiling 

een constante blijken. 

 

Doorvaartveilingen 

Decennialang betreft het doorvaartveilingen: producten worden per schuit aangevoerd 

en onder de veilingklok gevaren. Er worden keurmeesters aangesteld die de kwaliteit 

van de producten bepalen. Zij nemen ook steekproeven. De ervaring leert, dat ze niet 

alleen naar het bovenste zichtbare gedeelte van een aangevoerde partij moeten kijken. 

Er komen kwaliteitscategorieën, het fust wordt geüniformeerd – aanvankelijk bestaat 

dat uit manden, later uit kisten en kistjes – en in 1905 verschijnt het eerste afmijntoe-

stel of veilingklok.  

 

Coöperatieve succesformule 

De plaatselijke veilingen maken in korte tijd opgang, verlangen naar meer autonomie 

en gaan vanaf 1915 verder als zelfstandige coöperaties: Vereeniging Westland wordt 

omgevormd tot de federatieve Bond Westland. In 1916 wordt de veilplicht ingevoerd. 

Deze regeringsmaatregel is een beslissende zet in het succesvol maken van het vei-

lingwezen: tuinders mogen niet langer buiten de veiling om hun producten aan de 

man brengen. Het nieuwe veilingsysteem blijkt een enorme stimulans voor de ont-

wikkeling van de tuinbouw: boomgaarden verdwijnen en teelten onder glas nemen 

toe. 

 

 

 



DE MARKT DICHTERBIJ HUIS                                                       3                                                             FRANS HOLTKAMP  

 

 

Experiment in ’t Bonte Huys 

Rijswijk kent in die tijd twee con-

centraties van tuinbouwbedrijven: 

Sion en de Strijp. Vóór het ver-

schijnen van een ‘echte veiling’ 

wordt door enkele tuinders uit 

Sion en Den Hoorn al geëxperi-

menteerd met veilen. In de jaren 

negentig van de negentiende eeuw 

houden Lou Koop, Piet Bens en 

Bert van Marrewijk veiling in café 

‘Bonte Huis’. 3 Weinig tuinders 

doen mee. In 1903 wordt er een 

punt achter gezet. 

 

Veilen in een pakhuis 

Inmiddels hebben enkele Delftse tuinders de ‘Coöperatieve Warmoezeniers Ver-

eeniging De Delftsche Groentenveiling’ opgericht. Langzaam maar zeker zullen de 

tuinders uit Sion van deze veiling gebruik gaan maken. Het is even zoeken naar een 

geschikte locatie. De initiatiefnemers huren tenslotte een pakhuis aan de Buitenwater-

sloot. Dat is zo gek nog niet, want deze ‘watersloot’ heeft oude papieren: hij wordt 

gegraven als het gebied rondom Delft in de elfde en twaalfde eeuw wordt ontgonnen. 

Zelfs bij de stadsuitbreiding van Delft in 1355 blijft een gedeelte van dit water buiten 

de nieuwe omwalling vallen. Vandaar de naam. Er ontwikkelt zich zoiets als een 

‘voorstad’ met huizen en bedrijvigheid. De economische betrekkingen met het achter-

land zijn daar debet aan: vanouds worden vanuit Midden-Delfland, het Westland en 

Rijswijk zuivelproducten aangevoerd en met het voortschrijden van de tijd worden dat 

langzaam maar zeker tuinbouwproducten. 

 

Het hoekje om 

Het pakhuis 

blijkt al snel te 

klein, dus gaat 

men letterlijk 

‘het hoekje om’: 

de Buitenwater-

sloot staat im-

mers haaks op de 

Westvest en daar 

huurt men een 

terrein naast het 

water. Er verrijst  

  

De opkomst van het veilingwezen past in de brede stroom van emancipatiebewegingen aan het eind van de negentiende en 

begin twintigste eeuw. Op tal van gebieden streeft men naar autonomie en kiest daarbij vaak voor de coöperatieve vorm. De 

kredietverstrekking aan tuinders en overige landbouwers loopt daarmee in de pas. In 1902 wordt de Coöperatieve Boeren-

leenbank, nu Rabobank, opgericht. Anders dan commerciële banken verstrekt deze ‘krediet op maat’: er is een lage, stabiele 

rente en bij afbetalingsregelingen houdt de bank rekening met het tijdstip van de oogst. 

