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Dick-Jan Thuis is de enige ‘autochtone’ Waddinxvener onder ons en ook de enige die nog moet werken 
voor zijn dagelijks brood. Hij is monteur bij Mokveld Valves in Gouda. Zijn wieg stond aan de Kleikade. 
Met Dick-Jan hebben wij iemand in huis die van Waddinxveense afbeeldingen zijn hobby heeft gemaakt. 
Hij is de man achter de Facebookpagina ‘Waddinxveen Parel aan de Gouwe’, en was daarmee in 2013 
genomineerd voor de Waddinxveense Kunst- en Cultuurprijs. Hij heeft inmiddels ca 1700 afbeeldingen 
en roept iedereen op die dit leest om zijn verzameling te helpen uitbreiden. Hij maakt overigens zelf ook 
mooie foto’s van ons dorp.

Luit bloem heeft gewerkt bij het Ministerie van Landbouw, waar hij mede de redactie voerde over tijdschrif-
ten, vlugschriften en boekwerken op het gebied van landbouwkundig onderzoek. Hij is zijn werkzame 
leven geëindigd als hoofd in- en externe betrekkingen bij het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente.

Ondergetekende heeft bijna 38 jaar bij de landmacht gediend en is na zijn functioneel leeftijdsontslag 
ruim vijf jaar als vrijwilliger hoofdredacteur geweest van het onafhankelijk defensiemagazine ARMEX. 

U mist dus nog aantoonbare, historische kennis en ervaring. Op dat gebied kunnen wij niet in de schaduw 
staan van onze voorgangers: Dhr. C.J. van Veen (voorzitter), mw. H.C. Bostelaar-Geluk, dhr. M.W. de Jong 
en dhr. T. de Kruijf. Ik maak op deze plaats graag van de gelegenheid gebruik om mijn waardering uit te 
spreken voor de kwaliteit van hun werk, of het nu hun eigen inbreng was in de vorm van de vele artikelen 
die zij schreven of de wijze waarop zij er telkens weer in slaagden om een inhoudelijk voortreffelijk blad te 
produceren.

Uw nieuwe redactie heeft dus nog een inhaalslag te maken en zal afhankelijk blijven van de inbreng van 
auteurs die bereid zijn u als lezer het resultaat van hun onderzoek te presenteren. Gelukkig heeft een aan-
tal mensen al toegezegd om bijdragen te leveren.
Wat kunt u dan wel van ons verwachten. We hopen u een plezierig leesbaar en toegankelijk blad te blijven 
presenteren, over de geschiedenis van Waddinxveen, indien relevant geplaatst tegen de achtergrond van 
wat ik maar voor het gemak de ‘grote’ geschiedenis noem. 
Dat doen we niet voor ons zelf. Wij denken dat als u weet hoe het allemaal zo gekomen is en waarom de 
dingen zijn zoals ze zijn, die kennis uw gevoel van thuis zijn in de gemeenschap van Waddinxveen versterkt 
en zo bijdraagt aan uw woongenot.

Tot slot nog enige toelichting bij de nieuwe opzet van het blad. Nieuw zijn de advertenties. Die zijn nodig 
om het blad tegen een betaalbaar lidmaatschap te kunnen blijven aanbieden, ook al is de nieuwe opzet 
goedkoper dan de oude. Verder vindt u op bladzijde 2 logo’s van een aantal vrienden van het Historisch 
Genootschap. We dachten dat een full color blad een mooie gelegenheid bood om die bedrijven die 
vriend zijn van het genootschap, zich met hun logo te laten presenteren. 

De redactie wenst u veel leesplezier, roept u op om uw inzichten met ons te delen (redactie@hgwaddinx-
veen.nl) en doet u de suggestie om het blad ook eens te laten lezen door iemand uit uw familie of kennis-
senkring.

Namens de redactie

Piet Smit

Waddinxveense geschiedenis in een nieuw jasje. Voor u ligt het eerste num-
mer dat onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe redactie tot stand is 
gekomen. We hopen uiteraard dat het u bevalt.
Wie vormen de nieuwe redactie? In willekeurige volgorde zijn dat Dick-Jan 
Thuis, Luit Bloem en Piet Smit. 

P.K. Smit Van de redactie
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De traditionele vaarweg door Holland liep van 
Dordrecht over de Hollandse IJssel naar Gouda en 
dan via de Gouwe verder noordwaarts. In Gouda 
werden de schippers op hinderlijke wijze opge-
houden. Zij moesten met hangen en wurgen door 
de nauwe sluizen van Gouda in de Gouwe zien te 
komen en bovendien tol betalen. Het landheer-
lijke bestuur van Holland had er belang bij deze 
vaarweg niet te veranderen omdat in Gouda een 
tolhuis was gevestigd. 
Vooral van de zijde van de steden Delft en Rotter-
dam werden verschillende mogelijkheden onder-
zocht om een andere vaarverbinding door Holland 
te scheppen.

Deze kaart van rond 1770 (Groene Hart Archieven) biedt een overzicht van de traditionele vaarweg (op de kaart rechts:
Hollandse IJssel via Gouda en over de Gouwe naar het noorden) en het gezochte alternatief, beginnend op de kaart links bij 
de Rotte en dan halverwege bij Moerkapelle afbuigend naar rechts om dan bij Waddinxveen weer op de Gouwe uit te komen.

Zuinigheid is van alle tijden. Daarom zochten bestuurders en kooplieden al 
in de zestiende eeuw naar een alternatieve vaarroute tussen Dordrecht en 
Amsterdam om zo de tol bij Gouda te kunnen mijden. De overtoom over de 
donderdam vormde een essentiële schakel in die alternatieve route.

W. Paul

In het tijdschrift Verleden 
Tijdschrift van de Stichting Oud 
Zevenhuizen-Moer-kapelle heb-

ben drie artikelen gestaan over de 
Donderdam. In VT 106 schreef 
W. Paul over de Donderdam als 

zodanig en de rol die de dam had 
voor de binnenscheepvaart. Daar 
is dit artikel een bewerking van. 
In de nummers VT 110 en VT 

113 zijn respectievelijk P. van der 
Zalm en J.S. Bakker dieper in ge-
gaan op de precieze plaats van de 
overtoom en het hoe en wat van 

de bebouwing en de bewoners. 
De redactie dankt de schrijvers 

voor hun medewerking.

