
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘t Hof van Hillegom is de laatste der grote buitenverblijven die Hillegom bezat en die het dorp 
zijn grote charme verleenden. Maar ‘t Hof is meer dan gewoon een buitenplaats. Het is in zijn 
kern nog echt middeleeuws. Hetgeen bij een restauratie in 1985 ook wel duidelijk bleek. 
 
De eerste maal dat we met zekerheid iets over ’t Huys te Hillegom vernemen was in het jaar 1420 
maar waarschijnlijk was het al veel ouder. In de jaren 1343 tot omstreeks 1348 blijkt Hillegom de 
plaats te zijn waar “Mijns Heeren Rade” bijeen kwam.  
 
Raad van Hillegom 

Om het graafschap te besturen werden in het oude Holland 
regelmatig zogenaamde “dagvaarten” gehouden. De graaf riep dan 
een aantal belanghebbenden bij elkaar om over bepaalde 
onderwerpen te beraadslagen. Gedurende een bepaalde periode was 
dit “De Raad van Hillegom”.  
 
De Raad van Hillegom was een college van vertrouwelingen van de 
graaf, vaak bestaande uit 5 edelen. De namen Brederode, Van 
Egmond, Van Matenesse komen we daarbij vaak tegen, maar ook de 
meer bekendere namen van Gerard d’Ever, Dirk van Sassenheim en 
houtvester Simon van Teylingen. 
 
In 1343 wilde de avontuurlijke graaf Willem IV een kruistocht naar 
het Beloofde Land maken om tegen de Saracenen te gaan vechten. 
Voordat hij op reis ging stelde hij zijn oom Jan van Henegouwen, 
heer van Beaumont, aan tot stadhouder over de graafschappen 
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Graaf Willem IV 



’t Hof van Hillegom in 1589 

Holland, Zeeland, Friesland en Henegouwen. Het graafschap lag op de grens van België en 
Frankrijk. Op 5 augustus vertrok de graaf vanaf zijn kasteel in Den Haag via Luik naar Venetië 
om aldaar per schip naar Jeruzalem te varen. Op 8 april 1344 kwam graaf Willem IV na een lange 
pelgrimstocht terug in zijn kasteel in Den Haag. In september 1345 wilde Willem de 
dwarsliggende Friezen in en rond Stavoren voorgoed een lesje leren. In september belegde graaf 
Willem een vergadering samen met zijn oom stadhouder Jan van Beaumont en de Grafelijke 
Raad (waarschijnlijk) in het Hof van Hillegom. Er werd een strategisch aanvalsplan voorbereid 
om de Friezen aan te vallen. Graaf Willem IV en zijn oom leidden de Hollands-Utrechtse vloot. 
Door een storm op de Zuiderzee werd de vloot uiteen geslagen. Oom Jan van Beaumond landde, 
zoals gepland bij Stavoren. Graaf Willem IV landde iets oostelijker bij de Rode Klif bij Warns.  

 
In de Friese Slag bij Warns werden graaf Willem, heer Gerard d’Ever, heer Dirk van Sassenheim 
en 500 Hollandse en Utrechtse medestrijders omsingeld. Alle Hollanders en Utrechters werden in 
een hevig gevecht met de Friezen gedood.  

 
Graaf Willem IV had geen kinderen. Zijn oudste zuster Margaretha 
werd de wettige erfgenaam over de graafschappen. Zij bestuurde de 
graafschappen van 1346 tot 1354. Zij gaf de graafschappen in 1346 in 
leen aan haar tweede zoon, Willem V. Rond 1350 kwam er een conflict 
tussen moeder en zoon, hieruit ontstonden de Hoekse- en 
Kabeljauwse twisten. Uiteindelijk behielden Willem V en de 
Kabeljauwen de overhand.  
 
In 1354 verzoende Margaretha zich met haar zoon Willem, hij werd de 
nieuwe graaf van Holland. Uiteindelijk duurden de Hoekse- en 
Kabeljauwse Twisten tot 1500. 

 
Waar die bijeenkomsten in Hillegom plaatsvonden is nog niet bekend. Maar ‘t Hof komt dan al 
snel in gedachten, maar daarvoor is nog geen bewijs gevonden. De woonstede waar de graaf vaak 
verbleef en waar vaak ook de Baljuw of de houtvester woonden kreeg in die tijd in de volksmond 
al gauw de naam ’t Hof. 
 
