
 

 

    Stamreeks van oud-burgemeester Drs. Archibald Theodoor Bogaardt                                     
       
                                                         Generatie I 

                                                                      

                              
Drs. Archibald Theodoor BOGAARDT, geb. Buitenzorg Batavia 22-10-1908, burgemeester 

Batavia, Rijswijk en in zijn leven ook secretaris van Staat in het voormalig Nederlands Oost - Indië, 
overl./crem. Den Haag/Rijswijk 24/29-11-1983 (crematie in aanwezigheid van de naaste familieleden, 
vooraf gegaan met een gezongen H. Mis in de parochiekerk van de H. Bernadette in Rijswijk), tr.(1) 
Den Haag 14-7-1934 (gescheiden Batavia 23-9-1940) Johanna Antonia VAN LOON, geb. Buitenzorg 
Indonesië 24-11-1911, overl. Den Haag 7-1979, dr. van Markus van Loon en Anna Elisabeth Visser. 
    Archibald Th. Bogaardt heeft vele onderscheidingen gehad in 
    zijn leven: O.a.: Ridder in de Orde van de Nederlandsche 
    Leeuw, Officier in de Orde van Oranje Nassau, Grootofficier 
    in de Orde van de Heilige Silvester, begiftigd met de 
    Erepenning der gemeente Rijswijk en andere hoge buitenlandse 
    onderscheidingen. Zijn laatste woonadres in Nederland was aan  
    de Thomas  Jeffersonlaan 533 te Rijswijk, vanaf 1980 officieel Monaco. 
 
Drs. Archibald Theodoor Bogaardt, tr.(2) Batavia 5-11-1941 Willy DITO, geboren Weltevreden (Ind.) 
21-09-1923, overl. na 1990 wonende te Monte Carlo, dr. van Willy Dito en Wilhelmina Frederica 
Jacobs. 
Uit dit huwelijk 2 zonen geb. Batavia :  



 

 

        

 
 

                 Biografie Archibald Theodoor Bogaardt: 
 
    Archibald werd in Buitenzorg Indonesië geboren op 22 oktober 1908 en bracht 
    zijn jeugd in Indonesië door, hij volgde de H.B.S.   
    Hij stond in de periode 1929-1934 in zijn Haagse tijd ingeschreven op dezelfde  
    adressen als die van zijn ouders.  
    In 1933 was hij verloofd.  
    Hij deed 1 jaar later doctoraal examen letteren en wijsbegeerte in Leiden 
    Zijn huwelijk werd voltrokken 14 juli 1934 in Den Haag en vertrok met zijn  
    echtgenote op 17 juli 1934 naar Batavia.  
    Nog even de woonadressen in Den Haag vermelden: Laan van Meedervoort,  
    Obrechtstraat, Sweelinckstraat en als laatste woonadres in 1934 Laan van  
    Meerdervoort 493. 
  
    Na zijn vertrek naar Indonesië werd hij in 1935 adjunctrefendaris en een jaar later  
    referendaris aan het departement van financien.  
    In Batavia 1938 raadslid en wethouder van sociale zaken, in 1939 locoburgemeester  
    en in 1941 waarnemend burgemeester oud 33 jaren.  
    Tussen 1942-1945 zat hij in gevangenschap tijdens de Japanse bezetting.  
    Na de bevrijding werd Archibald Bogaard burgemeester van Batavia (huidige Djakarta), 
    in 1947 volgde de benoeming tot directeur sociale zaken in Batavia en een jaar later  
    secretaris van Staat. 



 

 

    Hij vervulde tijdelijk de functie als hoofd van de departementen van Onderwijs,  
    Kunsten en Wetenschappen en Gezondheid.  
    Hij was lid van de Nederlandse delegatie die met Soekarno onderhandelde en  
    als leider van de Nederland-Indische delegatie voerde hij overleg met de 
    Nederlandse regering.  
    In 1950 leidde hij de conferentie van Bandoeng.  
    Hij was lid van de Katholieke Volks Partij en was van religie R.K.  
    Na het vertrek van zijn voorvader Anthony Bogaardt in 1757 naar de Oost, die  
    nog Nederduits Gereformeerd (later N.H.) was, zal denkelijk door een huwelijk  
    van een van zijn voorvader met een katholieke vrouw nakomelingen R.K. zijn  
    geworden. 
    Na de soeverreiniteitsoverdracht eind 1949 keerde Archibald terug naar Nederland  
    en werd in 1950 door de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland de heer Kesper  
    tot tijdelijk burgemeester van Rijswijk benoemd, waarna op 1 oktober 1952 zijn  
    definitieve benoeming volgde als burgemeester van Rijswijk.  
    Hij vervulde dit ambt tot 1 november 1973. 
    Hij stond in Rijswijk en de regio bekend als de rozenkoning en de bouwburgemeester.                     
    Dit had hij te danken aan de vele wijken en woningen, die tijdens zijn bestuur zijn gebouwd.  
    Hij voorkwam hiermee, dat Rijswijk werd geannexeerd door Den Haag om in 1 jaar 
    meer huizen te bouwen dan Den Haag in het zelfde jaar, daar volgens zijn zeggen tijdens 
    een vergadering met Provincie hem werd verteld dat dit hem niet zou lukken en van  
    annexatie  zou worden afgezien als Rijswijk zou slagen, de rest is geschiedenis. 
    Soms werden onteigeningsprocedures opgestart om grond te krijgen. 
 