De Donderdam

Eerste poging
Tot grote verwondering van de hoogheemraad-
schappen in het betreffende gebied,  kreeg de 
ambachtsheer van Benthuizen omstreeks 1490 
van hogerhand toestemming om bij de Hildam 
(het ‘drielandenpunt’ van Zegwaard, Bleiswijk en 
Benthuizen) een verlaat (sluis) te maken. Rotterdam 
en Delft zullen hierbij wel een rol hebben gespeeld. 
Men kon zo vanuit de Rotte via dit verlaat verder 
naar het noorden varen.
Vooral in Gouda was de verontwaardiging groot 
om zo “de arme gemeente deser stede haer 
brootwinninge te niet te doen”. Omdat protesten 
aanvankelijk niets uithaalden, besloot Gouda het 

Holvoeterverlaat

Donderdam Huybertsverlaat
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recht in eigen hand te nemen. In januari 1492 
trokken 400 man uit Gouda over het ijs naar o.a. 
de Hildam en sloegen daar alles kapot. Dit eigen-
machtige optreden had inderdaad resultaat. Bij de 
Hildam mocht geen verlaat meer komen maar al-
leen een overtoom (windas) waarbij kleinere sche-
pen met takels over een dam getrokken werden.
Het bleef ruzie over deze overtoom. In 1590 
kwamen de Gouwenaars weer naar de Hildam en 
sloegen de overtoom aan stukken. Rotterdam be-
antwoordde deze gewelddaad met de in beslagna-
me van alle wagens en schepen van Gouwenaars 
op de Rotterdamse kermis en sloot de Hollandse 
IJssel af voor alle verkeer. Tijdens de tachtigjarige 
oorlog hadden beide steden dus ook nog tijd voor 
hun eigen oorlogje.

Donderdam
Moerkapelle en de Wildeveenen (de polder ten 
noorden van wat nu de Onderweg-Julianastraat is, 
richting Moerkapelle) behoorde vroeger tot de am-
bachtsheerlijkheid Zevenhuizen. Daar was vroeger 
ook al geprobeerd om een noord-zuid vaarverbin-
ding te maken. In 1423 gaven de hoogheemraden 
van Schieland vergunning om een verlaat te maken 
bij de Holvoeterbrug (de smalle brug bij de wes-
telijke uitgang van Moerkapelle in de richting van 
Kruisweg) om de turf uit de polder de Wildeveenen, 
via de Rotte verder af te voeren.
De ambachtsheer van Zevenhuizen, Charles 
van Bourgoigne, probeerde later tevergeefs ook 
toestemming te krijgen voor een verlaat in de land-

scheiding bij de Dorrekenskade (zie hierna) om zo 
via Waddinxveen de turf sneller uit de Wildeveenen 
op de Gouwe te kunnen varen. Gouda, Moord-
recht en Waddinxveen maakten bezwaar en het 
plan ging niet door. Dit was ook een teleurstelling 
voor Rotterdam. Dat rook namelijk een kans voor 
een nieuwe vaarverbinding van Rotterdam naar 
Amsterdam, via de Rotte door Moerkapelle naar de 
Gouwe.
Ook door de kooplieden uit de omgeving werd 
het gemis van een alternatieve vaarverbinding 
gevoeld. De Waddinxveense schout en timmerman 
Joris Adriaensz Donder besloot hier wat aan te 
doen. Een verlaat werd niet toegestaan maar wel-
licht wel een overtoom. Dit gelukte, en zo verwierf 
in 1628 Joris Adriaensz Donder te Waddinxveen 
op verzoek van neringdoenden in de ambachten, 
vergunning om een overtoom te maken.
Nu kon men uit de Rotte door het Holvoeterverlaat 
en de Moerse vaart, via de overtoom die sindsdien 
de Donderdam heet, door Waddinxveen via de 
Huijbertsverlaat (noord van de Waddinxveense 
brug, bij de Nesse) op de Gouwe komen. 

De overtoom
De Donderdam was gelegen in de uiterste zuid-
oosthoek van de Wildeveenen, aan het einde van 
de Moerse Vaart. Aan Waddinxveense kant was dit 
aan het einde van wat toen de Jan Dorrekenskade 
heette. Nu maakt daar de Onderweg een bocht 
naar links en gaat er rechts een fietspad de polder 
in.

Een luchtfoto uit 1955 waarop in het midden (ter hoogte van het witte jacht) de Huybertsverlaat is te zien (zie inzet) 

Noordkade

Oranjelaan

Nesse
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2 Nog steeds in ambtelijke kringen gebruikte benaming uit de 16e-17e eeuw voor de periodieke betaling van een erken-
ning van een (eigendoms) recht of andere kleine prestatie

   Een luchtfoto van 
het gebied van de 
Donderdam (bron:
C. Cammeraat).
De weg linksonder 
is de Onderweg, 
komend van Wad-
dinxveen. Net voor 
de eerste bocht gaat 
het fietspad de pol-
der in. De Onderweg 
(later Julianastraat) 
gaat naar twee 
bochten verder naar 
Moerkapelle. 
Daaroverheen is 
door Bas Koster de 
situatie geconstru-
eerd zoals die moet 
zijn geweest op 
basis van kaarten 
uit 1770 en 1832 
en met behulp van 
Google Earth. Het 
lichte blauw geeft 
aan waar toen nog 
water was.

Hier werden schepen over de dam getrokken 
(overtoom) van de ene vaart in de andere en later 
van de ene plas in de andere. De Donderdam 
was zo een belangrijk onderdeel van de sluiproute 
van Rotterdam naar Amsterdam, bedoeld om de 
Goudse tolrechten te ontlopen. Toch konden alleen 
de kleinere schepen hiervan gebruik maken. Met 
behulp van een rad werd een boot over een plan-
kier omhoog getrokken en eenmaal op het hoogste 
punt gekomen, kon men hem aan de andere kant 
weer voorzichtig in het water laten glijden. Een der-
gelijk overtoom werd vroeger meestal een windas 
genoemd.
De overtoom bij de Donderdam was aanvankelijk 
in bezit van de ambachtsheer van Waddinxveen 
en van Joris Adriaensz Donder. Maar al na enkele 
jaren werd de Donderdam met het recht van de 
overtoom verkocht aan de stad Rotterdam. Bij de 
verkoop werd bedongen dat het pachtcontract van 
Jacob Leendertsz Jonck als damhouder gecontinu-
eerd moest worden. In 1645 verkocht Jacob Jonck 
zijn huis aan de Donderdam aan Willem Harmensz 
Kris, een scheepmaker. Deze werd toen de nieuwe 
damhouder.
Een groot succes is de overtoom bij de Donderdam 
niet geweest. Om er te komen moest men door het 
verlaat bij de Holvoeterbrug. Dat was bouwvallig 
en moest in 1663 vernieuwd worden.

