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Musea in Rijnland 2  

Historisch Museum Hazerswoude 
Meta Henneke 

Op zaterdag 3 augustus j.l. sprak ik met Sander Wassing, conservator van het museum van de 
Historische Vereniging Hazerswoude sinds 2016. Deze jonge historicus is een geboren en getogen 
Hazerswoudenaar. In het dagelijks leven is hij werkzaam voor DOCFactory, een bedrijf dat zich 
bezig houdt met informatie- en archiefmanagement. Het museum is gevestigd in het oudste, 
bewaard gebleven woonhuis van Hazerswoude, een voormalige boerderij van ca. 1630. Al meer 
dan veertig jaar worden hier tentoonstellingen over de geschiedenis van het dorp georganiseerd. 
Dat kan natuurlijk niet anders dan met de steun van een aanzienlijk aantal vrijwilligers die hun 
kennis en kunde inzetten. 

Hét object: een sleutel 

Op zichzelf is deze achttiende-eeuwse sleutel geen opzienbarend stuk. Toch is er een bijzondere 
plaats voor ingeruimd in het museum. De sleutel is namelijk afkomstig van de tolboom aan de 
Gemeneweg bij de kruising met de Rijndijk. (Afb. 1) In de bronnen betreffende Hazerswoude is kort 

na 1469 voor het eerst sprake van 
een tolweg die 'Gemenewech' 
wordt genoemd.1 De tolboom 
herinnert aan het tolrecht dat was 
verleend aan de toenmalige 
ambachtsheer van Hazerswoude, 
Jan van Montfoort (1433-1479). Een 
ambachtsheer verkreeg van de 
graaf van Holland niet het bezit van 
de grond, maar rechten over een 
ambacht of heerlijkheid. 
Bijvoorbeeld het recht tot 
uitvaardiging van wetten, tot het 
aanstellen van leden van het 

bestuur van het ambacht, tot het opstellen van akten, het heffen van belastingen en boetes, tol-, 
vis- en marktgelden. Er waren, kortom nogal wat privileges te vergeven door de graven van 
Holland.2 Op 1 mei 1932 werd de tolheffing aan de Gemeneweg opgeheven. Een foto waarop 
burgemeester Abraham Warnaar de tol officieel opheft op 1 mei 1932 laat dit moment zien. 
Tolgaarder Piet Plomp opende de tolboom (uiterst links) voor het laatst. (Afb. 2) 

Het bestuur van een ambacht werd uitgevoerd door een schout – benoemd door de ambachtsheer 
 

1  Bernadette Verhoef, 'Venster 8 in: Bernadette Verhoef & Arjan van 't Riet (red.), Canon van Benthuizen, 
Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn. De geschiedenis van drie dorpen in 50 vensters, Rijnwoude, 2013. ' 

2  Jan van Montfoort, ridder (1452), oudste zoon van ridder Lodewijk van Montfoort (overl. 1451); Antheun Janse,  
Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen, Hilversum, 2001, 452.  
Arjan van 't Riet, 'Venster 8', in: Canon van Benthuizen etc. Lodewijk van Montfoort (vader van Jan) kreeg de 
ambachtsheerlijkheid Hazerswoude als beloning voor zijn hulp aan Jacoba van Beieren na de Zoen van Delft 
waarbij zij werd erkend als landsvrouwe. Verhoef, 'Venster 8', 37. 

Afbeelding 1. Sleutel van de tolboom aan de Gemeneweg te 
Hazerswoude (Historisch Museum Hazerswoude) 
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– en zijn heemraden. Het vormde de kleinste eenheid met publiekrechtelijk gezag, namelijk over 
rechtspraak en bestuur en had onder meer de zorg voor de plaatselijke waterstaatswerken, zoals 
het onderhoud van sloten. Voor werken van bovenlokaal belang moesten zij samenwerken. 

