
Bijzonder graf familie Stokhuyzen-de 
Jong op Begraafplaats Groene Kerk
HISTORIE n Op de begraafplaats achter het Groene Kerkje bevin-
den zich bijzondere graven. Eén daarvan is het graf van de fami-
lie Stokhuyzen-de Jong. In dit graf liggen zes mensen begraven. 
De eerste bijzetting vond plaats in 1896. De laatste in 2015. Twee 
mannen en vier vrouwen. De laatste vier werden door Jean Bap-
tiste Discart geportretteerd. Wat is de achtergrond hiervan?

Door Theo Kralt

Waarschijnlijk tijdens de Eerste 
Wereldoorlog toen de schilder Jean 
Baptiste Discart (Modena, 1855 – Pa-
rijs, 1940) in Nederland was, leerde 
Johanna (Hans) Petronella Lam-
bertina Stokhuyzen-de Jong (Leiden, 
17 oktober 1895 – Oegstgeest, 28 okto-
ber 1976) Discart kennen via de Ver-
eniging Dante Alighieri waarvan ze 
enthousiast lid was. Ze zal dus ook 
enigszins Italiaans hebben gespro-
ken. Hans Stokhuyzen was een spor-
tieve vrouw die van 1923 tot 1928 de 
schermsport beoefende. Zij maakte 
onder andere deel uit van de dames 
floretploeg die Nederland op de 
Olympische Spelen in Parijs in 1924 
vertegenwoordigde. Het eerste van 
de vier portretten die Discart zou 
maken was dat van haar. Haar vader 
was dr. Willem de Jong, geneesheer 
in Leiden, getrouwd met Gerarda 
Margaretha Catharina van Tonde-
ren. Zij overleed nog geen jaar na de 

geboorte van Hans de Jong op 25-ja-
rige leeftijd en werd als eerste op 
de begraafplaats achter het Groene 
Kerkje in 1896 begraven. In 1923 zou 
Discart haar postuum portretteren 
aan de hand van een bewaard geble-
ven foto.
Hans de Jong was in 1919 getrouwd 
met ir. Frederik (Frits) Stokhuyzen 
(Oudshoorn, 1896 – Oegstgeest, 
1976). Na zijn studie in Delft werkte 
hij bij de Stedelijke Fabrieken van 
Gas en Electriciteit in Leiden. Naast 
zijn werk zette hij zich in op de ge-
bieden onderwijs, sport en cultuur. 
In het bijzonder ook was hij actief 
voor de Vereniging De Hollandsche 
Molen waar hij veel werk voor ver-
richtte.
Uit dit huwelijk kwamen twee kin-
deren voort: Casmira Stokhuyzen 
(Leiden, 8 april 1921 – Oegstgeest, 15 
december 1997 en Jacoba Beatrice 
(Bé) Elisabeth Stockhuyzen (Leiden, 
31 januari 1930 – Amsterdam, 11 okto-
ber 2015).

Casmira Stokhuyzen werd in 1923 
als meisje van drie jaar door Discart 
geportretteerd. Zij zou bij haar ou-
ders blijven wonen en woonde in 
Haaswijk waar haar ouders naar toe 
waren verhuisd in een tweede ap-
partement. 
De schilder Discart onderhield de 
relaties met de mensen die hij schil-
derde nauwgezet en soms over hele 
lange perioden. Ook met de familie 
Stockhuyzen moet hij in contact zijn 
gebleven. In 1930 zou hij de tweede 
dochter Beatrice in pastel vastleg-
gen. Waarschijnlijk is dit aan de 
hand van een foto gebeurd. Het is 
het laatst bekende schilderij van Dis-
cart.
Beatrice Stokhuyzen studeerde 
kunstgeschiedenis in Leiden en 
volgde cursussen op het gebied van 
de kunstgeschiedenis aan het École 
du Louvre te Parijs. Gedurende een 
lange reeks van jaren was zij hoofd 
van de Fotodienst van het Rijksmu-
seum te Amsterdam. Zij zou haar 
foto’s aan de collectie van het Rijks-
museum achterlaten.

Na haar overlijden zou Beatrice Stok-
huyzen in 2015 als laatste worden 
bijgezet in het familiegraf achter 
het Groene Kerkje in Oegstgeest.

Ladies’ Circle 
overhandigt 
cheque
NEUROFIBROMATOSE n Op dins-
dag 29 september mocht Ladies´ 
Circle Nederland een bijzondere 
cheque van 260.524 euro digi-
taal uitreiken aan Stichting Neu-
rofibromatose.

Zo’n 1.000 Ladies afkomstig uit 72 
Circles in Nederland hadden de 
afgelopen twee jaar één gemeen-
schappelijk doel: Neurofibromato-
se verslaan onder het motto ´Let´s 
beat NF´. Het opgehaalde bedrag is 
ingezameld door middel van het or-
ganiseren van verschillende acties 
en evenementen en het zal ingezet 
worden om belangrijk onderzoek 
te starten naar de ziekte Neurofi-
bromatose.

Om de twee jaar wordt er een nieuw 
landelijk doel gekozen voor het na-
tionale service project van Ladies’ 

Circle Nederland waar alle Circles 
in het land zich gezamenlijk voor 
inzetten. “In de periode 2018 – 2020 
was dat doel Stichting Neurofibro-
matose,” vertelt Paula Osburg van 
Ladies’ Circle Noordwijk Oegst-
geest. “Diverse Circles uit het land 
hebben op verschillende manieren 
geld ingezameld zodat er meer on-
derzoek gedaan kan worden naar 
de ziekte Neurofibromatose.” La-
dies’ Circle Noordwijk Oegstgeest 
heeft geld opgehaald door het op-
zetten van een actie rondom Vader-
dag en een Chocoladeletter actie en 
door het organiseren van de jaar-
lijkse Noordwijkse taartenmarkt, 
op de Markt onder de Linden.