En verder
De doorvaart door het ambacht was voor de stad 
Rotterdam van veel betekenis. Daarom nam de 
stad, toen het verlaat in verval was geraakt en 
mogelijk te klein, het verlaat over en liet op haar 

kosten een nieuw aanleggen. Het daartoe gesloten 
contract met de ingelanden van de Wildeveenen is 
van 25 april 1680. Verder nam de stad op zich om 
niet alleen het verlaat te onderhouden, maar ook 
om de vaart vanaf de Rotte tot de Donderdam op 
behoorlijke diepte te houden. Ten slotte moest Rot-
terdam een jaarlijkse recognitie2 betalen van ƒ 25.
Er werd maar weinig gebruik gemaakt van het 
verlaat bij de Holvoeterbrug en van de overtoom 
bij de Donderdam. Ook al hoefden de markt- of 
veerschuiten van Rotterdam naar Amsterdam en 
terug, minder te betalen voor het overwinden.
In 1709 vinden wij opgetekend dat deze schepen 
al sinds enige jaren de Donderdam zelden of nooit 
meer passeerden. Kennelijk was er een betere 
vaarverbinding gevonden. Toch liet Rotterdam het 
verlaat in 1712 nog een keer vernieuwen, maar de 
passage over de Donderdam liep verder terug.

Einde
Door de in die tijd voortgaande vervening, vormde 
het water een steeds grotere bedreiging. De 
verschillende doorbraken waarbij de Wildeveenen 
weer onder water liepen, zeggen wat dat betreft 
genoeg. De dijk bij de Donderdam vormde in 
dat kader een gevaar omdat die laag was om zo 
de schepen gemakkelijker over de dijk te kun-
nen winden. De hoogheemraden van Schieland 
lieten daarom ter plaatse een plank slaan die 6 
tot 8 duim water kon tegenhouden. Overwinden 
van schepen werd zo onmogelijk. Toen in 1748 
besloten werd om het verlaat bij de Holvoeterbrug 
definitief te sluiten, heeft dit ongetwijfeld ook het 
einde betekend van de overtoom. <



nieuwbouw

verbouw

onderhoud

kozijnen

dakkapellen

Cammeraat Bouwtechniek
Dorpstraat 76A
2742 AK Waddinxveen

T 0182 619 051
F 0182 611 065
info@cammeraatvof.nl www.cammeraatvof.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn  goed bereikbaar !! 
 

Voor al uw bloemen, planten of tuingoed kunt u bij 
ons prima terecht!! 

Bestellen via de website kan ook kijk op 
 www.centrumverkleij.nl 



11  I  Het dorp Waddinxveen

Ambachten of ambachtsheerlijkheden waren in 
Holland en Zeeland tot het einde van de achttiende 
eeuw de kleinste bestuurlijke eenheid (wij zouden 
het nu gemeente noemen). Een ambachtsheerlijk-
heid of lage heerlijkheid was een heerlijkheid van 
een ambachtsheer (of vrouwe). In de zestiende 
eeuw, in het gebied van het tegenwoordige Wad-
dinxveen waren dat de ambachtsheerlijkheden 
Groenswaert, Peulyen en Snijdelwijck en de hoge 
heerlijkheid St. Hubertsgerecht. De ambachtsheer-
lijkheid onderscheidde zich van de vrije of hoge 
heerlijkheid doordat de heer geen jurisdictie in 

Links: Jan de Ligne. Rechts: Margaretha van der Marck

Waddinxveen vormt in de ‘grote’ geschiedenis slechts een voetnoot. Dat geldt 
niet altijd voor personen die in hun tijd van betekenis waren voor ons dorp. 
Zo verkeerden Margaretha van der Marck en haar man Jean de Ligne in de 
hoogste kringen van het toenmalige Europa.

C. Verlooij margaretha van der marck
Vrouwe Van noord-waddinxVeen en St. HubertSgerecHt (1527-1569) 

halszaken bezat. Naast rechtspraak behoorden 
ook bestuur en wetgeving tot de competentie 
van de heer. Deze liet de uitoefening van al deze 
bevoegdheden meestal over aan een door hem be-
noemde schout (werkelijke uitvoering door schout 
en schepenen). Voorts had de heer onder meer 
recht op allerlei heffingen. Oorspronkelijk waren 
de ambachtsheerlijkheden in handen van edel-
lieden. Later werden ze veelal gekocht door rijke 
burgers en door steden.
Wie waren nu die edelen en rijke burgers die in 
deze omgeving de scepter zwaaiden? In een aantal 



Het dorp Waddinxveen  I  12

artikelen willen we u kennis laten maken met deze 
heren en jawel, ook vrouwen. Als eerste stellen wij 
u voor aan Margaretha van der Marck, ambachts-
vrouw van Vlaardingen, Nieuwkoop, Capelle, 
Nieuwerkerk, Naaldwijk, Honselersdijk, ’s-Graven-
zande, Monster, Zevenbergen, Waddinxveen en St. 
Hubertsgerecht

Verkrijging
Via huwelijk en vererving komen de Waddinx-
veense ambachtsheerlijkheden in handen van het 
geslacht van der Marck-Arenberg. Dat geslacht 
bezat door huwelijk en verovering aanzienlijke 
gebieden in Duitsland: Kommern, Roggendorf, Ker-
pen, Kasselburg en Fleringen. In 1544 sterft Robert 
III van der Marck en wordt zijn zus Margaretha de 
enig erfgename. Zij is dan 17 jaar oud.
Margaretha wordt geboren in december 1527 te 
Reckheim in de Eiffel, Duitsland en brengt haar 
jeugd door op kasteel Reckheim. Haar vader sterft 
als zij acht jaar oud is.
Door de dood van haar broer erft zij het familie-
bezit, met inbegrip van de titel van het geslacht 
Arenberg en veel bezittingen in de Noordelijke- 

en Zuidelijke Nederlanden, waaronder Noord-
Waddinxveen en Nieuwkoop. Zo wordt zij een van 
de rijkste vrouwen in de Lage Landen. De familie 
bezat ook Lummen of Lumey1 en de watergeus 
Admiraal Lumey2, Willem van der Marck is een 
familielid van Margaretha. Het zwarte schaap,
dat wel natuurlijk.

