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2.02 Middendorp bij
de Kerkbrug met links
het witte theehuisje aan

Kees van de Leer

de Vliet. Ansichtkaart,
twintigste eeuw. Collectie
auteur

2. Verdere voettocht langs de Vliet vol wetenswaardigheden
Tweede wandeling, van de Kerkbrug tot aan de Nieuwe Tolbrug

2.03 De Kerkhavensloot
met aan het eind
het ‘Spinozahuisje’.
Ansichtkaart, begin
twintigste eeuw. Collectie
auteur

2.04 Drukte in de
Kerkstraat bij de
Kerkhavensloot.
Ansichtkaart, begin
twintigste eeuw. Collectie
de Kerkbrug tot aan de Nieuwe Tolbrug. Gedeelte van de kaart
2.01 De Vliet bij Voorburg. Blauw ingekleurd is het deel van
1839. Collectie Gerard Duijvestein. Inkleuring door de vormgever

auteur

van S.W. van der Nootdaa,

vrolijke gezang van de merels en andere vogels in de tuin van
Zoals gebruikelijk word ik ’s morgens vroeg gewekt door het
dag. Vanuit mijn slaapkamerraam heb ik een mooi zicht op
Middendorp. Dat voelt als de voorbode voor een mooie en zonnige
dak. Het is een van de weinige oude speelhuisjes
die tuin en het fraaie witte theehuisje aan de Vliet met een piramidevormig
1700 was nog sprake van twee speelhuizen aan de Vliet bij
aan de Vliet die bewaard zijn gebleven. In een akte van 24 november
koepels. Kort daarna moet een van de twee zijn afgebroken.
Middendorp.1 In 1806 werden deze omschreven als twee stenen

De Vliet als reddende engel
De grond waarop het theehuisje van Middendorp staat, was ooit
een deel van de tuin van Jan Maertens, vermoedelijk de hovenier
van Hofwijck. Hij had een huis aan het begin van de Cleijne Laan,
de huidige Schoolstraat, met een grote ‘henneptuin’ die liep tot

2.05 De Kerkstraat
met de Kerkhavensloot.
Ansichtkaart, begin
twintigste eeuw. Collectie
auteur

bestaende in een Heeren Huyzinge, 2 Speelhuyzen aan de Vliet,
Hoender- en Duyvenhokken, Bloemperk, Boomgaerd met de beste
3
Vrugten, verdeeld in 4 Parken, Asperge-Bedden, Aerdbyen &c.’ In

mijn notitieboekje staat nog een andere advertentie, waarin sprake
was van een goudvisvijver bij Middendorp. Dat was in de Opregte
Haarlemsche Courant van 21 februari 1839 waarin werd aangegeven
dat Middendorp zowel geschikt was als ‘Zomer- en Winter Verblijf’,

aan de Vliet. Halverwege de zeventiende eeuw verkocht hij grote
stukken van deze tuin aan de eigenaren van aangrenzende woningen
aan de Kerklaan, die zo’n achtertuin graag wilden toevoegen aan

2.06 Voorburg met
tegenover de Oude
Kerk herberg De Swaen.
Chromolitho. Koninklijke
Steendrukkerij C.W. Mieling,
1863. Collectie Gerard

dat het Huis acht vertrekken bevatte plus keuken, kelder, zolders
en ‘Domestieken [bedienden] Kamer’. Tevens was er een ‘Stal voor
twee Paarden, Koetshuis, Tuin met Vruchtboomen en Groentens,

hun bezit.2 Ik herinner mij gelezen te hebben dat er in de tuin
van Middendorp ooit asperges werden geteeld. Dat stond in een
advertentie in de ’s Gravenhaegse Courant van 7 februari 1728: ‘Te

Duijvestein

Goudvisch Kom en Koepel aan de Vliet.’
Omdat het weer een lange wandeltocht belooft te worden langs de
Vliet, vanaf het punt waar ik gisteren noodgedwongen de tocht moest

Huur of te Koop terstond, eene vermakelyke Hofstede, genaemd
Middendorp, geleegen aen de Vliet, by de Brug van Voorburg,