                                           
 



 

 

    In 21 jaar werden ruim vijftienduizend woningen gebouwd. 
    Nieuwe scholen,  wegen en sportparken werden aangelegd en de Plaspoelpolder 
    ontwikkelde  zich tot een belangrijk industriewijk. 
    Hij vertelde zelfs een keer in een interview, dat de BPM een stuk grond mocht gebruiken en 
    kopen voor een laboratorium voor de prijs van f. 2 en ½  miljoen en tot zijn verbazing 
    werd dit bedrag aan de Gemeente overgemaakt. 
    Een probleem was, dat de grond nog in eigendom was van een boer en die werd afgekocht  
    voor f. 60.000,- 
    Het inwonersaantal  van Rijswijk verdubbelde.  
 
    Op korte afstand van het natuurzwembad de Put werd een overdekt  zwembad  
    gebouwd genaamd “de Wervel” (inmiddels afgebroken)en belangrijk was de bouw van het  

    winkelcentrum " In de Bogaard " .     
    Dit winkelcentrum was de eerste van zijn soort in Nederland en men zegt; zelfs in Europa 
    en werd gebouwd door de bekende aannemer Reindert Zwolsman, die tevens een  
    zeer goede vriend van de familie Bogaardt was.  
    Zwolsman bouwde ook flats, toegewezen met behulp van Archibald, aan de  
    Karel Doormanlaan, en Prinses Beatrixlaan. 
    Voor f 135.000,- werd het terrein voor de bovenstaande 3 projecten gekocht en overgedragen     
    aan Zwolsman voor 8 ½ miljoen gulden. 
    Hij was er trots op en zal tevreden een sigaar hebben opgestoken. 
    Er zal zeker in het collegevan B & W gesproken zijn of de naam Bogaard met een  
    d of dt genoemd zou gaan worden.  
    In vele brieven werd de naam Bogaardt zonder t geschreven en is besloten, op aandrang 

   Van Archibald  om de naam van  het winkelcentrum “ In de Bogaard ”  te noemen. 
    In september 2013 bestaat dit winkelcentrum 50 jaar en is in haar bestaan door 3  
    flinke winkelbranden getroffen, wat de aanleiding was om dit winkelcentrum in  
    zijn geheel te renoveren en te moderniseren. 
    (zie aanhangsel over het  winkelcentrum “ In de Bogaard ”). 
    Toevallig was de zoon van E.J. Rollema (samensteller en onderzoeker van de  
    stamreeks  “ Archibald Theodoor Bogaardt ”) de eerste aanwezige die de uitslaande  
    brand in de vroege ochtend van 20 maart 1993 omstreeks 2.55 uur zag. 
    14 winkels werden in de as gelegd en vele andere winkels, ruim in de twintig, waren beschadigd  
    en door roet aangetast.  
    De komst van het Ministerie van CRM was zeer belangrijk voor Rijswijk en zijn economie,  
    later is, na het vertrek van CRM, het gebouw geïmplodeerd, om plaats te maken voor  
    een nieuw woningproject met torens.  
    Het imploderen van het gebouw is door de auteur  van dit artikel (Rollema) vastgelegd  
    op film. 
    Archibald Bogaard werkte gedurende zijn ambtsperiode lange tijd met Henk Beernink,  
    CHU-Tweede kamerlid en later minister van Buitenlandse zaken. 
    Helaas zijn tijdens zijn bestuur vele historische gebouwen afgebroken om plaats te  
    moeten maken voor nieuwbouw en niet alle keuzen waren gelukkig tot veel ongenoegen 
    van de Rijswijkse bevolking. 
    Archibald Theodoor Bogaard was tijdens zijn leven een zeer dynamisch man en had  
    enorme bestuurlijke kwaliteiten, zoals uit dit verslag is gebleken.  
    Een paar jaar voor zijn aftreden als burgemeester kocht Archibald een flatje in Monte Carlo en   
    vertoefde, na zijn aftreden  vele maanden van het jaar met zijn vrouw in het zonnige zuiden 
    Het zal zijn hoofdadres geweest zijn en zeker belastingtechnisch zijn voordeel er mee  
    hebben gehad, zoon Pieter woonde er ook met zijn gezin, de weduwe van zoon Arie in Rijswijk. 
 