Huwelijk
In 1547 trouwt Margaretha met Jean de Ligne 
Barbançonne (geboren 1525, hoewel sommige 
bronnen 1524 en 1528 opgeven). Keizer Karel V 
bepaalt in het huwelijkscontract van 18 augustus 
1547 dat hun kinderen de titel en het wapen van 
Arenberg mogen voeren3.
Jean de Ligne is baron van Barbançon en afkom-
stig uit de Zuidelijke Nederlanden. Het kasteel van 
Beloeil is het familiedomein en men kan het nu 
nog steeds bewonderen in Hainault, België, tussen 
Tournai (Doornik) en Mons (Bergen). Tevens is Jean 
de Ligne Heer van Buissière, Noordeloos, Heems-
kerk, Polsbroek en Zevenbergen. Door zijn huwelijk 
mag hij zich ook nog Graaf van Arenberg noemen.
Een jaar voor zijn huwelijk wordt hij in Utrecht 

1 Lumey ligt in de Belgische provincie Limburg
2 De veroveraar van Den Briel
3 Jan van Ligne bevond zich in de intiemste kringen rond Karel V en later Filips II en behoorde tot de groep vertrouwelingen 
  die werden geselecteerd voor belangrijke bestuursfuncties. Door die positie kende hij ook veel edelen uit de Lage Landen.

De slag bij Heiligerlee, 23 mei 1568. Midden op het slagveld sneuvelt graaf Adolf van Nassau aan het hoofd van zijn cava-
lerie. Rechts van hem ligt de gesneuvelde graaf Arenberg. Ets van Frans Hogenberg, 1570. Bron: Rijksmuseum Amsterdam
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benoemd tot Ridder van het Gulden Vlies (Cheva-
lier de la Toison d’Or). Een gezelschap van hoge 
edelen, waaronder de graaf van Egmond die 
later onthoofd zou worden, was getuige van deze 
gebeurtenis.
De orde van het Gulden Vlies wordt in 1430 opge-
richt door Filips de Goede en bestaat uit 50 ridders 
en 4 officieren. Het is een select gezelschap van 
mannen met veel macht. Het teken van de orde is 
een ram, verwijzend naar de Griekse legende van 
Jason en de Argonauten.
In 1548, hij is amper 23 jaar, wordt Jean door Kei-
zer Karel V benoemd tot stadhouder van Friesland, 
Groningen, Drenthe, Overijssel en Lingen. In 1561 
verwerft hij het Huis te Wedde in Groningen, nu 
eigendom van de gemeente Bellingwedde. 

Opstand
Karel V en na hem Filips II streefde naar centralisa-
tie van bestuur en absolute macht, ten koste van de 
invloed van de Hoge Adel in de Nederlanden.
In diezelfde Nederlanden worden de calvinisti-
sche denkbeelden populair. Filips II zet echter een 
strenge vervolging in met als gevolg dat onrust 
en verzet ontstaan. Op 10 augustus 1566 breken 
er ernstige onlusten uit en de bevolking in de Ne-
derlanden vernielt beelden, inventaris en kunst in 
kerken en kloosters.
Er komt direct een reactie van Filips II: hij stuurt de 
hertog van Alva met een leger van 10.000 man 
om de rust af te dwingen. Er breekt echter een 
opstand uit tegen de machthebber Filips II. Willem 
van Oranje en zijn broer Lodewijk van Nassau lei-
den de strijd op het land met een huurlingenleger 
en op zee vechten de Geuzen onder leiding van 
Blois van Treslong en, jawel, Lumey, Willem II van 
der Marck.

Heiligerlee
Jan van Ligne behoort tot de Nederlandse edelen 
die niet deelnemen aan de opstand. Hij blijft trouw 
aan de Spaanse koning.
In 1568, Jan de Ligne is niet thuis, nemen Adolf 
van Nassau en zijn broer Lodewijk met de Staatse 
huurlingen Huis te Wedde in. Alva geeft Jan de 
Ligne opdracht op te trekken tegen de opstandelin-
gen. Aan het hoofd van tien vendels rijdt de Heer 
van Waddinxveen naar het noorden. 
Op 23 mei verkeert het Staatse leger in erbarme-
lijke conditie door gebrek aan voedsel en achter-
stallige soldijbetaling. Op het moment dat Lodewijk 
van Nassau verneemt dat de vijand in aantocht is, 
weet hij zijn troepen toch te motiveren. Ze stellen 
zich op bij het klooster van Heiligerlee. Er zijn daar 
drie heuvels waarachter de troepen zich verschan-
sen. Tussen de heuvels zijn door turfwinning ontsta-
ne kuilen. Ook daarin stelt zich infanterie op. Het is 
drassig land, nu nog bekend als het Tranendal.
Lodewijk van Nassau onderneemt een aanval met 

ruiters op het Spaanse leger. Jan van Ligne wacht 
niet op versterking maar laat zich verleiden tot de 
achtervolging. Zijn troepen komen in het drassige 
gedeelte terecht en worden daar een gemakkelijke 
prooi voor de Waalse schutters.
Het verhaal gaat dat het paard van Adolf van 
Nassau op hol slaat en midden tussen de Spaanse 
troepen komt. Het zou Jan de Ligne zelf zijn die 
Adolf en twee ruiters die hem proberen te helpen, 
ombrengt. De verliezen aan Staatse kant komen op 
50 man, de Spanjaarden verliezen 1500 tot 2500 
manschappen.

Dood de Ligne
Maar ook Jan de Ligne verliest bij Heiligerlee het 
leven. Een boek uitgegeven in 1872 vermeldt daar-
over het volgende.
‘De Graaf van Aremberg, in volle wapenuitrusting 
op een schimmel zittende, waagt een poging om 
te paard over een hek te springen. De zwaarte 
echter van de uitrusting en de verwonding van het 
strijdros belette hem dat; het paard stiet met de 
borst tegen het hek, en struikelde. Een Amsterdam-
mer, Maarten de Pasmaker, vrijwilliger in Lodewijks 
leger, schoot nu den graaf met zijn roer in de hals. 
En hoewel deze daarop zijn naam aangaf, en riep 
dat men hem gevangen zoude nemen, maar zijn 
leven sparen; sloeg hem de ander, roepende dat 
hij hèm juist hebben moest, met zijn geweer op de 
helm, waardoor hij van het paard en de helm van 
het hoofd viel. De woeste Amsterdammer gaf hem 
toen nog een kolfslag, dat hem het bloed uit neus 
en mond liep, en hieuw hem, toen men hem daarop 
zijn uitrusting had uitgetrokken, met zijn rapier over 
de dij, zodat hij het bestierf. Met zulk een onrid-
derlijke dood stierf de ridderlijke Heer Jan de Ligne, 
door zijn huwelijk Graaf van Arenberg’. 
Maarten de Pasmaker denkt niet anders dan dat hij 
een aanvoerder van de Spanjaarden heeft gedood 
en samen met zijn krijgsmakkers brengt hij het 
lijk naar Graaf Lodewijk. Deze laatste herkent de 
edelman onmiddellijk.
Zo sterft de Heer van Waddinxveen, roemloos 
tegen een boerenhek. Hij wordt begraven in de Sint 
Catharinakerk van Zevenbergen, waar Margaretha 
een rijk grafmonument laat bouwen.