  

 
Van Buitenwatersloot naar Westvest (zie zwarte lijn) 



DE MARKT DICHTERBIJ HUIS                                                       4                                                             FRANS HOLTKAMP  

een veilinggebouw van bescheiden omvang. Mooi meegenomen dat het zich tegen-

over het station bevindt, denkt men. De uitvoer groeit en Duitsland, dat Engeland als 

exportland begint te overvleugelen, kun je maar het beste per spoor bedienen als pro-

ducten snel aan bederf onderhevig zijn. 

 

In 1911 wordt in een vergadering besloten tot veilplicht. Het aantal leden van de co-

operatieve veiling neemt toe, niet alleen vanwege de betere prijzen die tuinders voor 

hun producten krijgen, maar ook omdat het tuinbouwgebied in Den Hoorn, Sion en 

het Westland zich steeds verder uitbreidt.  

 

Dichter bij Sion 

Het gebouw aan de Westvest wordt al snel te 

klein, de gracht te smal en men wil vooral een 

eigen en groter terrein. Een nieuwe locatie wordt 

gevonden in Den Hoorn, vlakbij de r.-k. kerk St.-

Antonius en St.-Cornelius aan de Hoornseweg. 

Het bestuur van de veiling koopt zeven ha aan, er 

worden havens gegraven, kaden aangebracht, 

fust- en neerzetloodsen gebouwd en een veiling-

gebouw met kantoor gerealiseerd. In 1921 wordt 

de accommodatie in gebruik genomen. Mooi 

meegenomen is het spoor van de Westlandsche 

Stoomtramweg Maatschappij (WSM) achter de 

nieuwe veiling, dat al vanaf de tachtiger jaren van 

de negentiende eeuw deel uitmaakt van het railnet 

dat  de  Westlandse  dorpen  met  steden  als  Den 

  

 
Het veilinggebouw aan de Westvest (foto uit het album van Lucia van den Enden) 

 
Bewijs van inschrijving van A. van der Meer uit 

Sion 
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Haag en Delft verbindt. Bloemkool, komkommers 

en overige producten kunnen gemakkelijk in wa-

gons worden geladen voor vervoer naar het buiten-

land. Tuinders uit Sion kunnen na afzet van hun 

komkommers op de veiling stro, dat per spoor is 

aangevoerd, op hun schuit mee terugnemen naar 

huis. Dat is voor broei. Dit is mest vermengd met 

stro. Het warme mengsel levert een vruchtbare on-

dergrond voor komkommerplanten op.  

 

Het lotingsmandje van Toon Vermeulen 

Tot in de zestiger jaren overweegt het vervoer per 

water. Van heinde en ver komen tuinders, soms in 

colonnes, met vol beladen schuiten naar de veiling. 

Zij weten behendig met hun vaarbomen om te gaan. 

Omdat dit vervoer in korte tijd enorm toeneemt, 

moet een sys-

teem van sprei-

ding worden be-

dacht. Tuinders 

worden over de 

dag verspreid in 

series toegela-

ten, waarbij de 

letter A de kwe-

kers aangeeft 

die het eerst op 

de veiling mo-

gen verschijnen. 

Maar ook per 

serie liggen er 

nog veel schui-

ten tegelijk aan 

de kade afge-

meerd. Een loting is nodig om te bepalen in welke volgorde de tuinders hun producten 

tot onder de veilingklok mogen varen. Daarvoor wordt een lotingsmandje in de vorm 

van een fles en met ‘n smalle opening gebruikt. Er zitten balletjes met een nummer in. 

Hoe het werkt? Toon Vermeulen, die jarenlang het mandje bedient, vertelt:  

 

Het was vroeg beginnen, want de eerste serie schippers lag al aangemeerd.4 

Het was een mooi gezicht, al die platte neuzen van de veilingschuiten in een rij 

tegen de schoeiing. Als er een groot aantal binnen waren, trok ik aan de bel en 

dan kwamen de jongens om me heen staan. Ik nam het lotingsmandje, liet een 

balletje in mijn hand rollen en gaf deze één voor één aan de jongens, zodat zij 

in die volgorde, nadat de partij groenten door de keurmeester was gekeurd, 

langs de afslag konden gaan. 

 

 

 
De schuit van Arie van der Meer met kom-

kommers op weg naar de veiling in Den 

Hoorn, circa 1935 (foto: Aad van der Meer) 

 
Tuinders 'bomen' hun schuit langs de Hoornsekade naar de veiling in Den Hoorn (foto uit het 

album van Lucia van den Enden) 
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Zet maar neer! 

