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Jaarverslag van de Stichting Vrienden van ’t Huys Dever en de Stichting Beheer Buitenplaats ’t Huys 
Dever 2018 – 2019 
 
Met concerten en tentoonstellingen draagt ’t Huys Dever zijn steentje bij aan het culturele leven in de 
Bollenstreek. De nieuwe Lissese cultuurwethouder Jeanet van der Laan opende in oktober 2018 de 
tentoonstelling Ter leering ende vermaeck van de kunstenaarsvereniging Bollenstreek in Beeld (BIB). Dat 
gebeurde in het kader van het huiskamerfestival Gluren bij de Buren. De opening van de expositie in Dever werd 
omlijst door een optreden van het vocaal ensemble PuurZang. 

Buitenactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de dahliamozaïeken, een digitale speurtocht (geocaching) en middeleeuwse 
activiteiten leveren elk jaar meer bezoekers op. De jaarlijkse Kastelendag, op tweede pinksterdag, en Open 
Monumentendag (tweede zaterdag in september) zijn al jaren vaste attracties die door de Vrienden van Dever 
worden ondersteund. In 2018 waren er opvallend veel gezinnen onder de 800 bezoekers. De evenementen 
leveren altijd enthousiaste reacties op. Twee bezoekers hebben aangegeven ook als vrijwilliger aan de slag te 
willen bij Dever. 

Defibrillator  
Om bij een hartstilstand onmiddellijke hulp te kunnen verlenen beschikt Dever sinds november 2018 over een 
zogeheten AED. Het apparaat – aangeschaft met steun van Ondernemersfonds Lisse  heeft in november 2018 
een plaats gekregen in de ridderzaal. Beheerder Folckert van de Veen en assistent-beheerder Deen Boogerd 
hebben de bijbehorende opleiding met succes afgerond. 
Belangrijk voor Dever: de jaarlijkse vrijwilligersdagen, NL Doet in het voorjaar en de Natuurwerkdag in het najaar. 
Met de belangstellenden die graag de handen uit de mouwen steken werken we dan op het terrein. Elk najaar 
worden de knotwilgen om en om geknot. De houtsingels worden uitgedund en het riet in de slotgracht wordt 
aangepakt. NL Doet moest in het voorjaar wegens slechte weersomstandigheden jammer genoeg worden 
afgezegd. 

 Zoals bekend is ’t Huys Dever in januari altijd gesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Dit jaar is het vocht in 
de kelder aangepakt. Een pomp houdt het waterpeil in de slotgracht laag. Ook is de keldervloer hersteld, het 
stucwerk opgeknapt, brandblussers en brandalarm zijn gecontroleerd en de cv-installatie heeft een 
onderhoudsbeurt gekregen. 

De beheerders van ’t Huys Dever, Folckert van de Veen en Deen Boogerd leiden elk jaar tientallen schoolklassen 
rond. Daarnaast zijn er de losse bezoekers; feesten, partijen, vergaderingen en huwelijkssluitingen. Groep 8 van 
de Lissese basisschool De Akker te gast op Dever; een powerpointpresentatie over de geschiedenis van de 
donjon van een de leerlingen werd afgesloten met een kort bezoek. 

Vacatures in het bestuur  
Het bestuur van de Beheerstichting heeft in de zomermaanden van 2019 afscheid genomen van voorzitter Helen 
Verschoor en pr-man Ad van Zelst. In september zijn direct gesprekken gevoerd met mogelijke opvolgers voor de 
bestuursfuncties. Wij danken Helen en Ad voor hun inspanningen voor Dever. 
 
Schenken met extra belastingvoordeel Vrienden van Dever kunnen (extra) belastingvoordeel krijgen als ze hun 
jaarlijkse donatie vastleggen in een schenkingsovereenkomst. Door samen met penningmeester Maurice 
Beenakker een eenvoudig formulier van de belastingdienst in te vullen schenkt u dan een vast bedrag per jaar 
(eventueel in maandelijkse termijnen) voor een periode van minimaal vijf jaar. De gift kunt u volledig aftrekken bij 
uw belastingaangifte; dus zonder aftrek van het gebruikelijke inkomenspercentage. Heeft u vragen hierover of wilt 
u een formulier ’periodieke schenking’ ontvangen. Neem dan contact op met onze penningmeester Maurice 
Beenakker. Gerard Schrama, bestuurslid van de Vrienden-stichting en notaris-in-ruste, biedt aan om Dever-
vrienden hierbij kosteloos te adviseren. 