Margaretha
Na het overlijden van haar man, wordt Margaretha 
de Vrouwe van het Noord- en Zuideinde van Wad-
dinxveen. Ze is zeker geen doetje en doet veel om 
de economische belangen van het erfgoed Aren-
berg te versterken. Vooral de winning van ijzererts 
was belangrijk.
Volgens Josef Scheppe in het Heimatsjahrbuch 
1966 is Margaretha één van de knapste en edelste 
vrouwenfiguren van die eeuw. Daarnaast is zij diep 
gelovig en neemt krachtig stelling tegen het volks-
geloof over hekserij.

Glas nummer 6 van de St. Janskerk
in Gouda. Bron: Wikipedia
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Een jaar na het overlijden van Jan de Ligne koopt 
Margaretha de Heerlijkheid St. Hubertsgerecht van 
Dirck Cobels van der Loo. Omdat Margaretha tot 
het Spaanse kamp behoort, kan zij niet lijfelijk in 
Waddinxveen aanwezig zijn. Zij verblijft daarom 
meestal in Zevenbergen of in Brussel.
Huijbert Jansz. van Eijck heeft het schoutambt 
van het Noord- en Zuideinde van Waddinxveen 
gepacht van het huis Arenberg en hij is baljuw van 
St. Huijbertsgerecht. Bij de afwezigheid van de 
Vrouwe heeft hij het min of meer voor het zeg-
gen. De zaken worden voor Margeretha behartigd 
door een rentmeester, Willem van Hooff. Officieel 
is hij superintendent en ontfanger-generael van de 
goederen behoorende den huijse van Arenberg. 
Die inkomsten zijn allerlei belastingen: tienden, 
imposten, verponding etc. 

Goudse Glazen
Als u nieuwsgierig bent hoe Jan de Ligne en Mar-
garetha er uit zagen, dan is een bezoekje aan de 
St. Janskerk in Gouda een aanrader. Jan de Ligne 
en zijn vrouw betaalden samen raam nummer 6. 
We zien Margaretha knielend met de familiewa-
pens en de heilige Catharina met rad achter haar. 
Rechts knielt Jan de Ligne met Johannes de Doper 
achter zich. Let op de keten met de orde van het 
Gulden Vlies om zijn nek.
Het glas is in 1571 gemaakt door Dirck Crabeth en 
stelt de onthoofding van Holofernes voor. De stad 
Bethulië in Israël is belegerd door het Assyrische 
leger. Judith komt in het vijandelijk kamp en wordt 
in zijn tent onthaald door bevelhebber Holofernes. 

Bronnen
Joh. Van Vloten,

Nederland tijdens den volks-
opstand tegen Spanje, 1872,
H.A.M. Roelants, Schiedam, 

L. Jansen, C. Verlooij,
Booswichten in Nieuwkoop, 

1996, Bert Post, Noorden

W. Verboom, Waddinxveen 
750 jaar, 1983, Europese 

Bibliotheek, Zaltbommel

C. Neven,
Omme t woord Gods, 1978, 

Alphen aan den Rijn

Josef Scheppe,
Heimatjahrbuch des Kreises 

Ahrweiler, 1966

Eenmaal dronken, wordt hij met zijn eigen zwaard 
door Judith onthoofd.

En Waddinxveen?
In Waddinxveen en St. Hubertsgerecht loopt het 
allemaal niet zo soepel. “…ten tijde van Jan 
Huijbertsz. van Eijck en Joris Adriaen zijn niets als 
troebles en oneenigheden onder d’ ingesetenen”, 
schrijft een anonieme 18e eeuwse geschiedschrij-
ver. De schouten Van Eijck en zijn opvolger, de 
licht ontvlambare Joris Adriaensz. Donder, hebben 
een zelfstandige positie. Dus is het nemen van 
belangrijke beslissingen eenvoudig. Je schrijft 
gewoon ‘bij absentie van Vrouw Marguerita van de 
Markt en Arenberg’ of ‘alsoo de heer, de grave van 
Arenberge diende aen des coninx zijde’ onderaan 
en alles is geregeld. Zij kunnen er ook niets aan 
doen dat ze er niet zijn.
Margaretha, Gravin van Arenberg overlijdt in 
1597 en haar zoon Karel ofwel Charles de Ligne 
erft alles. In 1609 wordt het twaalfjarig bestand 
afgekondigd en de bezittingen komen weer onder 
direct toezicht van de Graaf. Charles de Ligne 
ziet nu de kans schoon om zijn bezittingen in de 
Staatse Nederlanden te gelde te maken. In maar 
1613 verkoopt hij alles aan Dideric Beijeren van 
Schagen. Zo heeft Waddinxveen weer een echte 
heer die ook zelf ter plekke kan zijn.
Dat is echter niet naar de zin van Jan Huijbertsz. 
van Eijck en hij bedankt voor het schoutambt. Zwa-
ger Joris Donder volgt hem op, maar hij staat niet 
op goede voet met Heer Dideric. Maar dat is weer 
een verhaal voor een andere keer. <

Onderste detail van Glas nummer 6
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L.W. (Leen) Versluis werd op 17 april 1910 geboren 
aan de Kerkweg 134. Je kunt met recht spreken 
van een full house. Het gezin van Frans Versluis 
zou uiteindelijk naast hem en zijn vrouw nog tien 
jongens en een meisje kennen. Het huisje stond 
aan het deel van de Kerkweg tussen de oude be-
graafplaats en, zeg maar de spoorwegovergang. 
Vanuit de Dorpstraat gezien links. De huizen waren 
begin vorige eeuw gebouwd om plaats te kunnen 
bieden aan de toenemende bevolking. De Kerkweg 

Versluis Tweewielers vandaag de dag. Bron: D.J. Thuis

Versluis Tweewielers is binnenkort een van de twee overgebleven rijwielzaken 
in Waddinxveen. Vakmanschap, ondernemersgeest, respect voor klanten en 
gevoel voor marketing, hebben dit tot stand gebracht. Ron Versluis doet zijn 
verhaal.