Verbouwing en uitbreiding 

van de veiling zijn aan de 

orde van de dag. In 1963 

wordt een totaal nieuw com-

plex gerealiseerd, geheel 

naar de eisen van de tijd. 

Havens doen er niet meer toe, 

wél een groot parkeerterrein. 

Inmiddels worden alle tuin-

bouwproducten met de 

vrachtauto aangevoerd. De 

doorvaartveiling is een 

‘neerzetveiling’ geworden. 

 

 

 

Vervoer per vrachtauto speelt, onder het motto ‘afstand is geen probleem’, moderne 

economische ontwikkelingen in de kaart, zoals fusies. De eerste vindt plaats in 1973 

met de veiling in De Lier, ‘Veiling Delft-Westerlee’ gedoopt. Locatie: De Lier. De 

gebouwen in Den Hoorn worden verhuurd of verkocht aan diverse bedrijven. Pas in 

1997 vindt sloop plaats en komt er een woonwijk voor in de plaats. Verdere fusies 

zullen tot twee mammoetveilingen voor groenten en fruit in het Westland leiden, die 

inmiddels ook alweer verleden tijd zijn. 

 

Geef mij maar de Delftse Schie! 

Een korte anekdote tot slot van de geschiedenis over de veiling in Den Hoorn. Ook de 

telers aan het Haantje zetten daar hun producten af. Maar met hun schuiten nemen ze 

doorgaans een andere route dan hun vakgenoten uit Sion. Jan van Ruijven (1950): ‘De 

tuindersschuiten hier aan het Haantje maakten liever een omweg via de Delftse Schie, 

omdat op de kortere route door Den Hoorn teveel schuiten van andere tuinders in de 

weg lagen. Was je te lang onderweg’. 

 

  

Ook hier wil Van der Ende graag iets over kwijt: ‘Op dat moment ging mijn vader op een vrachtauto over, een Opel Blitz. 

De Lookwatering tot aan ons huis moest worden verbreed. Maar ook het pad dat daar haaks op stond en dat naar onze tuin 

leidde. Die lag immers zo’n 250 meter verderop de polder in. Daarvoor moest grond worden aangekocht bij de buren. Die 

hadden er belang bij, want ook zij gingen voortaan gemotoriseerd. De paden werden wegen. Eerst werd er een puinli-

chaam gestort. Dat moet vastgereden worden. Later ging er asfalt overheen. De zijsloot waar we voordien gebruik van 

maakten, mocht van Delfland niet worden gedempt. Die is er nu nog. Met schitterende waterlelies!’  

 

Huib van der Ende (1945), zoon van een tuinder en al jong bij zijn vader in dienst, herinnert zich het lotingsmandje: ‘Ik was 

vijftien jaar. Ons personeel was op vakantie. Ik mocht voor het eerst in m’n uppie komkommers en tomaten met de schuit 

naar de veiling brengen. Naast de vaarboom gebruikte ik de schuifstok. Je moest onder verschillende bruggen door. Als ik 

onder zo’n brug was, hield ik met die stok de schuit van de kant af en duwde hem ook voort. Bij de veiling aangekomen 

had Brunink, de afslager, mij al in de gaten. Hij begroette me met: ‘Zo Huib, kom je deze keer alleen?’ Daarna kwam Toon 

Vermeulen met z’n mandje en gaf mij een balletje met een nummer. Toen het mijn beurt was, voer ik met de schuit tot 

onder de veilingklok. Nadat de partij verkocht was, moest ik die met de schuit naar één van de insteekhavens varen waar de 

loods van de betreffende koopman was. Daarna weer naar huis. Onze schuit is overigens nooit gemotoriseerd geweest. Het 

Hoogheemraadschap Delfland stond dat niet toe voor de sloten door Den Hoorn waar wij gebruik van moesten maken. 

Tuinders van het Haantje, die de omweg via de Delftse Schie maakten, mochten wél met een motorschuit naar de veiling.’ 