 

 

    Tragisch is dat zijn oudste zoon Arie op slechts 36 jarige leeftijd, VVD raadslid van Rijswijk,   
    acht maanden  voor het overlijden Archibald is overleden.  
    Zoon Arie overleed plotseling op 7 maart 1983 en Archibald na een darmoperatie op 24 november  
    1983. (zie hun rouwadvertenties) 
    Rijswijk zal Archibald Theodoor Bogaardt tot in de lengte van jaren blijven herinneren  
    als de burgemeester die  Rijswijk stevig op de kaart heeft gezet, meestal positief,  
    maar soms ook negatief uit historisch oogpunt. 
 
                           
 
 
 

                                                                 
 
            

                       
 
                                            
                           



 

 

 

 
 
 

                                                                                                                         
                                                Archibald Bogaardt, geb.  1908                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=burgermeester Bogaardt rijswijk&source=images&cd=&cad=rja&docid=cWBfaa8jPRq9MM&tbnid=HxVRKLnL3HsqjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.haagsebeeldbank.nl/hga:col1:dat270965&ei=gMcLUuvNOcLQ0QWwl4CoDA&bvm=bv.50723672,d.d2k&psig=AFQjCNEz9rA4Un4_1SooIlyk1zMCTOh6MA&ust=1376589985381276


 

 

  

 
 

                                Stamboek Indische ambtenaren periode 1927 – 1952  
                         (Bron:  Centraal Bureau voor Genealogie – ’s-Gravenhage)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

           

 



 

 

          

 

     Reunie familie Bogaardt in winkelcentrum “In de Bogaard” circa 1968 

 

Please see attached newspaper article. The man on the far left is my uncle William (Bill), 

then my father Henry (Rick). The man just behind A.T. Bogaardt on the right is my uncle 

Archibald L. Bogaardt, and to his right is my uncle Ben (now deceased) holding the guitar. 

They were in the band “The Brothers Bogaardt” and came to play at the shopping mall for 

A.T. Bogaardt.  

I received this copy of the article from a cousin Rene Verheyen, son of Rita Bell, grandson of 

Theodora Louise Bogaardt  

Monique (augustus 2013) 



 

 

 

 

                              

                                          



 

 

                                                       Generatie II 
 
 

      rechts Francois 
 

Francois Charles BOGAARDT, geb. Semarang 23-3-1858 (gezinskaart 

in Den Haag geeft als geboortejaren 1862 en 1864  aan)ged. 3-4-1859 (landsarchief Batavia 
CBG),telegraafbestuurder Bandoeng bij de Staats Spoorwegen, overl. Bandoeng 29-12-1933, tr. 
Batavia 7-9-1883 Wilhelmina Louise Gerda (gezinskaart Den Haag geeft aan: Louise Wilhelmina) VAN 
BRONCKHORST, geb. Semarang 6-2-1867 (gezinskaart Den Haag geeft als geboortedatum aan Batavia 
5 juni 1868), overl. Bandoeng 1-1-1936, dr. van Johan Hubert Meindert van Bronckhorst, 1e luitenant 
infanterie 1864, en Jacoba Wilhelmina Elizabeth Philips 
    Op 29 december 1933 kwam een telegrafisch bericht uit 
    Bandoeng aan bij de zonen van Francois Charles Bogaard i.v.m. 
    zijn overlijden. Zijn zonen plaatste de kennisgeving in de 
    krant en ondertekende met: W.F.L. Bogaardt echtgenote en 
    kinderen wonende te Oegstgeest en A.Th. Bogaardt en verloofde 
    wonende te 's-Gravenhage. Opmerkelijk is dat 2 gezinskaarten 
    uit het bevolkingsregister het volgende weergeeft. 
    Op 22 januari 1924 stond Frans Charles ingeschreven te Den 
    Haag op de Conradkade 50, op 1 augustus 1924 Weimarstraat 99 
    en 6 oktober 1924 de Perponchestraat 136. Ingekomen van 
    Bandoeng in de functie van gepensioneerd ambtenaar op 22 januari 
    1924 en uitgeschreven 15 januari 1926 en hij stond zonder zijn 
    vrouw ingeschreven. Een vervolg gezinskaart geeft ook zijn 
    vrouw aan en ingekomen van Bandoeng op 28 september 1929 en 
    uitgeschreven naar Batavia op 14 juli 1934. In de tussen liggende periode  
    staan de volgende adressen vermeld. 
    30-9-1929 Laan van Meerdervoort 559, 30 oktober 1931 
    Obrechtstraat 422, 2 augustus 1932 2e Sweelinckstraat 133 en 
    28 september 1933 Laan van Meerdervoort 493. 
    Hun zoon Archibald Theodoor Bogaardt woonde in de voornoemde 
    periode op de zelfde adressen in Den Haag. 
 