Ron Versluis Versluis Tweewielers 
VoorHeen ‘Het draaiende wiel’

had een voor die tijd bekend profiel. Gerekend 
van noord naar zuid kwam er eerst een rij huizen 
(onder meer nummer 134), dan liep er een sloot, 
dan kwam de weg en tenslotte weer een rij huizen. 
Die laatste rij grensde aan de Petteplas1.
Na de lagere school verhuurde Leen zich als 
huisknecht aan familie Van der Breggen aan de 
Plasweg, een welgestelde agrarische familie met 
veel bezit in Waddinxveen. Maar hij vond dat ‘ste-
keltrekken’2 voor hem niet de juiste keus en ging 

1 Als u vanaf de Dorpstraat de Jan Dorrekenskade West in gaat dan ziet u links, na ca 100 meter nog een paar oude
  huisjes achter een sloot. Die geven een aardig beeld van de oude situatie aan de Kerkweg.
2 Vroeger moest het onkruid met de hand verwijderd worden
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op zoek naar iets anders.
Hij werd aangenomen bij de firma Glasbeek aan 
de Dorpstraat, een firma die ook vestigingen aan 
de Brug had. Hier ontstond de vakman in de 
metaal. Enige tijd later specialiseerde Leen zich als 
lasser (hij laste onder meer de constructie van de 
duiktoren in het zwembad, destijds gesitueerd aan 
de Kanaaldijk). Later maakte hij de overstap naar 
de firma Verheul aan de Kleikade. Daar legde hij 
zich bij de vervaardiging van bussen toe op het 
plaatlassen. Zijn groot technisch inzicht toonde hij 
door het bedenken van de wegdraaiconstructie van 
deuren in bussen. Deze constructie wordt nog altijd 
gebruikt bij bussen en treinstellen. Helaas voor 
Leen had hij minder kaas gegeten van octrooien. 
Hij liet na op zijn uitvinding patent aan te vragen.
In de avonden na het werk bij Verheul begon 
hij, we praten inmiddels over ca. 1930, met het 
schoonmaken van fietsen voor de notabelen. Ook 
reinigde hij elke zaterdagmiddag de motorfiets van 
de veearts en deed hij kleine klusjes aan fietsen. 
Hij werkte daarbij samen met zijn vriend Marinus 
Alblas (later mede-eigenaar van FEMA Meubel-
fabriek) in een voormalig varkenshok van de 
buurman op Kerkweg 136.

Het begin
Op 15 april 1931 werd Marinus Alblas voor 200 
gulden uitgekocht. Kredietverstrekker voor het 
uitkoopbedrag was bakker Schelling. Leen en zijn 
broer Frans die slager was, toonden hun onderne-
mende geest door het oog te laten vallen op een 
twee-onder-een kap huis aan de overzijde van de 
Kerkweg met de nummers 87 en 89. Ze huurden 
het en maakten er twee winkels van: een slagerij 
(89) en een rijwielzaak (87) beide met woonhuis. 
Ook hier speelde bakker Schelling weer een rol. 
De familie was eigenaar van de complete huizenrij 
tot aan de spoorlijn.
De rijwielzaak werd ‘het draaiende wiel’ genoemd, 
een verwijzing naar de standaard in de tuin van 
Kerkweg 136 waaraan een draaiend wiel was 
bevestigd. Dit was ook een constructie van Leen. 
Vader Frans Versluis werkte bij aannemingsbedrijf 
in de civiele techniek Fa. v.d. Berg als ‘lijnentrek-
ker’.3 Maar door de crisis kwam hij plotseling 
thuis te zitten met vier van zijn nog thuiswonende 
kinderen. Hij was inmiddels weduwnaar.
Leen bedacht een oplossing met ten minste twee 
voordelen. Hij huurde het pand Zuidkade 234 van 
Slootjes, waardoor opa in zijn ‘filiaal’ zijn ‘steun-
geld’ wat kon aanvullen. Bovendien kon hij zo zijn 
klanten opzoeken. Aan de Zuidkade waren toen 
nog vele bedrijven gevestigd. De vele medewer-
kers van die bedrijven fietsten dagelijks in grote 

aantallen over de Zuidkade van en naar hun werk. 
Die hadden regelmatig pech en konden zo dus 
snel geholpen worden. Bovendien bood het pand 
de mogelijkheid tot allerlei reclame uitingen met 
fraaie rijmelarijen.

Aan een rijwiel knoeien kan iedereen,
Vakkundig repareren de vakman alleen

Of

Vele wegen lopen naar Rome
Maar slechts een naar de Kerkweg

De dienstverlening ging zover dat er een fietspomp 
aan de gevel was bevestigd met de volgende 
aanwijzing

Fietspomp tot gebruik van iedereen
Wie hem meeneemt is gemeen
Ook aan het onderhoud gedacht?
Een centje in de bus gebracht
Wie niets heeft, is niet gemeen
En gaat na het gebruik weer heen. 

De vrouw van Leen, Co, zorgde ’s avonds voor een 
warme maaltijd voor haar man, haar schoonvader 
en haar vier zwagers.
Ondernemen was in die tijd dus ook al gebaseerd 
op creatief naar kansen en oplossingen zoeken.

Oorlog
De oorlog brak uit en om te voorkomen dat Leen 
op werktransport naar Duitsland gezet zou worden, 
werd er actie ondernomen. Bij diverse meubelfa-
brieken in Waddinxveen werden ‘acten’ opgemaakt 
waarin de desbetreffende meubelfabrieken ver-
klaarden dat de fietsenmaker voor hen onmisbaar 
was.
Na de bezetting kwam de gang er pas goed in en 
werden nieuwe fietsen uit Frankrijk geïmporteerd. 
Daar waren echter geen kinderfietsen bij, een 
product waar veel vraag naar was. Maar daar wist 
de creatieve Leen wel wat op. Hij zaagde van een 
gewone fiets de framebuizen eruit, kortte ze in om 
vervolgens als ervaren lasser de kleinere buizen 
aan elkaar te lassen tot kleinere frames. Zo maakte 
hij van een normale fiets een kinderfiets. Ook 
autopeds, oftewel steppen, maakte hij eigenhandig 
op een dergelijke manier.