 

 
Eerste paal voor de nieuwe veiling in 1963 (foto uit het album van Lucia van 

den Enden) 
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Een echte Rijswijkse veiling 

In de Strijp loopt het anders. Tuinders aan beide zijden van het gelijknamige water 

zijn in 1908 op de veiling in Wateringen aangewezen. Zij vinden de afstand te lang en 

willen het liefst een eigen veiling. Enkele tuinders nemen het initiatief om die wens in 

vervulling te laten gaan: C.A.V. van Ruijven, C. van Steekelenburg, A.S. van Velden 

en J.H. Zuiderwijk.5 Na goed overleg met Vereniging Westland en het Wateringse 

veilingbestuur wordt besloten een nieuwe veilingvereniging op te richten. Zo verrijst 

in 1909 aan wat nú de Sammersweg is, vlak tegenover het huis van medeoprichter C. 

van Steekelenburg, de Groenten- en Fruitveiling Sammersbrug. Het kleine houten 

gebouw, niet groter dan een tuindersschuur, opent in april van dat jaar. In vergelijking 

met de ‘grote broers’ in het Westland zal Sammersbrug, aangesloten bij Bond West-

land, altijd een kleine veiling blijven. Ruim vijftig jaar lang. Hoe dicht wil je de markt 

bij huis hebben!   

 

De veilingvereniging flo-

reert. De omzet stijgt 

snel. Al in 1912 komt er 

een groter houten ge-

bouw, nu met doorvaart 

voor de schuiten. In 1928 

zal de veiling opnieuw 

worden uitgebreid. In het 

begin vindt nog het ‘mij-

nen’ plaats, maar dat le-

vert vaak problemen op 

als twee handelaren tege-

lijk ‘mijn’ roepen en de 

afslager partijdigheid 

wordt verweten. Dus 

komt  er  een automatisch  

  

 
Het tweede houten gebouw, zichtbaar als doorvaartveiling (zie de boog tussen de twee ramen), gezien vanaf de Sammersbrug 

(foto: Westlands Museum) 

 
Hetzelfde gebouw gezien vanaf de andere kant (foto: Westlands Museum) 
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systeem met de zogenaamde vei-

lingklok, waarvan de wijzer lang-

zaam maar zeker van een hoge 

koopprijs naar een lagere draait. De 

handelaren zitten in de zogenaamde 

‘kopersbanken’ en drukken op een 

knop als de wijzer de prijs aanwijst 

die zij bereid zijn te betalen voor de 

groenten of het fruit op de schuit 

onder de klok. 

 

Intensief bevaren waterweg 

Behalve Rijswijkse tuinders worden 

ook de telers aan de Wateringse kant 

van de Strijp en heel wat ‘vakbroe-

ders’ met hun tuinen aan de vaart 

langs het Oosteinde of aan de 

Noordweg aldaar lid van de nieuwe 

vereniging. Voor hen is Sammers-

brug immers dichterbij dan de vei-

ling in eigen dorp. Het ‘scheepvaart-

verkeer’ op de Strijp mag intensief 

worden genoemd. Steef van Ruijven, 

oud-tuinder in de Strijp, wil er graag iets over vertellen: ‘Aan de Rijswijkse kant van 

de Strijp liep een onverharde weg. Langs die weg waren veel tuinderijen gevestigd. Er 

waren tal van zijsloten die uitkwamen op de Strijp. Dat gold ook voor ons. Daar lag 

de schuit. Die werd volgeladen met tuinbouwproducten. Daarna moest hij naar veiling 

Sammersbrug worden gevaren. We moesten dan naar de overkant van het water, de 

Wateringse zijde. Daar 

was alleen maar een 

pad, vanouds een jaag-

pad, gewoon de Strijp 

geheten. Daar mochten 

geen bomen groeien, 

want we moesten de 

schuit met de vaarboom 

voortbewegen. Omge-

keerd moesten de tuin-

ders aan de Wateringse 

kant met de schuit naar 

onze kant oversteken als 

er grote dingen, denk 

aan meubelen, opge-

haald moesten worden’. 

 

 

 

 

 

 
Tuindersschuiten met groenten liggen klaar om naar binnen te 

varen (foto: Museum Westland) 

 
De Strijp anno 2020 
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Soms gniffelde je 

Veiling Sammersbrug is een ‘part-

timeveiling’: alleen op maandag, 

woensdag en vrijdag wordt er ge-

veild. ’s Morgens vindt de zoge-

naamde ‘kleine veiling’ plaats. De 

aangevoerde producten zijn bestemd 

voor het binnenland. De kwaliteit 

ervan is doorgaans iets minder dan 

die van de exportproducten. Oud-

tuinder Cor van Steekelenburg 

(1932), kleinzoon van de eerderge-

noemde medeoprichter, eveneens 

Cor: ‘Voor binnenlands gebruik 

waren bijvoorbeeld de ‘bonken’ 

bestemd. Dat waren wat hoekige 

tomaten. Wel goed, maar niet 

mooi’. Om 13.00 uur begon de zo-

genaamde ‘exportveiling’. Van 

Steekelenburg: ‘Dat was het laatste 

verkoopmoment van alle veilingen 

in het Westland. De veilingtijden 

waren op elkaar afgestemd, omdat 

er kopers waren die op meerdere 

veilingen producten wilden kopen. 