                                       



 

 

 
 

 
 
                           

 
 
 



 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Generatie III 
                       

Charles Willem BO(O)GAARDT, geb. Jatinegara Indonesië 14-8-1832, havenmeester 

ontvanger, bestuurder (controleur), overl. Jatinegara Indonesië 21-3-1906 (aangifte jaar 1907 aktenr. 
101), tr. Semarang 22-11-1855 Elise Albertina TREMIO, geb. Lassem Java 3-11-1840, overl. 
Weltevreden Indonesië 16-6-1915 (aangifte jaar 1916 aktenr. 237), dr. van Pieter Evert Tremio en 
Christina Dorothea Nijs. 
    In maart 1917 kwam het telegrafisch bericht aan dat in 
    Weltevreden Indonesië op de 17e dezer was overleden Elise 
    Albertina Tremio, in de ouderdom van ruim 74 jaar. 
    Ondertekening: Breda: W.H. Bogaardt en J.A. Bogaardt-Holdert 
    en kinderen; Den Haag M.A. Gaymans-Bogaardt en A.A.A. Gaymans 
    en kinderen; Amsterdam E.M.A. Bogaardt - Holdert en kinderen. 
                        

                                
 



 

 

                                                            Generatie IV 

Frank Daniel Anthonysz. BOGAARDT, geb. Chinsurah India 25-9-1803, secretaris van de 

Resident Timor, overl. Koepang Timor 24-8-1835 (aangifte jaar 1837 aktenr. 270), tr. Sirampoer 
Bengalen India 10-12-1827 Diana Lavenia BASSET, geb. Serampora Bengalen 27-10-1810, overl. 
Semarang 8-10-1858 (aangifte jaar 1860 aktenr. 70), dr. van Thomas Turner Basset, kolonel, en Clara 
N.N.. 
 
                                                            Generatie V 
 

Anthony Theodoor Anthonysz. BOGAARDT, geb. Chinsurah India 11-11-1771, gedoopt  

Houghly  28-11-1771, 2e Resident India 1817-1823, 1824 afgevaardigde Justitie in Batavia, overl.  
Koningsplein Batavia 26-7-1829 (aangifte aktenr. jaar 1830 aktenr. 195), tr. Chinsura India 12-10-
1794 (Indische Navorscher 1994, pagina 102) of Bengalen India 8-1-1798(opgave Monique Bogaardt 
wonende in Canada) Catharina Hermina REGEL geb. Madras India 19-10-1775, overl. Batavia 2-12-
1859 (aangifte jaar 1861 aktenummer 64), dr. van Frans Regel en Petronella Alida Verboom. 
 
   Volgens fiches landsarchief Batavia 2 testamenten: Hougly 8-1-1798 fol. 220 en  
   testamentenregister 1829 fol. 225 Batavia codicil met vermelding van zonen Johan 
   Anthony en Frans Daniel Bogaardt. 
   Anthony In 1791 werkzaam voor de kamer van Amsterdam en komende met het schip  
   “Christophorus Columbus”  in Indië. 
                                                            Generatie VI 
 

Anthony Anthonysz. BOGAAR(D)T, geb. Den Haag, ged.(ned.ger.) Den Haag 25-12-1740 

(Grote kerk; GA Den Haag inv. nr. 14/173vo; 
extract 14-11-1757),  
 

 
 
hooploper 1757 VOC, koopman als hoofd in dienst van de VOC in Bengalen, 1776 Raad van Police op 
Bengalen, 1787 opperkoopman en administrateur, overl. Hougly Chinsurah Indië 17-9-1788, tr. 
Serampoer Bengalen Indië 28-2-1768 (opgave Monique Bogaardt  in Canada) Johanna Elisabeth 
Gerardine IMMENS, geb. Chinsurah India, ged. Chinsurah India 20-9-1752, overl. na 26-07-1829, zij 
woonde op deze  datum  te Serampoer – Bengalen,  dr. van Andreas Franciscus Immens en Cornelia 
Maria de Mauregnault. Johanna Elisabeth Gerardine Immens zou na het overlijden van Anthony 
Bogaardt nog twee maal hertrouwen en van haar 3e man scheiden. 
 