Frans
In 1953 werd Leen helaas arbeidsongeschikt. Een 
zware chronische reuma maakte hem het werken 
hoegenaamd onmogelijk. Zijn zoon Frans (geboren 

3 Het ging om bovengrondse (telefoon) leidingen zoals nu nog aan de Onderweg
4 Hier is ook het restaurant ‘De Gouwe Dis’ gevestigd geweest

De fiets in zijn huidige basis-
vorm stamt uit Engeland en 
zag in 1885 het licht. Maar 

pas vanaf de introductie van de 
rubberband in 1888, begon de 

opmars van het rijwiel.
Vóór de Eerste Wereldoorlog bleef 

het gebruik van de fiets beperkt 
tot de ‘happy few’. De inkomens 

waren laag, de fiets relatief duur. 
Bovendien waren de wegen 

slecht.
Na 1920 kwam hier verande-

ring in. Gedurende de twintiger 
jaren raakte heel Nederland op 

de fiets.  Zo reden er in 1924 in 
Nederland al ruim 1,7 miljoen 

fietsen rond (op een bevolking 
van ca 7,2 miljoen).

In de pioniertijd van de fiets wa-
ren het veelal kleine smederijen 
of ex-medewerkers van metaal-
bewerkende bedrijven, die met 
de rijwielfabricage begonnen. 

Later gingen ook fietsenmakers 
en grossiers van het monteren 

van fietsen over tot eigen fabrica-
ge op kleinere of grotere schaal.

Bron: www.rijwiel.net

Kleine Frans. Bron: Familiearchief
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1940) had de lagere school inmiddels doorlopen 
en deed niets liever dan sleutelen aan de gemoto-
riseerde tweewielers die inmiddels in zwang waren 
geraakt.
De ziekte van zijn vader maakte dat Frans vanaf 
die tijd noodgedwongen moest optreden als 
kostwinner voor de familie door de zaak draaiende 
te houden. Naast Frans telde het gezin nog twee 
meisjes. Het schoolhoofd vond dit maar niets. Die 
had graag gezien had dat Frans een hogere ver-
volgopleiding zou beginnen “…daar hij op school 
goede prestaties liet zien en derhalve wat in z’n 
mars had”.
Helaas liet de situatie waarin het gezin verkeerde, 
dat niet toe en twee jaar later moest Frans de zaak 
op 15-jarige leeftijd al leiden. Dit ging echter niet 
zo maar. Er moest een speciale ‘handlichting’ van 
de Kamer van Koophandel aan te pas komen 
om Frans op deze, voor de wet te jonge leeftijd 
handelingsbekwaam te kunnen laten functione-
ren. Vanaf 1955 runde Frans met rechterhand Dik 
Smith de zaak. Uit die tijd stamt nog een aardige 
anekdote over de verkoop van een bromfiets met 
twee versnellingen. Klantgericht als hij was, legde 
Frans omstandig uit hoe alles werkte. Zo moest bij 
ongeveer 15 tot 18 kilometer worden overgescha-
keld naar de tweede versnelling. Oh zei de klant, 
als ik naar Rotterdam ga moet ik dus bij Nieuwer-
kerk naar z’n twee.

Uitbreiding
De zaken gingen crescendo en alras werd de 
werkplaats vergroot. Ook kwam er een showroom 
boven de werkplaats. 
Na enige jaren bleek het pand toch te klein voor 
de uitdijende zaak. De oplossing kwam uit onver-
wachte hoek. De gemeente Waddinxveen onteigen-
de alle panden aan de Petteplas, waardoor Frans 
gedwongen werd om naar een andere locatie uit 
te kijken.
In eerste instantie werd hem een plek aangeboden 
in het winkelcentrum ‘de Luifelbaan’, maar Frans 
vond die minder geschikt. Vervolgens bood men 
hem winkelruimte aan op ‘de Groensvoorde’. 
Maar toen tijdens een onderhoud met burgemees-
ter Van der Hooft bleek dat er geen toestemming 
zou komen voor de exploitatie van een werkplaats 
op deze locatie, liep Frans pardoes weg. Een boze 
brief van de gemeente was het gevolg, maar een 
goed gesprek met de burgemeester deed wonde-
ren en uiteindelijk resulteerde dat in de mogelijk-
heid om een kavel aan te kopen op de Beethoven-
laan. Hier had Frans wel oren naar omdat hier de 
exploitatie van een groot pand mogelijk was en 
omdat locatie de mogelijkheid bood de klanten-
kring substantieel te vergroten richting Boskoop.
Aldus geschiedde en in mei 1971 kon het nieuwe 
woon-/winkelpand worden betrokken. ‘Versluis 
Tweewielers’ kwam er op de gevel te staan. Vader 

Leen heeft de zaak nog mogen openen. Hij stierf in 
december 1971.
Destijds was dat de grootste rijwielzaak van Mid-
den-Holland en het adviesorgaan van het MKB had 
zo zijn bedenkingen over de haalbaarheid van zo’n 
grote tweewielerzaak in een dorp als Waddinxveen.
Het trok in ieder geval wel de aandacht. Want de 
zaak vormde het decor voor een uitzending van Te-
leac waarin Turkse werknemers vertrouwd werden 
gemaakt met het fenomeen fiets. 

Vervolg
Frans heeft samen met de onmisbare hulp van zijn 
vrouw Cora tot 1 oktober 1987 met grote inzet 
de zaak succesvol verder uitgebouwd. Vanaf die 
datum zijn zij een vennootschap onder firma (vof) 
aangegaan met hun zoon Ron (geboren 1963). Die 
kwam direct na afronding van zijn opleiding het fa-
miliebedrijf versterken. Deze situatie is ongewijzigd 
gebleven tot 1 januari 2000 toen Frans en Cora 
uittraden als vennoten, maar nog wel werkzaam 
bleven in loondienst van hun zoon.
Ron heeft vier jaar voor eigen rekening de zaak 
geleid, maar op 1 januari 2004 is Arjan van der 
Vlugt, die al enige jaren in loondienst werkzaam 
was in het bedrijf, vennoot geworden.
Dit is zo gebleven tot 1 januari 2012 toen Ron 
uittrad als vennoot en Arjan de zaak overnam. 
Hij besloot wel om door te gaan onder de naam 
‘Versluis Tweewielers’.
Frans vond toen het moment gekomen zijn werk-
zaamheden in het bedrijf te beëindigen. Daarmee 
kwam een einde aan een periode van bijna zestig 
jaren onafgebroken arbeid in de tweewielerzaak!<