Als prijzen op de Westlandse vei-

lingen in de loop van de dag stegen en kopers daarna naar Sammersbrug kwamen, 

gniffelden we even. We zouden immers een mooie prijs kunnen maken’. 

Wat wordt er zoal 

aangevoerd? Van 

alles en nog wat. 

Er is een enorme 

diversiteit aan tuin-

bouwproducten. 

Dat blijkt onder 

andere uit het jaar-

verslag van 1941. 

Druiven en toma-

ten zijn koplopers. 

Het aandeel sla, 

zowel van de volle 

grond als onder 

glas, neemt toe.  

 

 

 

 

 
Overzicht geveilde producten in 1941 

 
Tuindersschuit bij veiling Sammersbrug met helemaal rechts Cor van Steekelenburg senior, 

circa 1930 (foto: Cor van Steekelenburg junior) 
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Loodsbaas 

Van Steekelenburg vervolgt: ‘Mijn vader zat in het bestuur van de veilingvereniging. 

Op een dag ging Gerrit van Leeuwen op pensioen. Hij was de loodsbaas. Mijn vader 

vroeg of ik hem wilde vervangen. Nou, dat deed ik graag! De loods was bestemd voor 

kopers die hun waar niet direct in ontvangst konden nemen. Je had ook de zogenaam-

de overkapping aan de andere kant van het gebouw. Daar hadden vaste kopers hun 

plek. In de loods moest ik er bijvoorbeeld voor zorgen dat de gekochte partijen op de 

goede plek kwamen te staan. Zo heb veel handelaren leren kennen. Er waren grossiers 

die inkochten voor de Haagse markt. Of neem Rijsbergen. Dat was een grote groente-

boer. Ik herinner me ook Mok en Groenteman – Groenteman, toepasselijke naam! – 

twee joodse kooplieden uit Amsterdam. Zij waren groothandelaren in fruit en kwa-

men voor het klein- of kasfruit graag naar Rijswijk’. 

 

Betrokkenheid 

De betrokkenheid bij de Rijswijkse veiling is groot. Iedere tuinder is immers lid van 

de coöperatie en dus medeverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. De al eerderge-

noemde Van Ruijven wil daar graag iets over kwijt:  

 

Iedere teler was lid van de veiling Sammersbrug. Mijn opa is vele jaren voor-

zitter geweest van de veilingvereniging. Hij heette Philippus. Westlanders 

maakten daar vaak Phul van. Als hij ergens in de tuin was en mijn oma hem 

nodig had, riep ze met luide stem: ‘Phulles!’. Dat werd weleens anders ver-

staan dan zij bedoelde. De laatste voorzitter, tot aan de opheffing van veiling 

Sammersbrug begin jaren zestig, was Jan Willemsen. Mijn vader was een tijd-

lang actief als secretaris van de Coöperatieve Boerenleenbank en daarna als 

voorzitter. De Boerenleenbank hield op bepaalde tijden zitting op de veiling 

om tuinders aan kredieten en dergelijke te helpen. 

 

Als een geoliede machine 

Hoe verloopt dat veilen nu precies? Vaar denkbeeldig mee op de schuit van Van Paassen! Op het dek van zijn schuit 

staan tien kistjes met ieder drie kilo perziken, zes kistjes met elk drie kilo pruimen en een kistje met tien kilo prinsessen-

bonen. Alles keurig gerangschikt. Van Paassen zit vandaag in een middagserie, want zijn kleinfruit is bestemd voor de 

export. Bij de veiling meert hij aan. De keurmeester loopt langs, bepaalt de kwaliteit van de producten en steekproefsge-

wijs controleert hij vandaag ook het gewicht. Dan vaart Van Paassen naar binnen. Er is een soort van brug over het water 