    Anthony Bogaardt vroeg op 14 november 1757 een extract van 
    zijn doop aan om zich aan te melden bij de VOC. Hij werd als 
    hooploper aangenomen wat betekent als helper van de matrozen. 
    Hij vertrok op 30 december 1757 uit Nederland met het schip 
    Osdorp en via Kaap de Goede Hoop op 20 april 1758 kwam hij in 
    Bengalen aan op 30 augustus 1758. Reeds in 1776 was hij hij 
    blijkens not. akte Raad van Police op Bengalen en was hoofd 
    koopnman in Bengalen in dienst van de VOC. Hij wordt in 
    diverse akten ONA Utrecht genoemd. 



 

 

 
                                                        Generatie VII 
 

Anthony Anthonysdr. BO(O)GAERT/BOGAARDT, geb. Den Haag, ged.(ned.ger.)  

Den Haag 22-10-1713 (Nieuwe kerk; doopgetuigen Willem Ooms en Johanna Verleng, GA Den Haag 
inv. nr. 243/12), 
 

 
 
 
commies ter Provinciale Rekenkamer in Holland en wonende te Utrecht, 
ONA Utrecht 8-6-1789, akte 21), overl. Utrecht 22-04-1791  

 
 
 
ondertr./tr.(1) Den Haag 9/25-8-1739 (Nieuwe kerk, GA Den Haag; 
inv. nr. 18 ondertrouw)  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Kornelia/Cornelia Abrahamsdr. DUIJFHUIS/DUIFHUISEN, geb. Den Haag, ged.(ned.ger.) Den Haag  
28-7-1711 (Nieuwe kerk; doopgetuigen Niklaas van Duijfhuijs en Kornelia van der Hellen; GA Den 
Haag inv. nr. 242/115vo), overl. Den Haag 22-3-1751, begr. Den Haag (aangifte om begraven te 
worden, oud 39 jaren, 1 kleed, impost f 30,00; GA Den Haag bladzijde 37vo), dr. van Abraham 
Duijfhuis en Alida Middelwaart. 
 
    Noemde zich tenminste tweemaal Bogaardt Kool studeerde in 
    Dordrecht voor apotheker. Hij vertoefde in Dordrecht en 
    behaalde in 1738 zijn titel en tekende met A. Bogaard.  
    Publicatie site Monique Bogaardt – Canada genealogie Bogaardt-Kool (internet). 
 
 
    Hij werd als lidmaat in 1735 te Den Haag ingeschreven. (GA Den 
    Haag inv. nr. 265, fol. 238) 
    
 
Anthony Anthonysdr. Bo(o)gaert/Bogaardt, ondertr./tr.(2) Den Haag/Oudewater 12/28-9-1751 (GA 
Den Haag ondertrouw inv. nr. 57vo, Oudewater GaHetNa deel 3 fol. 15) 

 
 
 Catharina Petronella DE PUIMEGE, ged.(ned.ger.) verm. Oudewater 4-2-1710, overl. (aangifte) Den 
Haag  12-05-1769 1e klas f 30,- overleden aan de pleuris, oud 58 jaren folio 165vo., dr. van Sijfe Jansz. 
de Pinaise* en Emmerensje Liesvelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                          Generatie VIII 
 

Anthoni BOGAERT/BOGAARD, geb. Dordrecht, ged.(ned.ger.)  Dordrecht 16-3-1687 (Ref. 

doopboek Dordrecht folio 73), 
 
Zie aantekening bij generatie VII combinatie familienaam Bogaard Kool. 
Antonij, gedoopt Dordrecht (ref.) 16 maart 1687, zoon van Arien Ariensz.  en Caatie Cools. 

 
 
 overl. Den Haag 16-9-1756, begr. Den Haag (aangifte impost  
f 15,00, 2e  klas, overleden aan verval van krachten, oud 69 jaren, GA Den Haag bladzijde 73), 
ondertr./tr. Den Haag 22-11/16-12-1711 
 

 
 
Maria Louysdr. VERLENG(H), geb. Dordrecht, ged.(ned.ger.) Dordrecht 11-1-1686, overl. Den Haag 
16-5-1760, begr. Den Haag (aangifte om begraven te worden, overleden aan borstkwaal, oud 74 
jaren, 2e  klas, impost f 15,00, GA Den Haag bladzijde 97vo), dr. van Louys/Lowijs Verleng(h), 
timmerman, en Catrina Brieviers/Brevins. 
    Anthony Bogaard ingeschreven te Den Haag als nieuwe burger  4 september 1709;  
   GA Den Haag inv. nr. 1055 folio 37vo. . GA Den Haag ondertrouw inv. nr. 79v., het huwelijk  
   vond plaats  in de Grote kerk van Den Haag.  In Den Haag werd ingeschreven als lidmaat  
   van de nederduits gereformeerde kerk in het jaar 1735 Anthony Bogaart komende van Dordrecht.     
   Niet duidelijk is of dit Anthony Sr. of Jr. is geweest, denkelijk Jr, daar zijn zoon studeerde voor  
   apotheker  in Dordrecht. (lidmaatregister inv. nr. 265 fol. 238 GA Den Haag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                            Generatie IX 
 