De cheque werd in ontvangst geno-
men door Hubert van Wensen, be-
stuurslid en oprichter van Stichting 
Neurofibromatose. Het opgehaalde 
bedrag zal worden gebruikt voor 
het MEK-remmers onderzoek van 
Dr. Walter Taal van het Erasmus MC. 

Het familiegraf bij de Groene Kerk met daarbij de vrouwenportretten. | Foto Theo Kralt

7WOENSDAG 7 OKTOBER 2020OEGSTGEESTER COURANT nieuws

Wijnboek
LEZEN n Oud-Oegstgeestenaar, 
boekenmaker en Register Vino-
loog Peetra van der Knaap ont-
hult de wijnparels van eigen 
bodem. De Nederlandse wijn-
cultuur in je tas: de complete 
gids is er.

Wijn is een beleving, en al hele-
maal in Nederland. Schrijver en 
vinoloog Peetra van der Knaap 
biedt met haar boek 12X Wijn 
Weekendje Weg in NL de wijntoe-
rist een compleet en verrassend 
overzicht van eigen bodem. Zo 
keek zij verder dan de bekende 
namen en ging ze persoonlijk op 
zoek naar hotspots voor lunch, 
diner en overnachting, om de 
wijnbeleving compleet te ma-
ken. 
In het boek is er ook aandacht 
voor de provincie Zuid-Holland 
waaronder de suggestie Leiden 
te bezoeken en in Oegstgeest te 
overnachten.

12X Wijn Weekendje Weg in NL is 
reisgids, achtergrondinformatie, 
naslagwerk en Nederlands over-
zicht ineen. “Mijn doel was om 
voor elke Nederlandse provincie 
de mooiste wijngaarden en be-
vlogen wijnboeren uit te lichten”, 
vertelt de auteur en wijnliefheb-
ber. “Maar gaandeweg ontstond 
er een echte gids, zowel in de 
provincies zelf als in Nederland 
als wijnland. Dat maakt dit boek 
uniek. Zin in een wijn-weekendje-
weg? Je slaat het open, zoekt een 
wijngaard voor in de middag, een 
bijzonder wijnrestaurant voor 
het diner en een unieke overnach-
ting als afsluiter. En dat zijn niet 
de standaard namen. Ik heb pa-
rels ontdekt die ik met iedereen 
wil delen.” 
Achterin vindt de lezer een verkla-
rend register met alle termen en 
informatie, zodat ook de begin-
nende liefhebbers ermee uit de 
voeten kunnen.

Nieuw in Oegstgeest: Vitatien refl exzonetherapie 

‘Deze voetma� age vergr� t het 
zelfherste end vermogen van het lichaam’
In Duinzigt is sinds deze maand 
Vitatien Refl exzonetherapie geves-
tigd. Tineke van Galen creëert met 
haar praktijk een oase van rust in de 
hectische wereld waarin we leven. 
Wie vermindering van allerlei klach-
ten zoekt, even pas op de plaats wil 
maken en stil wil staan bij een gezon-
dere levensstijl, kan terecht bij de zeer 
ervaren refl exzonetherapeut Tineke, 
die als pedicure in haar leven al heel 
wat voeten gezien heeft. 

“Ik wil graag dat mensen gezond leven”, 
legt de sympathieke Tineke uit. Vandaar 
dat ze naast het runnen van haar pe-
dicurepraktijk in Sassenheim, ook een 
HBO-studie voor refl exzonetherapie 
volgde. “Deze therapie wordt inmiddels 
vergoed door de meeste verzekeraars, 
en werkt zowel curatief als preventief. 
De meest verschillende cliënten weten 
mij te vinden”, vertelt de enthousiaste 

therapeute. “Refl exzonetherapie is een 
veilige methode die vrijwel altijd kan 
worden ingezet, en is een goede aan-
vulling op andere behandelingen in het 
reguliere medische circuit.”

Tijdens een behandeling wordt ruim de 
tijd genomen voor een zeer ontspan-
nende voetmassage, die via de refl ex-
zones onder de voet zorgt voor een 
betere doorbloeding van het bijbeho-
rende lichaamsdeel. “Geweldig om te 
zien wat refl exzonetherapie voor men-
sen kan betekenen. Het helpt cliënten 
met een burn-out, of met bijvoorbeeld 
huidklachten, darmklachten, hoofd-
pijn of slaapproblemen.” Tineke vertelt 
dat in Duitsland huisartsen patiënten 
voor behandeling doorsturen naar een 
refl exzonetherapeut. “Helaas zijn we in 
Nederland nog niet zo ver, maar steeds 
meer mensen ontdekken de heilzame 
werking ervan. Ik zie het steeds bij 

mijn cliënten; door refl exzonemassage 
wordt het zelfherstellend vermogen van 
hun lichaam vergroot, en verdwijnen 
klachten. Daarbij voelen cliënten zich 
heerlijk ontspannen.”

Refl exzonetherapie is voor iedereen ge-
schikt: van jong tot oud. “Neem contact 
met mij op, dat overleggen we samen 
wat er mogelijk is bij mij in de praktijk”, 
nodigt Tineke van Galen uit.

zelfherste end vermogen van het lichaam’
therapeute. “Refl exzonetherapie is een 
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