Door de ontginning 
van de veengrond in 
de middeleeuwen 
begon de bodem in te 
klinken en dat  zorgde 
voor problemen als 
de bodem lager kwam 
te liggen dan het 
niveau van de Rijn. 
Dan bleef het water 
op de weilanden 
staan. Om dat 
probleem te 
verhelpen werden 
kaden aangelegd rond 
het ontgonnen 
perceel om het water 
te weren en ontstond 
een polder. Om de waterstand in de polder te regelen werden eerst hoosvaten, tredmolens en 
paardenmolens ingezet, maar in de zestiende eeuw kwamen er steeds meer windmolens om het 
water weg te malen naar een hogere gelegen boezem vanwaar het verder werd afgevoerd. Een 
kaart uit 1867 laat zien dat Hazerswoude een groot aantal polders had.3 (Afb. 3) 

Als het veen verder werd afgegraven ontstonden grote waterplassen en dan kon bij storm een heel 
dorp onder water verdwijnen. Dat is met Hazerswoude niet gebeurd. Werden zulke waterplassen 
drooggemalen, dan leverden zij geschikte grond op voor de veeteelt. Dit gebeurde ten zuiden van 
Hazerswoude met meerdere molengangen. De namen, West- en Oostzijdsche Droogmakerij 
herinneren aan het droogleggen van plassen veroorzaakt door de turfwinning in de zeventiende en 
achttiende eeuw.4 Een bijzondere herinnering aan de belangrijke plaats die windmolens innamen 
in de Nederlanden zijn de molentjes die als speelgoed voor kinderen al in de vijftiende eeuw zijn 
afgebeeld. Ze bestaan uit een stokje dat de verticale as in de molen moet voorstellen die in een 
echte molen in beweging wordt gezet door de bijna horizontale as die door de wieken wordt 
aangedreven. Vanaf de zestiende eeuw zien we op kermisvoorstellingen kinderen met zulke 
speelgoedmolentjes rondlopen. Een wat later voorbeeld is een Boerenkermis geschilderd door 
Cornelis Dusart in 1704. (Afb. 4) 

Hoe het begon 

Heel eenvoudig. Met een gepassioneerd onderzoeker van de geschiedenis van Hazerswoude, Cees 
Kroon (1945-2016). Als jongetje nam hij ansichtkaarten van Hazerswoude mee die hij in het huis  
van zijn oma vond. Daarmee was de basis gelegd van een collectie van alle ooit verschenen 

 
3  Arjan van 't Riet, 'Venster 7', in: Canon van Benthuizen etc. 
4  Arjan van 't Riet, 'Venster 7' en ´Venster 8´, in: Canon van Benthuizen etc. 

Afbeelding 2. Opheffing van de tolboom in 1934 (Historisch Museum Hazerswoude) 
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ansichtkaarten van Hazerswoude, waarop het museum boogt. Zijn leven lang legde Cees Kroon zich 
toe op het verzamelen van documenten, foto's en gebruiksvoorwerpen met betrekking tot de 
geschiedenis van Hazerswoude. Zijn verzameling werd in de loop van de tijd aangevuld met 
schenkingen van andere verzamelaars en vormt nu de kern van de museumcollectie. 

Terwijl Cees Kroon rustig door verzamelde en vele artikelen en zelfstandige publicaties het licht 
deed zien, verliep de huisvesting van de collectie in een museum heel wat minder gladjes. 
Daarover kunnen we lezen in een publicatie van de hand van Hans van der Wereld, Voor 
Hazerswoude bewaard. Cees Kroon en zijn leven in dienst van de historie van Hazerswoude.5  Alle 
ups en downs bij het verwerven van een onderkomen om de collectie te bewaren en aan het 
publiek te tonen worden daarin uit de doeken gedaan – op zichzelf al een interessant stukje 
dorpshistorie. Het is een kleurrijke geschiedenis die begon met de eerste tentoonstelling gehouden 
in 1965 in het voormalig gemeentehuis waar de collectie van Cees Kroon werd aangevuld door 
onder meer een kostbaar kaartenboek uit 1635 gemaakt door Jan Pietersz. Dou, een bruikleen van 
het Nationaal Archief (toen nog Algemeen Rijksarchief geheten). Na de oprichting van een 
oudheidkundige werkgroep  in 1966 en de samenstelling door Kroon van een catalogus van alle 
stukken en voorwerpen met betrekking tot de geschiedenis van Hazerswoude in openbare en 
particuliere collecties, gaf de gemeente toestemming om de torenkamer in de oude kerk van het 
dorp in gebruik te nemen als museum. Helaas bleek de toren te vochtig en in 1973 ging alles naar 
de flat van Cees Kroon en zijn gezin. Na  veel getouwtrek werd het huidige museum aan de 
Dorpsstraat 66 geopend. Dat werd op den duur te klein en de huur te hoog. Gelukkig kocht de 
gemeente het pand in 1989 met nog een extra stuk grond waarop een uitbreiding kon worden 
gebouwd, maar er was ook een restauratie nodig en deze liet nog bijna tien jaar op zich wachten. 
Op 22 augustus 1998 kon het vernieuwde museum worden geopend. 