Kerstviering  
Het is een goede gewoonte geworden om voor de kerstviering met de vrijwilligers van Dever ook een andere 
maatschappelijk betrokken organisatie uit te nodigen. Op 19 december 2018 waren het bestuur en de vrijwilligers 
van de Vereniging Oud Lisse (VOL) te gast. Traditiegetrouw hangen we onze wensen voor het komende jaar in 
de kerstboom op het voorterrein. 
 
Veldhoven & partners  
Op zaterdag 25 mei 2019 is de nieuwe audiovisuele presentatie op de zolder officieel in gebruik genomen. De 
presentatie en de daaraan gekoppelde interne verbouwing zijn een cadeau van Architectenbureau Veldhoven en 
Partners. Het bureau vierde zijn 40-jarig jubileum en had ’t Huys Dever uitgekozen als te ondersteunen doel voor 
de financiële giften. Johan Veldhoven en Helen Verschoor namen de apparatuur officieel in gebruik door het 
beeldscherm te onthullen. „Als bestuur zijn wij zeer verheugd dat op deze manier het bedrijfsleven ook 
betrokkenheid laat zien bij het culturele erfgoed dat Lisse rijk is. Wij danken Veldhoven & partners voor dit 



 
sympathieke gebaar!”, zei de voorzitter van de Beheerstichting Dever bij die gelegenheid. 
 
Grondaankoop  
In Dever Bulletin 29 hebt u kunnen lezen dat een groepje Dever vrienden zich heeft ingespannen voor de 
aankoop van het bollenperceel tussen de Voorhof en de Heereweg. Het doel daarvan is waarborgen dat het 
uitzicht op de middeleeuwse ridder hofstad altijd vrij zal zijn. In combinatie met de bloembollenteelt die daarmee 
ook veilig is gesteld, ontstaat een uniek ensemble van twee typen cultureel erfgoed van de Bollenstreek. De 
financiering van de grondaankoop ging voorspoediger dan het bestuur van de Vrienden van Dever had durven 
hopen. De Stichting Accommodatie en Recreatie Lisse stelde direct €50.000 beschikbaar. Rabobank Bollenstreek 
Coöperatiefonds schonk €20.000 en een particulier maakte voor de grondaankoop nog eens €10.000 over. Van 
het Prins Bernard Cultuurfonds kregen we een toezegging van €25.000. Samen met twee particulieren is de 
Vriendenstichting er in geslaagd een overbruggingsfinanciering te verstrekken. Aanvragen bij andere fondsen 
lopen nog. De gemeente Lisse is bezig met nieuwe plannen voor Lisse Zuid. Dever zal in de gelegenheid worden 
gesteld om input te geven. De bereidheid is er om daarmee rekening te houden bij de bestemmingsplannen. 
 
Bijentuin  
Achter Dever liggen drie moestuinen. In overleg met de imker van Dever heeft de moestuingroep besloten om 
één van de drie moestuinen in te richten als bijentuin. In het voorjaar van 2019 is daar een begin mee gemaakt. 
Om het project direct een beetje body te geven is met steun van de Vriendenstichting een lavendelhaag 
aangeplant. De bijentuin wordt al druk bezocht door de honingbijen, maar ook door tal van wilde bijen en 
hommels en natuurlijk ook vlinders. Het is de bedoeling een assortiment aan te planten dat de bijen van het 
vroege voorjaar tot het begin van de winter van nectar en stuifmeel voorziet. Een van de eerste voedselbronnen 
in het voorjaar voor bijen zijn krokussen. We zijn blij met de 300 botanische krokussen die we voor de bijentuin 
van C.S. Weijers Bloembollen te Hillegom hebben gekregen. n We kunnen nog vaste bijenplanten gebruiken. 
Neem daar- voor s.v.p. contact op met Ed Olivier, telefoon 06 28041856 
 