Voorburg uit
2.07 De oude dorpskern op een van de oudste kaarten van
circa 1559 met bovenaan de Vliet met de Kerkbrug en de Kerkhavensloot.
De Oude Kerk is iets te ver naar rechts getekend. Collectie
Hoogheemraadschap van Delfland

afbreken, besluit ik vroeg te vertrekken. Snel loop ik via de Schoolstraat
rechtsaf door de kleine dwarsstraat met het Spinozahuisje naar de
4
Kerkstraat, die vroeger de veel deftiger naam van Kerklaan droeg.
Dat Spinozahuisje lag aan het einde van de oude Kerkhavensloot, die
tot aan de demping in 1914 als een kleine maar handige zijarm van
de Vliet langs de huizen aan de westkant van de Kerklaan liep. Deze
5
Havensloot is al te zien op een oude kaart uit 1559. De huizen aan

de Kerkhavensloot lagen dus als het ware op een eilandje. Vandaar
dat in 1769 herbergier Wouter van Ettinger toestemming kreeg om
voor zijn huis aan de Kerklaan een ophaalbrug aan te leggen over de
Kerkhavensloot. Van Ettinger, die eigenlijk loodgieter was, kreeg in

1788 eveneens permissie om in het door hem gehuurde Middendorp
te
‘alle soorten brandewijn, gedistilleerde wateren, wijnen en bieren
mogen tappen en tot dat einde drinkgelagen te mogen zetten.’ Omdat
veel klanten de herberg vaak minder nuchter verlieten dan toen ze
die
kwamen, heeft die brug ongetwijfeld voorkomen dat heel wat van
bezopen klanten letterlijk verzopen. De herbergier zelf heeft aan het

Vlietwater zijn leven te danken. In 1789 kocht Van Ettinger Middendorp
en maakte er een volwaardig logement van met paardenstal, koetshuis
en kolfbaan. Hij was een fanatieke ‘Oranjeklant’ en doopte zijn
een
herberg Middendorp dan ook al snel om in De Oranjezaal. Dat was
de
openlijke uitdaging aan herberg De Swaen aan het andere eind van
Kerklaan. De Swaen stond bekend als een patriottisch broeinest, dus
Tweede wandeling, van de Kerkbrug tot aan de Nieuwe Tolbrug
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7.11 Een tram rijdt over de
Hoornbrug met daarachter
de Korenmolen. Detail foto,
circa 1900. Zie ook 3.60.
Collectie Museum
Swaensteyn

7.13 De in 1947
vernieuwde Hoornbrug.
Detail ansichtkaart,
circa 1950. Zie ook 3.80.
Collectie Anne Jacobs

7.12 De Hoornbrug met op
de achtergrond maalderij
De Eenhoorn op de plek
van de in 1921 afgebroken
Korenmolen. Ansichtkaart
circa 1930. Collectie Museum
Swaensteyn

7.11

Een ander probleem werd op originele wijze opgelost. De vertragingen
op het traject door het openen van de Hoornbrug (inmiddels dus de
vlakke draaibrug uit 1890) voor de drukker wordende scheepvaart
(water gaat voor weg is de regel) leidden tot het idee en vervolgens
tot het realiseren van een aparte extra brug alleen voor de tram. Deze

ijzeren, enkelsporige brug lag op enkele honderden meters ten zuiden
van de Hoornbrug. Deze zogenaamde Schutbrug kwam gereed in 1924.
Het spoor sloot via de Huis te Hoornkade bij de Hoornbrug weer aan

55

3

7.10 De Hoornbrug met de mooie lantaarns. Links het brugwachtershuisje

zowel op rails als over straatstenen konden rijden. Over rails werd
de draaibare vooras door de koetsier met een pin vastgezet, zonder
pin kon men over het plaveisel alle kanten uit. Dit kwam goed van

pas bij de Hoornbrug waar geen rails aangelegd mochten worden
in het brugdek (een pesterijtje van de toenmalige eigenaar, het
Hoogheemraadschap). Wel was hierdoor de inzet van een extra paard

nodig, bij langere stukken over plaveisel soms wel een vierde paard.
Er werd begonnen met een enkelspoor, dus bestond de dienstregeling
uit maar een enkel rijtuig, waar wel 50 passagiers in vervoerd werden,
binnen en bovenop het imperiaal in de buitenlucht. Toen vlakbij
de Hoornbrug een wisselplaats in gebruik genomen werd, kon de
frequentie opgevoerd worden. Voor het dagrapport moest er een

kruisingsbriefje worden ingevuld en ingeleverd.
De concurrentie van dit nieuwe vervoermiddel was al snel teveel
voor de aloude trekschuit, temeer daar er extra ritten werden
geïntroduceerd voor avondvoorstellingen in de Haagse Comedie en
306