waar hij onder door moet. Op die brug zit de veilingmeester. In het veilingboek vóór hem op de lessenaar legt hij onder 

de bovenste bladzijde een carbon. Hij noteert wat Van Paassen op het dek heeft staan. De schuit wordt voor de veiling-

klok gevaren. De afslager heeft door middel van een wieltje op heuphoogte de wijzer van de klok weer in de hoogste 

stand gezet. Die zal nu automatisch en langzaam maar zeker naar beneden zakken. Tegenover de klok, aan de andere kant 

van het water, zijn de kopersbanken goed bezet. Op een vlonder boven het water en op gelijk niveau met de schuiten staat 

de opsteker. Hij pakt een kistje perziken van het dek, steekt het omhoog en laat het duidelijk aan de adspirantkopers zien. 

De veilingmeester roept: ‘Van Paassen, nummer 275, tien kistjes perziken van drie kilo!’ De eerste handelaar die op de 

knop drukt is, tegen de prijs die de veilingklok aangeeft, de koper van deze partij. Hetzelfde ritueel voltrekt zich bij de 

pruimen en prinsessenbonen. De veilingmeester noteert dat allemaal. Het bovenste blad, het origineel, gaat naar het 

veilingkantoor. De doorslag is voor Van Paassen. Die vaart nu aan de andere kant de veiling uit. Deze keer boomt hij zijn 

schuit niet naar de loods maar naar de overkapping. Daar probeert hij met het vaartuig zo dicht mogelijk bij de auto van 

de koper te komen. Daar laadt hij zijn producten af. Voor hij huiswaarts keert, vaart hij nog even naar de fustloods. De 

fustmeester geeft hem tien grote kisten mee. Die zijn voor morgen. Dan zal hij tomaten veilen. De koopman gaat naar het 

veilingkantoor en rekent contant af met de betaalmeester. Ook Van Paassen wordt in klinkende munt betaald. Het ver-

diende geld gaat in een envelop. Die wordt de zaterdag daarna door de betaalmeester in zijn brievenbus gestopt.  
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Familieschuit 

Sammersbrug beschikt over 

een familieschuit. Die ligt 

vlak bij het veilinggebouw. 

Permanent. De schuit is be-

stemd voor tuinders die hun 

kwekerij niet aan het water 

hebben liggen. Dat zijn bij-

voorbeeld de Wubbes en de 

Hooimannen aan de Klei-

weg en Lange Kleiweg. Zij 

maken noodgedwongen ge-

bruik van paardenwagen of 

vrachtauto. Een monster van 

hun aanvoer wordt op die 

schuit gezet. Huis te Lande, 

de tuinbouwschool voor 

meisjes aan de Van Vreden-

burchweg, maakt er ook ge-

bruik van. De producten van 

de school worden er met een 

zogenaamde jumbo, een kar 

met vier wielen en een trek-

stang, naar toe gereden. Als 

de familieschuit uiteindelijk 

door een schipper van de 

veiling naar binnen gevaren 

wordt, hebben de meisjes 

van Huis te Lande meestal 

meer bekijks dan al het fleu-

rigs en sappigs op de schuit. 

En de tuinders die door lo-

ting weten dat ze ná de fa-

milieschuit naar binnen mo-

gen varen, hebben alle tijd 

om een sigaretje op te ste-

ken. De verkoop met behulp 

van al die monsters op de 

familieschuit zal minstens 

een halfuur in beslagnemen! 

 

Het doek valt 

Vanwege de gestage groei 

wordt in 1928 wederom 

nieuwbouw gepleegd. De-

cennialang blijft het goed gaan. Rond 1950 heeft men zo’n vijftig man in vaste dienst. 

Maar  ruim  tien jaar later valt het doek:  Sammersbrug  is  gedwongen te fuseren met  

 
Op 'de brug' in het afmijngebouw van links naar rechts: L.G.W. van Ruijven 

(voorzitter veilingvereniging), Van Velden (veilingmeester), onbekende man 

(betaalmeester) en N.S.W. van Ruijven (achter microfoon), op de schuit, voor-

overgebogen, Leo Duivesteijn (opsteker) en helemaal rechts Van Ruijven (foto: 

Westlands Museum) 

 
De jumbo van Huis te Lande, circa 1953 (fotograaf onbekend) 



DE MARKT DICHTERBIJ HUIS                                                       12                                                             FRANS HOLTKAMP  