Het Oude Koningshuys  
Van een bekende Dever auteur, Rob Pex, verschijnt in november Het Oude Konings huys. Bij opgravingen is 
aangetoond dat de plek van het Oude Koningshuys in Sassenheim reeds in de middeleeuwen bewoond was. Een 
gedeelte van het tegenwoordige souterrain bestaat uit zogenaamde kloostermoppen uit de dertiende eeuw. Het 
huis dankt zijn naam aan stadhouderkoning Willem III (16501702) die het in 1680 erfde. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was het Koningshuys en de direct daaraan grenzende percelen, waarvan de bestemming in 
bollengrond werd veranderd, het trotse bezit van de familie Kruijff. In de twintigste eeuw heeft het Koningshuys 
verschillende bestemmingen gehad, waaronder hotel en partyrestaurant. In 2000 werd Het Oude Koningshuys 
verkocht aan de heer L.B. Romeyn, die er na een ingrijpende restauratie ging wonen. Inmiddels is het huis weer 
verkocht. Het boek Het Oude Konings huys bevat 250 pagina’s en meer dan 180 kaarten en foto’s, onder andere 
van het prachtige interieur. Via www.stichtingoudsassenheim.nl is het boek te verkrijgen, het kost €29,50. De 
presentatie is op 13 november 2019 in de Julianakerk in Sassenheim. 
 
Geocaching  
Sinds 14 augustus 2018 maakt Dever deel uit van een wereldwijd spelnetwerk dat Geocache heet. Een speurspel 
waarbij de deelnemers via gps proberen verstopte voorwerpen te vinden. Wilma Geljon en Cees Hobo zijn 
enthousiaste spelers van dit spel en ze hebben dicht bij de ingang van ’t Huys Dever een geocache verstopt. „Op 
je telefoon installeer je een app en hiermee ga je het veld in om de caches te zoeken”, vertellen ze. „Het leuke is 
dat je wandelend of met de fiets of auto op plaatsen komt waar je anders nooit komt. Bij elke cache wordt er iets 
over de locatie verteld, soms zijn foto’s bijgevoegd. Er zijn overal caches (doosjes of iets dergelijks) verstopt met 
een logboekje er in. En dus ook bij ’t Huys Dever. Als je hem gevonden hebt kan je het logboekje invullen met je 
cachenaam en met behulp van je telefoon kan je er zelf ook een verhaaltje en foto’s bijvoegen.” Wilma en Cees 
vinden het leuk om Dever op deze manier meer bekendheid te geven. Dat is gelukt: één jaar later hebben 197 (!) 
spelers de geocache bij Dever gevonden en een bericht achtergelaten. Meer hierover weten: in maart 2020 wordt 
op de Volksuniversiteit Lisse een cursus gegeven voor beginnende geo-cachers. 
  

Reinier D'ever 
Folckert van de Veen en Cees van Biezen, bekend als Deverauteurs, zijn begonnen aan een literatuur en 
bronnenonderzoek naar Reinier d’Ever. Om Reinier de plaats te geven die hij verdient in de Nederlandse 
geschiedenis moet er nog veel werk verzet worden. Van Biezen en Van de Veen zijn op zoek naar enthousiaste 
(amateur) historici om te helpen bij dit onderzoek. „Reinier d’Ever – wat weten we nu eigenlijk van hem?”, 
schrijven de twee. „Hij was getrouwd met Janne van Leyenburg. Hij had drie kinderen. Een dochter van wie wij de 
naam niet weten, stierf in of voor 1417. Zij was getrouwd met een van Haeften. Haar zoon Gysbert van Haeften 
erft Huys Dever wanneer Reinier sterft. Uit het boek Ridderschap in Holland van Antheun Janse blijkt dat Reinier 
meerdere keren op Pruisen tocht is geweest. Verder is bekend dat hij tegen de Friezen heeft gevochten. Toch 
weten we eigenlijk niet zo veel over het leven van Reinier d’Ever.” Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
Folckert van de Veen, e-mail: info@huysdever.nl. 

 