Hillegom wordt na de dood van Graaf Willem IV niet 
meer als zodanig als vergaderplaats genoemd, maar het 
was bekend dat Willem de Verbeider, de latere graaf 
Willem V rond die tijd in wel in “Hilleghem” verbleef.  

 
Hoewel er de laatste tijd bewijzen worden gevonden dat 
‘t Hof van Hillegom uit de 10e of 11e eeuw dateert, is de 
eerste maal dat we met zekerheid iets over ‘t Huys te 
Hillegom vernemen in het jaar 1420.  
 
In 1481 is het oude Hof in vlammen opgegaan door 
brandstichting. De eigenaar, Jan van Rietveld, was 
procureur-generaal van het Hof van Holland en had 
een paar mannen laten verbannen uit het graafschap. 
Eén van hen heeft daarop het huis in brand gestoken. 
Maar twee jaar later staat er alweer “een schoon en 
kostelijk huizinge”, Dit huis, vele malen verbouwd, is 
nog steeds de kern van het tegenwoordige raadhuis. 
 

 Monument Warns 



Broedermoord 1465 
Toen de vader van Jan van Rietveld was overleden kwam er ruzie tussen Jan en zijn halfbroer 
over de hoogte van de begrafeniskosten. De ruzie liep zo hoog op dat Jan in blinde woede op 
Het Hof zijn halfbroer doodstak. Jan had echter goede hoge contacten want Hertog Philips van 
Bourgondië nam het voor hem op en schonk hem vergiffenis.  
 
80-jarige oorlog 
Vanuit Zuidwest-Vlaanderen raasde de Beeldenstorm over ons land en Philips II liet dat er niet 
bij zitten. Hij stuurde Alva met een leger naar die onwillige Nederlanden en deze ondernam een 
strafexpeditie door ons land. Mechelen, Zutphen en Naarden moesten er aan geloven en in de 
zomer van 1573 werd Haarlem ingenomen. Alkmaar en Leiden wisten de Spanjaarden buiten de 
poorten te houden, maar na het ontzet van Leiden op 3 oktober 1574 werd het nog erger. Onze 
streek kwam in de frontlijn te liggen, dan weer verschenen er Spanjaarden vanuit Haarlem en dan 
weer de Geuzen vanuit Leiden of Alkmaar. In de Stad- en Dorpsbeschrijver lezen we dan ook dat 
op 29 oktober 1575 de kerk van Hillegom in vlammen opging.  
 
Op 1 maart 1577 vertrokken de Spanjaarden uit Haarlem, om nooit meer in onze streek terug te 
keren.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kort daarna, op 15 september 1577, werd er een taxatie voor de 100e penning (een belasting) 
gehouden. Van de 57 huizen die Hillegom toen telde zijn er 53 verbrand en de kwalificaties over 
het land zijn onder andere verlaten, desert, ongebruikt en verdolven land. Hillegom lag dus in 
puin, kun je dus wel zeggen. Ook ‘t Hof en de pastorie werden waren gedurende de 
oorlogshandelingen beschadigd maar konden met “beperkte” reparaties hersteld worden. 
 
Het huis is achtereenvolgens eigendom geweest van de families Van Rietvelt, Van Waveren en 
Van Nyenrode.  
 

Het geheel om-
grachte Hof en  
de uitgebrande 
kerk, eind 16e 
eeuw 



 
 

 
Catharina Van Nyenrode trouwde op 7 mei 1588 
met Jan van Sypesteyn. In 1635 werd hun zoon, 
Cornelis van Sypesteyn wakker van geluid. Het 
blijkt een inbreker te zijn. Cornelis grijpt zijn 
wapen en schiet de inbreker neer. Hij probeert 
nog te vluchten maar werd later dood 
aangetroffen bij de voorpoort. De inbreker blijkt 
een fameuze dief te zijn die al eerder bestraft en 
gebrandmerkt was. Cornelis van Sypesteyn wordt 
niet vervolgd vanwege doodslag omdat hij zijn 
eigendommen verdedigde. 
 
Cornelis was zeer bevriend met zijn neef Johan 
de Witt, de bekende raadspensionaris, die graag 
op ‘t Hof te Hillegom kwam. Hij vraagt zich op 

een gegeven moment werkelijk waar af of zijn neef er wel verstandig aan doet om deze hoge post 
te ambiëren. Een hele goede vraag nu we weten van de vreselijke lynchpartij in Den Haag die 
Johan de Witt en zijn broer het leven kostte. Gelukkig heeft Cornelis de moord op zijn geliefde 
neef Johan in 1672 niet meer beleefd. 
 