Wateringen. Afstand is voor de tuinders nu geen bezwaar meer: de schuit heeft afge-

daan, de vrachtauto is ervoor in de plaats gekomen. Nogmaals Van Ruyven: 

 

Rond 1960 is het dus einde verhaal voor veiling Sammersburg. In het West-

land zijn de veilingen niet veel later gefuseerd tot nóg grotere veilingen. De 

tuinders van de Strijp gingen naar Veiling Noord. Voor bloemen en 

(pot)planten waren ze op de CCWS aangewezen, nu een locatie van Royal 

Flora Holland.6 Veiling Noord bestaat niet meer. De oorzaak is, dat grote 

kwekers in toenemende mate buiten de veiling om hun producten aan de man 

gingen brengen door contracten af te sluiten met de groothandel. Kleinere 

kwekers gingen daarin mee en Veiling Noord kon z’n deuren sluiten. Dat is bij 

Royal FloraHolland vooralsnog niet gebeurd. 

 

Wat Rijswijkse oud-tuinders liever niet horen 

De sluiting van Sammersbrug is niet alleen een gevolg van gemotoriseerd vervoer en 

schaalvergroting in de tuinbouw. Ton Immerzeel, conservator van het Westlands Mu-

seum: ‘De kleine veiling kon het uiteindelijk niet bolwerken. Waarom niet? Omdat 

kooplui Sammersbrug als laatste bezochten in de hoop dat door vraag en aanbod lage-

re prijzen konden worden bedongen. Er kwamen bovendien kooplui die minder eisen 

aan de producten stelden. Dat was ook nadelig voor de Rijswijkse tuinders’. 

 

Veiling Sammersbrug nu ‘varkenspaleis’ 

Het oude veilinggebouw heeft, misschien wel bij toeval, een ‘tweede leven’ gekregen. 

Ad Haaze, geboren en getogen Rijswijker, vertelt daarover:   

 

Mijn vader en oom hadden een handeltje in oud en gebruikt hout en ijzer. Hun 

werf was bij ‘Het Fort’ aan de Van Vredenburchweg. Omdat er nieuwbouw 

zou komen vanwege het Bous de Jongpark, huurden ze een stuk van de inmid-

dels leegstaande veiling Sammersbrug. Gesloopte serres, warenhuizen, ver-

warmingspijpen en alles waar ze handel in zagen sloegen ze er op. We hielden 

er zelfs varkens. Op de fiets die mijn vader voor mij gemaakt had reed ik er 

elke ochtend en avond naar toe om ze te voeren. Bij Zwinkels, een tuinder die 

vlak naast de veiling woonde, haalde ik een emmer warm water om er slobber 

mee te maken. Na ruim een jaar kocht mijn vader een stuk grond met tuin en 

huis aan het Wateringse Oosteinde en had de Sammersbrug niet meer nodig. 

Kort daarop is de veiling gesloopt door de gebroeders van Zundert waarvan de 

kleinkinderen nog steeds een houthandel hebben aan de Sir Winston Chur-

chilllaan. Mijn vader kocht de spanten en alle andere bruikbare onderdelen van 

de verkoophal op en verkocht die door aan een varkensboer in Putten. Die 

heeft de hele hal weer opgebouwd als ‘paleis’ voor zijn varkens. Tot op de dag 

van vandaag staat de oude veiling Sammersbrug dus nog steeds aan de oude 

Telgterweg in Putten.  

 

 
1 Dit citaat is ontleend aan Laak P.J. ter, Europa’s tuin, De geschiedenis van de tuinbouw in het Westland, Europese Bibliotheek, 

Zaltbommel, 19751, pagina 88. 
2 A.w., pagina 88. Ter Laak ontleent dit citaat aan het Gedenkboek veertigjarig bestaan Bond Westland. 
3 Moerman, Jacques, De Oude Veiling, Nu een Hoornse woonwijk, syllabus bij de gelijknamige tentoonstelling in museum Het 

Tramstation te Schipluiden van 1 november 1997 tot en met 4 april 1998, pagina 12  
4 A.w., pagina 24 
5 Voor de geschiedenis van de veiling Sammersbrug is onder andere gebruik gemaakt van het artikel De Rijswijkse groente- en 

fruitveiling Sammersbrug (1909-1961) van Theo van der Kooij in Jaarboek 2004, pagina 107 tot en met 111. 
6 CCWS is de afkorting van Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling. 