Arie ARIENSZ. (Bogaert??),  schiptimmerman, geb. Zwijndrecht  weduwenaar van 

Swijndrecht, woont  in (Dordrecht) aenden Rietdijck;  ondertr/tr.2) Dordrecht  19-01/03-02--1681  
St. Augustijnkerk Catharijna/Caatie Willems COOLS, j. dr. woont in de Wijnstraet, ged. Leerdan 
december 1648, dr. van Willem Theunis/Anthoniesz. Cool en Maycken Corstiaens/Christaensdr. 
Ariens Ariens tr. 1)   N.N.. 
 

 
                      Ondertrouw en huwelijk Dordrecht 19-01/3-02-1681 

 

 
                                   Doop Leerdam december 1648 
Yda/Ida Willemsdr. Cools, ged. Leerdam 15-04-1654 (zus van Catarina), overl. na 5-09-1723, zij was 
 doopgetuige bij haar kleinkind Yda Ooms in Den Haag samen met zoon Willem Ooms; 
 

       
 
ondertrouw/ gehuwd Dordrecht 1/16-03-1682 St. Augustijn kerk (ref) 
 
 

 
 
met  Cornelis Hendriks Ooms, cleermaecker, j.m. van Dordrecht. 
Uit dit huwelijk o.a. zoon Hendrik Ooms, ged. Dordrecht op 22-02-1686, overl. Den Haag.  
Deze Hendrik Ooms en ook zijn broer Willem zijn bij  kinderen uit  het gezin  
Bogaert/Bogaardt – Verlengh als doopgetuigen opgetreden. 



 

 

Yda Cools  en haar zoon Hendrik Ooms zijn de sleutels geweest om  de doop van Anthony 
Bogaert/Bogaardt  te kunnen bevestigen in 1687 en wie de vader van Anthony is geweest. 
De stamvader Arien Ariënsz. van het geslacht Bogaardt is schiptimmerman geweest aan de  
Rietdijk te Dordrecht en geboren te Zwijndrecht. 
Hij is tenminste tweemaal gehuwd geweest. 
 
Stamreeks Archibald Theodoor Bogaardt (* 1908 – + 1983) is onderzocht door 
 
 
 
 
 
 
 

 E.J. Rollema – Zoetermeer  
ejrollema@ziggo.nl  
Dit onderzoek mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de auteur worden  
gepubliceerd. 
 
Augustus 2013  
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                Bronnen stamreeks Archibald Theodoor Bogaardt 
 
GA Den Haag             Bevolkingsregister 1913-1939; gezinskaarten, lidmaatregisters, 
                                     burgerboeken, oud notarieel archief, doop, trouw en begraafregisters. 
 
RHI                               Knipselkrant  o.a. Rijswijkse Courant, Groot Rijswijk,  Haagsche Courant. 
                                     Publicaties van A. Th. Bogaardt interview 5 jaar later als ex-burgemeester, 
                                     A.Th. Bogaard interview 70 jaar, A.T.A. Bogaardt Jr. interview als raadslid VVD, 
                                     branden in het winkelcentrum “In de Bogaard”. 
 
Gemeente Rijswijk   Persoonskaart A.Th. Bogaardt – artikel  A.Th. Bogaardt internet, 
                                     winkelcentrum “In de Bogaard” internet. 
 
Wiki pedia                  Winkelcentrum “In de Bogaard” internet. 
 
CBG - Den Haag         Advertenties, microfiches waaronder  burgerlijke stand, DTB, 
                                     Stamboek Indische ambtenaren met aanwijzing M. Spaans – CBG. 
 
KB – Den Haag           Historische kranten, internet. 
 
M. Lynn-Bogaardt      Publicatie internet Bogaardt met foto’s, knipsel interview “Het vaderland” 
                                      1952 interview A.Th. Bogaardt, foto orkest “family Bogaardt – Canada” met 
                                      A.Th. Bogaardt, correspondentie e-mail met M. Lynn-Bogaardt – Canada. 
 
Genver                         Internet met betrekking tot gegevens afkomstig van FamilySearch. 
 
FamilySearch              FS: Afbeeldingen doop, trouw en begraafregisters Dordrecht en Den Haag. 
 