Six 
In 1722 kocht Mr. Jan Six, raad en burgemeester van Amsterdam, de ambachtsheerlijkheid 
Hillegom voor ƒ 18.000,= uit de Domeinden van de Grafelijkheid Holland. Het dorp, dat toen 
900 inwoners telde, bleef tot na de Franse overheersing in handen van de familie Six. Six heeft 
voor Hillegom veel betekend. Zodra hij de heerlijkheid in eigendom had, begon hij zijn bezit te 
verbeteren. Hij liet de onbegaanbare zandwegen bestraten, bouwde in 1740 een waterpomp op de 
Houttuin en stichtte in 1767 een armen- en weeshuis. Six begon bovendien met het afzanden van 
het duingebied, de “ruyghe wildernisse”, waardoor teeltgronden ontstonden voor groenten en 
granen, later voor de bollenteelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoofdstraat met rechts ’t Hof van Hillegom, halverwege 18e eeuw 

Hillegom, kaart 1615 



In 1749 heeft de Heer van Hillegom, mr. Jan Six ‘t Hof gekocht. Sindsdien is het tot 1822 aan de 
familie Six gebleven. 

 
 

In 1817 gebeurt namelijk iets vreselijks in het leven 
van Six. Zijn dochter, Jonkvrouwe Henriëtte wordt 
verliefd op een ambtenaar en vlucht uit ‘t Hof in 
een wasmand! Een schande waar Six niet overheen 
kan komen en verkoopt zijn Hillegomse 
bezittingen.  
 
Dat Hillegom nog steeds een Six als heer van 
Hillegom heeft, is te danken aan zijn zonen Jan en 
Hendrik die het Hillegoms bezit weer terugkopen. 

 
Vader Jan wil in ieder geval het woord Hillegom niet meer horen en zal het terrein van zijn 
vroegere heerlijkheid tot aan zijn dood in 1827 niet meer betreden. 
 
Ondertussen is het Henriëtte geheel niet slecht vergaan. Zij trouwde met haar ambtenaar in het 
oosten van het land, kreeg 10 kinderen en stierf in 1854. 
In 1822 kwam hier de welgestelde Abraham Henricus Brouwer te wonen en in 1837 Gerard 
Leembruggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Achterzijde van ’t Hof van Hillegom 1837 

’t Huys te Hillegom, 1725 



Leembruggen 
De gevels worden in de tijd van Leembruggen in de huidige staat verbouwd. Hierbij moesten ook 
de schilderachtige trapgevels eraan geloven. De voorgevel was al door Six in de huidige staat 
aangepast, maar de zij- en achtergevels waren nog in oude staat gebleven. 
 
Leembruggen heeft met zijn echtgenote twaalf kinderen. Als in 1853 het dertiende kind ter 
wereld komt sterft de moeder, Johanna Leembruggen, in het kraambed. Leembruggen had de 
dokter uit Haarlem nog laten komen, maar die kwam al te laat. Blijkbaar had Leembruggen meer 
vertrouwen in de Haarlemse dokter, daar de Hillegomse dorpsdokter nota bene bij ’t Hof om de 
hoek woont!  
 
Na de dood van zijn vrouw wordt alles somber in het grote huis. Gerard Leembruggen trekt zich 
steeds meer terug in zijn eigen wereld van het schilderen en tekenen. De opvoeding van de 
kinderen laat hij geheel over aan de strenge en koude Engelse gouvernante. 
 
In 1865 komt zijn dochter Cornelia met verloofde naar Hillegom, was Gerard aan het jagen in de 
bossen van Veenenburg. Op het moment dat zij opgetogen de kamer wil  binnengaan, wordt zij 
tegengehouden door haar zusje Betsy. 

 
Als op dat moment de deur opengaat, 
ziet ze juist hoe het lichaam van haar 
vader wordt binnengedragen. Hij is 
verdronken tijdens de jacht. Omdat hij 
zo lang wegblijft is Betsy maar eens 
gaan kijken waar hij blijft. Haar oog 
valt dan op een donkere plek in het 
kroos en slaat alarm. Maar hulp heeft 
niet meer mogen baten. “Een triest 
einde van een ongelukkig mens”, 
volgens zijn kleindochter.                                       
 
De kinderen van Gerard Leembruggen in de 
rouw voor ’t Hof na het overlijden van hun 

vader in 1865. zittend op stoelen aan de linker zijde Jhr. W. Mock met zijn vrouw. Staande aan de rechterkant 
Cornelia met haar verloofde.en zittend rechts Elisabeth, die als klein kind met haar grootmoeder is vereeuwigd op 
het schilderij in de Sixkamer. 
 