Tentoonstelling De Gouden Eeuw van de
Vliet

ON:
COOKHOUSE

en rechts de molen. Ansichtkaart, circa 1904. Collectie Museum

vanuit het centrum van Den Haag ging na de realisatie van de lijn naar
Scheveningen Bad in 1864 de paardentram naar Delft in 1866 van
start. De eerste jaren werd gereden met zogenaamde ‘railroaders’ die

3

richting Den Haag. Via een ingewikkeld seinsysteem, bediend door
de brugwachters van beide bruggen, kreeg de machinist de informatie
welke brug hij diende te nemen bij het kruisen van de Vliet.
Een belangrijke verbetering onderging de situatie door de bouw
van een nieuwe, grote Hoornbrug met een hoge doorgang voor het
scheepvaartverkeer. In 1939 werd een hulpbrug voor alle verkeer in

Rijswijk

voor de Delftse kermis. Zelf delfde de paardentram het onderspit tegen
de stoomtram rond 1887. Na een ombouw van het railtraject, inmiddels
ook op de Hoornbrug, werd de dienstregeling met stoomlocomotieven
flink uitgebreid. Voor een vrijliggende trambaan op de Rijswijkseweg
en de Haagweg moesten wel 218 bomen sneuvelen, terwijl het nog

7.12

In de jaren twintig van de vorige eeuw was ook de stoomtractie
achterhaald en kwamen er elektrische trams voor in de plaats.
Rigoureus werden toen plannen opgesteld om het hele traject
dubbelsporig te maken. Allereerst kwam dit in 1923 vanaf de
Haagse kant tot over de Hoornbrug geheel gereed tot aan de remise

speciale ritten.

’s Gravenmade, vlak na het tolhuis aan de Delftweg, maar voor
het tolhuis langs bleef nog een beperkt stuk enkelspoor wegens
ruimtegebrek. Door onenigheid binnen het Delftse duurde het nog

enige jaren voordat het geheel voltooid was als vrijliggend dubbelspoor.
Uiteindelijk werd de laatste hobbel genomen toen in 1931 een
dubbelspoor achter het tolhuis langs naar de Hoornbrug in gebruik

gebruik genomen en de sloop van de oude brug gestart. In 1947 kon
de nieuwe, huidige Hoornbrug in gebruik genomen worden. Dat
betekende in 1948 ook het einde van de Schutbrug. De verstevigde
walkanten zijn wel recentelijk hergebruikt voor de aanleg van een

fraaie nieuwe brug voor langzaam verkeer, ‘De Oversteek’.
De Geestbrug kent ook zijn tramgeschiedenis. De oude stenen brug
uit 1447 was in 1892 vervangen door een dubbele ophaalbrug. Toen
in 1931 een tramlijn naar station Voorburg werd ontwikkeld vanaf de
in
Haagweg kwam er een provisorisch eindpunt op de Cromvlietkade
in
Rijswijk tot de nieuwe Geestbrug, ook een basculebrug, gereed was
1933. Deze tramlijn 10 heeft tot 2011 gefunctioneerd. Het spoor wordt
nu nog als uitwijk gebruikt bij calamiteiten op de lijnen 1 of 15 en voor

steeds een enkelspoor betrof met dan wel vier wisselplaatsen.

Besluit
De Hoornbrug is door de eeuwen heen ontwikkeld van een primitieve
oeververbinding tot een moderne schakel in de afwikkeling van
7.13

doorgaand en bestemmingsverkeer waarbij de rol van het openbaar
vervoer steeds belangrijker is geworden.

werd gesteld.
De Hoornbrug te Rijswijk
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Het jubileumboek van de Historische
Vereniging Voorburg over de Vliet

Museum Swaensteyn en Huygens’
Hofwijck
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