Archief Dordrecht      Zoekprogramma’s op personen DTB. 
 
Nationaal Archief       VOC opvarenden (internet). GaHetNa afbeelingen en indexen DTB. 
 
Archief Utrecht           Oud Notarieel Archief (ONA). 
 
Wie Was Wie               Zoekprogramma personen. 
 
E.J. Rollema                  Algemeen onderzoek, samenstelling en lay-out stamreeks A.Th. Bogaardt. 
 
GA            http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/haags-gemeentearchief.htm 
RHI           Rijswijks Historisch Informatiecentrum http://www.museumrijswijk.nl/RHI01NED.html 
CBG          Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl 
KB             Koninklijke Bibliotheek Den Haag http://www.kb.nl/ 
Genver     www.genver.nl 
FS              FamilySearch https://familysearch.org/ 
GAD          http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/ 
NA             Nationaal Archief  http://www.nationaalarchief.nl/ 
Utrecht     http://www.hetutrechtsarchief.nl/ 
WWW        https://www.wiewaswie.nl/ 
 
E.J. Rollema – Zoetermeer 
Augustus 2013  
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In de Bogaard 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 

Ga naar: navigatie, zoeken  

In de Bogaard 

 

Voorgevel in 2006 

Locatie Rijswijk, Nederland 

Openingsdatum 21 september 1963 

Winkels 

Oppervlakte 54.000 m² 

Aantal winkels ca. 185 

Aantal restaurants 4 

Officiële website  

In de Bogaard is een winkelcentrum in Rijswijk in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. 

Het winkelcentrum met ongeveer 185 winkels ligt op enkele minuten lopen van het station 

Rijswijk, en is per auto te bereiken vanaf de A4 via de afslag Den Haag/Delft. De Haagse 

tramlijn 17 heeft een halte bij het winkelcentrum. Ook HTM-bus 18 en 23 en Veolia-bus 30 

en 130 hebben een halte bij het winkelcentrum. 

In de Bogaard heeft drie overdekte passages: de Terp, de Sterpassage en de Prinsenpassage. 

Het winkelcentrum beschikt over 2800 parkeerplaatsen, waarvan een groot deel ondergronds. 

In de Bogaard is een van de oudste overdekte winkelcentra in Nederland en werd in 1963 

geopend door toenmalig burgemeester Archibald Bogaardt (zie stamreeks en biografie) 
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Brand en wederopbouw 

In de jaren '90 is het winkelcentrum In de Bogaard driemaal getroffen door zeer grote 

branden. In maart 1993 brandde als eerste de oude passage aan de Steenvoordelaan/Prins 

Johan Frisopromenade af. Op 6 augustus van dat jaar viel het complex naast de oude passage 

(dus naast de kantoortoren van de belastingdienst) ten prooi aan de vlammen. In dit complex 

waren onder andere Albert Heijn, Blokker en de Bruna gevestigd. Al gauw werden de 

verwoeste winkelcomplexen weer opgebouwd. 

Aan het eind van de jaren '90 was het weer raak. Ditmaal werd een gedeelte van het 

winkelcomplex aan de Prins Constantijn Promenade/Prinses Beatrixlaan verwoest. In dit 

complex zat onder andere de supermarktketen Maxis (later Konmar). Opmerkelijk genoeg 

lagen de plannen voor de verbouwing van het winkelcentrum al klaar. De toenmalige Konmar 

is voor deze verbouwing verhuist naar een noodtent op het parkeerterrein tussen de 

Beatrixlaan. 

In 1999 werd een tweede passage, "De Terp" genaamd, opgeleverd. Deze passage is naast het 

warenhuis van Vroom en Dreesmann gesitueerd. Hier stond ooit een oude kantoortoren die 

werd afgebroken. Daarvoor was deze locatie in gebruik als parkeerplaats. Korte tijd later werd 

het nieuwe winkelcomplex aan de Prins Constantijn Promenade/Prinses Beatrixlaan geopend. 

Na de opening van "De Terp" werd het winkelcomplex tussen de Prins 

Constantijnpromenade/Prins Willem Alexanderpromenade/Steenvoordelaan grondig 

verbouwd. In dit complex werd een derde promenade geopend. Deze kreeg de naam 

"Prinsenpassage". Vervolgens werd het parkeerterrein ten zuiden van dit nieuwe 

winkelcomplex omgevormd tot winkelgebied. Dit werd mogelijk nadat er onder dit plein 

(inmiddels Bogaardplein geheten) een nieuwe parkeergarage werd geopend. Op het 

Bogaardplein wordt onder andere de wekelijkse markt gehouden. De kantoortoren aan dit 

plein (waarin voorheen een ministerie zat), werd na een grondige renovatie het nieuwe 

gemeentehuis van Rijswijk. 