De collectie en tentoonstellingen 

Ondanks al deze tegenslagen bleef het museum steeds in bedrijf. Een lijst van de tentoonstellingen 
laat zien dat er élk jaar een tentoonstelling werd georganiseerd! Zelfs buiten het museum vonden 
exposities plaats.6 Er veranderde wel een en ander in de organisatie. Tot 1994 was Kroon steeds 
alleen beheerder geweest van collectie en museum. Daarna werd het beheer van het museum 
overgenomen door een stichting met Kroon als conservator, waarbij deze zijn collectie in bruikleen 
afstond aan het museum. Het was de voorwaarde van de (toenmalige) gemeente Rijnwoude voor 
het financieren van de restauratie.7  

Het organiseren van tentoonstellingen is nog steeds een hoofdactiviteit. De meest uiteenlopende 
onderwerpen zijn aan bod gekomen, zoals het onderwijs, molens, kerken en kerkelijk leven, 
Hazerswoude in de Tweede Wereldoorlog en Hazerswoudse bodemvondsten en nog veel meer.8  

Op de begane grond van het museum is een permanente opstelling van historische voorwerpen en 
documenten zoals als foto's, kaarten of een enkel schilderij te zien en worden er nog steeds elk 

 
5  H. van der Wereld, Voor Hazerswoude bewaard. Cees Kroon en zijn leven in dienst van de historie van 

Hazerswoude, z.p.: Stichting Historisch Museum Hazerswoude, 1998. 
6  Van der Wereld, Voor Hazerswoude bewaard, 28-29 met een lijst van deze tentoonstellingen. 
7   Hazerswoude viel van 1991 tot 2014 onder de nieuw gevormde gemeente Rijnwoude, die de eerste drie jaar nog 

Rijneveld heette. 
8  ''De geschiedenis van het museum in een notedop', Nieuwsbrief, 2:4 (1996), 2-4 en Van der Wereld,  Voor 

Hazerswoude bewaard, 1998, 28. Zie ook: www.museumhazerswoude.nl . 

http://www.museumhazerswoude.nl/
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jaar tentoonstellingen georganiseerd. Daarbij krijgt men ruimhartige steun van particulieren die 
bruiklenen ter beschikking stellen. Tijdens mijn bezoek bezocht ik de expositie De verdwenen 
winkels in Hazerswoude-Rijndijk. Oude foto's, krantenknipsels en diverse voorwerpen maakten 
herinneringen los bij een groepje bezoekers.  

Het museum bezit naast de nodige 
objecten een indrukwekkende 
hoeveelheid foto's, kaarten, documenten 
en zelf verzamelde gegevens over 
gebouwen en mensen in Hazerswoude, 
maar tentoonstellen is tegenwoordig niet 
meer voldoende om het publiek bekend te 
maken met een museumcollectie. Door 
het digitaliseren van museumbezit wordt 
een groter publiek bereikt en het 
vastleggen op beeld is tegelijkertijd ook 
een belangrijke vorm van inventariseren. 
Een groep enthousiaste vrijwilligers is druk 
bezig met het digitaliseren van de collectie 
foto's. Daarbij hoort ook het vastleggen 
van de beeld- en auteursrechten, een 
soms tijdrovend karwei. Het publiek 

wordt soms te hulp geroepen via een Facebookpagina om vast te stellen wie en wat er is afgebeeld 
en om eventueel andere belangrijke inlichtingen omtrent een foto in te winnen. In elke aflevering 
van De Hazelier, het tijdschrift van de Stichting Historisch Museum Hazerswoude, wordt lezers 
gevraagd om informatie te geven over een voorwerp uit de collectie. Ook het tijdschrift wordt 
gedigitaliseerd en de afleveringen vanaf 1995 tot en met 2006 zijn nu raadpleegbaar op de 
museumwebsite (http://www.museumhazerswoude.nl/ ).  