Hierna komt zijn dochter Hermina, getrouwd met jonkheer Willem Lodewijk Mock, op ‘t Hof te 
wonen in afwachting van de verkoop ervan, wat niet echt wilde vlotten. 
 
Van Waveren 
In 1877 kopen Hermanus en Hendrika van Waveren ‘t Hof. Zij hadden hun geld verdiend met de 
graanhandel. Waarschijnlijk hadden zij het al enkele jaren gehuurd. Het verhaal gaat namelijk dat 
Opa Manus, die in 1874 overleden is, bij het passeren van de voordeur de tranen in de ogen had. 
“Dat ik hier nou binnenkom!” Vroeger was hij met zijn groente (hij was tuinder) altijd aan de 
achterdeur geweest. 
 
Kinderen hadden ze niet en in 1903 heeft de familie Van Waveren besloten om ‘t Hof en tuin te 
schenken aan de gemeente Hillegom “met de bedoeling deze bezittingen te doen strekken tot een 
blijvend sieraad en tot nut van de gemeenschap”.  
 



Sixkamer 
Aan de wand in de trouwzaal (Sixkamer) hangt de 
schenkingsoorkonde van de familie Van Waveren. De 
overdracht van Het Hof door de gebroeders Van 
Waveren is in Art Nouveau-stijl gekalligrafeerd.  
 
Eveneens in de trouwzaal hangen de originele oorkondes 
van het Wapen van Hillegom en de originele 
overdrachtsoorkonde van de Zanderijlanen (de huidige 
Van den Endelaan/Sixlaan).  
 
Sinds 29 maart 1988 hangen in de trouwzaal twee 
schilderijen van de kunstenaar Jan Willem Pieneman 
(1799-1853). De gemeente Hillegom heeft deze twee 
schilderijen in bruikleen van museum De Lakenhal uit 
Leiden. Op de schilderijen zijn afgebeeld de vader 
(Johannes Leembruggen), moeder (Elisabeth 
Leembruggen en dochter (Elisabeth Johanna 
Leembruggen). 
 
Op het derde schilderij is ‘t Hof afgebeeld zoals het in 

Wapen van de familie Six in de Vestibule    het jaar 1837 nog bestond. Het schilderij is gemaakt door                            
Gerard Leembruggen zelf, die naast bollenkweker ook amateurschilder was. Later schilderde zijn 
vriend Jan Willem Pieneman het bootje met inzittenden erin. 
 
Hoftuin 
In 1984 werd naast het huis een nieuw gemeentehuis gerealiseerd. Van een landschappelijke 
parkaanleg is een plattegrond bewaard gebleven. Van dit park is in de huidige moderne aanleg, op 

een heel klein deel van de omgrachting en enkele oude bomen na, niets meer te bekennen.  
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Stichting Vrienden van Oud Hillegom 
 

Hillegom is de laatste vijftig jaar sterk gegroeid. Toch zijn er nog plekken in het dorp die 
iets laten zien van de geschiedenis van Hillegom en die een beeld geven van de mensen 
die er gewoond en gewerkt hebben. De Stichting Vrienden van Oud Hillegom wil ervoor 
zorgen dat die plekken en landschappen behouden blijven. 
 
Doelstelling 
De Stichting Vrienden van Oud Hillegom is opgericht op 14 juni 1990 met als doel: het behouden, 
zonodig herstellen en verbeteren van natuur, landschap en woonomgeving, van de monumenten en 
beeldbepalende panden in Hillegom. Bovendien wil de Stichting het besef bevorderen dat iedere 
Hillegommer hiervoor mede verantwoordelijk is. 
 
Ter ondersteuning van onze doelstelling is de Stichting lid van het Cultuur Historisch Genootschap Duin- 
en Bollenstreek. 

 
De Stichting Vrienden van Oud Hillegom organiseert regelmatig lezingen, excursies, tentoonstellingen en 
andere activiteiten voor haar donateurs. Jaarlijks loven wij een oorkonde uit voor de restauratie van een 
Hillegoms pand. Bovendien nemen wij deel aan Open Monumentendag. 
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