Vervolgens werd als laatste onderdeel van de algehele renovatie het winkelcomplex waarin 

C&A en de HEMA zitten verbouwd. Voor de oude gevel werd een nieuwe gevel gebouwd. 

De winkelcomplexen achter C&A en de HEMA werden niet gerenoveerd en zijn grotendeels 

in hun oude staat gebleven. In dit deel (aan de Prins Johan Frisopromenade) stortte op 19 

februari 2007 een deel van een gevel van het winkelcentrum in. Dit gebeurde nadat een 

vrachtwagen tegen een kabel reed die was verankerd in de gevel. Bij het incident vielen twee 

gewonden. 

Het winkelcentrum is door het Kiwa in 2007 gecertificeerd met een 3e ster. Niet eerder kreeg 

een winkelcentrum dit keurmerk 
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Halve eeuw winkelcentrum In de Bogaard 

Gepubliceerd op: 14 december 2012, Laatst bewerkt op: 19 december 2012  

André van de Weteringh: “In de Bogaard, 

al 50 jaar toonaangevend en dat blijft de komende 50 jaar zo”De betrekkelijk nieuwe voorzitter van de winkeliersvereniging 

In de Bogaard, André van de Weteringh, valt met zijn neus in de boter: het centrum bestaat in 2013 een halve eeuw.  “In de 

Bogaard is een bekend fenomeen in de Haagse regio. Veel verscheidenheid aan winkels. Hier en daar wat slijtage, maar nog 

altijd springlevend en straks – na de invoering van het nieuwe marketing- en promotiebeleid - weer in een nieuw jasje. Dat ik 

daar aan mag bijdragen is fantastisch.” 

André van de Weteringh is al ruim 20 jaar werkzaam in de elektronica, waarvan de helft bij Media Markt. Hij heeft bij de 

vestigingen in Den Haag, Almere, Middelburg en Rotterdam-Zuid gewerkt. Toen hij de kans kreeg om de onderneming in In 

de Bogaard te leiden, bedacht hij zich geen moment. Kort na zijn aanwezigheid in Rijswijk, werd hij gevraagd zich ook in te 

zetten voor de winkeliersvereniging. Dat deed hij maar al te graag. Inmiddels is hij voorzitter van de jubilerende club. 

 

 

 

 

 



 

 

Iets moois maken 

“Wij zetten ons enorm in om van het jubileumjaar iets moois te maken. Dat begint al met het opknappen van het 

winkelcentrum, dat hier en daar wat verouderd is. We hebben als bestuur en als ondernemers onderling veelvuldig gesproken 

over de toekomst van het winkelcentrum. Wat te doen met de leegstand, de entourage van het centrum en de 

nieuwbouwplannen? Hoe behouden we ons publiek? Het is van belang, zo concludeerden we, dat we de eigenaren ook mee 

krijgen op weg naar een centrum dat één gezicht moet krijgen, een eenheid moet vormen. We denken hard na over een 

actiever, gezamenlijk optreden naar buiten. Onze internetsite moet beter, we moeten aantrekkelijker worden voor jongeren, 

meer zaken moeten we samen oppakken, vaker social media inzetten. Samen ook adverteren onder de paraplu van In de 

Bogaard. Dat is in het belang van zowel de consument als de ondernemer. Je hebt elkaar nodig, zeker in deze lastige tijden. 

Daarbij kunnen we uiteraard ook rekenen op steun vanuit de gemeente. Een actieve en betrokken gemeente, overigens. We 

werken goed samen, ook met wethouder René van Hemert. Hij komt geregeld langs, bijvoorbeeld bij onze ledenvergadering. 

Samen zien we het belang in van dit winkelcentrum. We zoeken elkaar op in zaken als veiligheid en bereikbaarheid. 

In de Bogaard is al 50 jaar toonaangevend en moet dat de komende 50 jaar ook blijven. Maar eerst komt 2013: ons feestjaar. 

Al kan en wil ik nog niet veel zeggen over onze activiteiten volgend jaar, één ding kan ik verklappen: de climax is in 

september. Rijswijk hoort zeker van ons!” 

 

 

Samengesteld en verzameld door: 

E.J. Rollema, augustus 2013 

079 3210052 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   Nederlandsche Dagbladpers Batavia 14 juni 1947                                                        

                                           

 



 

 

 

 

                          Nederlandsche Dagbladpers Batavia 21 juni 1947 

 



 

 

                                                    

                                      Nederlandsche Dagbladpers Batavia 20 juni 1947 

         

                                              