Zo wordt het collectieve geheugen van de bewoners aangesproken en vanzelfsprekend bevordert 
de onderlinge samenwerking ook de waardering voor de gemeenschappelijke geschiedenis, want 
hoewel Hazerswoude opging in een nieuwe gemeente Rijnwoude en vervolgens tot de gemeente 
Alphen aan den Rijn ging behoren, beschouwen de bewoners zichzelf toch vooral als 
Hazerswoudenaars. Door inzicht in de historische achtergronden van het dorp en zijn bewoners 
zullen nieuwkomers zich misschien ook sneller thuisvoelen.9 

Een Monumentenprijs, immaterieel erfgoed en historische wandelingen 

 Een andere manier om het historisch bewustzijn van de inwoners te versterken is het uitreiken van 
een Monumentenprijs. Deze werd in 2001 ingesteld en was ook bedoeld om iedereen te 
stimuleren verantwoord om te gaan met monumentale objecten. In aanmerking komen 
monumenten van vóór 1940 – woningen, maar ook bruggen, boomgaarden, etc. De jury 

 
9  Over de betekenis van de omgang met materieel en immaterieel erfgoed zie bijvoorbeeld: Irene Stengs, 

Gepopulariseerde cultuur, ritueel en het maken van erfgoed. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt 
van bijzonder hoogleraar Antropologie van ritueel en populaire cultuur  aan de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op 9 november 2018. 
[ https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/67829950/Oratie_Stengs_Irene.pdf ]  

Afbeelding 3. Kaart van J. Kuyper, 1867 (Historisch Museum 
Hazerswoude ) 

http://www.museumhazerswoude.nl/
https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/67829950/Oratie_Stengs_Irene.pdf
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beoordeelt onder meer de historische waarde, staat van onderhoud en de wijze van restaureren. 
De prijs is nog steeds een geweldig succes. De uitreiking van deze prijs vindt elk jaar plaats op de 
vrijdagavond voorafgaand aan de jaarmarkt, 
die eind augustus wordt gehouden en 
vergezeld gaat van een kermis en vele 
andere activiteiten. De kermisviering die 
van oudsher verbonden was met de 
stichting van de parochiekerk werd na de 
Hervorming meestal vervangen door een 
feestelijke jaarmarkt, die vaak ook gewoon 
kermis werd genoemd.10 Vandaar dat 
kermissen of jaarmarkten ook na de 
Hervorming een vast onderwerp bleven in 
de beeldende kunst, zoals het schilderij van 
Cornelis Dusart laat zien. Ook immaterieel 
erfgoed blijft vaak doorleven, al is dit in een 
aangepaste gedaante.11 
De geschiedenis van het dorp wordt op nog 
weer een andere manier beleefd door de 
groepswandelingen die worden 
georganiseerd langs de historische plekken 
van Hazerswoude.  

Archief en bibliotheek 

Er is in het museum een bibliotheek gespecialiseerd op publicaties over Hazerswoude. Alle titels 
werden in 2015 door Cees Kroon op een lijst gezet, die nu via de website toegankelijk is. Uiteraard 
staan daar ook de vele publicaties van Cees Kroon zelf vermeld.12 Hij publiceerde in de loop van de 
jaren meer dan dertig bibliografieën zowel over de geschiedenis van Hazerswoude als van andere 
dorpen en steden in de omgeving. Daarmee heeft hij publicaties, die vaak in eigen beheer of door 
een vereniging zijn uitgegeven, een ruimere bekendheid gegeven. Het roept de vraag op of er niet 
een Rijnlandse bibliotheek zou moeten worden opgebouwd. 

De toekomst 

Een vurige wens voor de toekomst is het verder moderniseren van het archief, zo laat de 
conservator weten. Daarmee zullen de vele duizenden documenten beter terug te vinden zijn. 
Vanzelfsprekend wil men bij huidige en toekomstige bewoners het besef van de manier waarop 
vele voorgaande generaties hier een bestaan opbouwden levend houden door het bewaren en 
presenteren van het lokale erfgoed en daaraan wordt met veel plezier gewerkt. 

November 2019 

 
10  J. ter Gouw, De Nederlandse volksvermaken, Haarlem, 1871 (fotomech. herdruk z.j.), Hfst. 3 Kermis en i.h.b. 459-

465. 
11  Het Meertens Instituut verricht veel onderzoek naar hedendaagse feesten en gebruiken, maar daarbij wordt het 

historisch perspectief zeker niet vergeten. [ https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/onderzoek ] 
12  Zie de publicatielijst op de website van het Historisch Museum Hazerswoude. 

http://www.museumhazerswoude.nl/lijst%20publicaties.htm  

Afbeelding 4. Cornelis Dusart, Boerenkermis, 1704, 
schilderij, 36,5 cm x 32,5 cm (Rijksmuseum Amsterdam 
RMA 90402_SK_A_99) 

https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/onderzoek
http://www.museumhazerswoude.nl/lijst%20publicaties.htm
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