In de tijd van ‘Het draaiende 
wiel’ waren in Waddinxveen 
veel meer ondernemers actief in 
de fietsenbranche. Daaronder 
waren Klaas Glasbeek aan de 
Oranjelaan, Niek Vis, Van Hee-
zik en Struik aan de Kerkweg 
(vlak bij het oude dorp), De 
Vries aan de Noordkade (de 
Kampioen), Hermanus van den 
Bor (sinds 1946) aan de Zuid-
kade, Wielaard (sinds 1937) 
eerst aan de Kerkweg, tegen-
woordig aan de Dorpstraat en 
Kraaijensteijn aan de Brugweg. 
Daarvan zijn binnenkort alleen 
Versluis en Wielaard nog over.

Rijwielhandel ‘Het Draaiende Wiel’ met links Leen en rechts Frans Versluis. Bron: Familiearchief
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Versluis Tweewielers, 
passie voor fietsen!

Uw E-bike specialist 
met “ouderwets” 
goede service!

• Batavus
• Bikkel
• Dutch ID

• Koga
• RIH 
• Saxonette

Wij zijn E- bike dealer van:

Volg ons ook op 
Facebook en 

blijf zo op de hoogte 
van leukeacties! 

www.facebook.com/
Versluistweewielers

Hans Geel is 
bijna 40 jaar 
werkzaam ge-
weest in het 
voortgezet 
onderwijs van 
Waddinxveen. 
Hij heeft ook 
altijd verhalen 
verteld en ge-
schreven. 
Vaak waren het 
geschiedenis-
verhalen, dus 
ook uit de klei-
ne historie van 
ons dorp. 
Zulke vertellin-
gen treft u aan 
in het boek  

“Waddinxveense  Verhalen” 
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De Bataafsche Republiek bestond van 1795 tot 
1801 en was feitelijk een vazalstaat van Frank-
rijk. Zij maakte de overgang mogelijk van een 
decentrale republiek waarin de afzonderlijke 
provincies min of meer soeverein waren, naar een 
meer gecentraliseerde bestuursvorm met uniforme 
rechtspraak, munteenheid, maten en gewichten 
en belastingheffing. Daarvoor waren nog wel 
staatsgrepen nodig waarin de strijd tussen de fede-
ralisten en unitariërs werd uitgevochten. De laatste 
wonnen. 
Niet alleen de bestuursvorm veranderde, ook de 
bestuurlijke indeling ging op de schop. De pro-
vinciale indeling werd vervangen door een waarin 
de republiek werd verdeeld in departementen (zie 
afbeelding 1). Waddinxveen viel onder het zesde 
Departement van de Delft. 
De Bataafse Republiek bracht niet alleen ‘Gelijk-
heid, vrijheid en broederschap’, maar vroeg ook 
om uitvoering van het ‘nieuwe beleid’ van de 
centrale overheid. Dat laatste ondervonden de 
bestuurders van de municipaliteiten – de Franse 
benaming voor ambachten – in toenemende mate. 
Goed is dat te zien bij de bewaard gebleven, inge-

Het is van alle tijden: een lokale overheid die bereid is de ‘opdrachten’ van het hogere niveau uit te voe-
ren maar zich geconfronteerd ziet met onwillige burgers.

C.J. van Veen

Ze hadden het er maar druk mee

komen stukken van de municipaliteit van Noord-
Waddinxveen. Het dossier bestaat voor bijna hon-
derd procent uit missiven die verstuurd zijn vanuit 
het Departementaal Bestuur van de Delf, waarvan 
sommige in vriendelijke woorden verpakte dictaten 
bevatten die de bestuurders maar hadden uit te 
voeren. Twee ervan uit 1799 zullen we nader be-
kijken en wel omdat de erbij behorende uitgaande 
correspondentie er nog bij zit.

Voerlieden en drijvers 
Het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek 
had op 19 juli van dat jaar besloten dat elk depar-
tement voor honderd personen moest zorgen die 
bekwaam waren om met paarden om te gaan en 
die bereid waren om ingezet te worden als voerlie-
den en drijvers van de artilleriepaarden bij de ver-
plaatsing van de legers. De vergoeding bestond uit 
tien stuivers per dag en uit de benodigde kleding. 
De dienst zou voor maximaal een jaar zijn.
Ook het Departement van de Delf moest daaraan 
voldoen en stuurde dan ook op 20 juli een brief 
naar zijn municipaliteiten.
De bestuurders van Noord-Waddinxveen onderna-

Aquarel van Jan Hoynck van Papendrecht uit 1900. De rijdende artillerie en trein in 1808
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men onmiddellijk actie, wat blijkt uit de brief die ze 
twee dagen later naar het departement verzonden. 
Zij hadden het bericht door hun dorpsomroeper 
laten omklinken en om zeer overtuigend over te 
komen stuurden zij de tekst van het omroepbericht 
mee:

“Bekendmaking!
Allen de geenen welke bekwaam om met Paarden 
om te gaan en geneegen zijn, om zig als voerlieden 
en Drijvers der Artillerie Paarden bij den Veldtrain 
te willen engageeren en laaten employeeren bij 
provisie voor den tijd van één jaar, teegen betaal-
ing van Tien Stuivers daags en daarenboven de 
benoodigde kleeding, vervoegen zig op Vrijdag den 
26 en Maandag den 29 Julij beiden aanstaande 
in het Rechthuis van N.W. des namiddags van 3 tot 
8 uuren, alwaar de municip. Van Noordwaddings-
veen voormeld, ten dien einde zal vaceeren en aan 
allen die den Lande op den bovengemelde voet 
hunnen dienst begeeren te leenen, goed bescheid 
zal worden gedaan. Kunnende intusschen allen 
en een iegelijk zig van nu af aan ten voorsz. Einde 
adresseeren ter secretarie van Noordwaddingsveen 
voormeld. Zeg het voort.

De boodschap zal bij de burgers van Noord-
Waddinxveen wel overgekomen zijn ondanks het 
feit dat de taal van het bericht ver afgestaan moet 
hebben van hun dagelijkse taalgebruik. Niemand 

uit Noord-Waddinxveen meldde zich aan en daarin 
stonden zij niet alleen.
Op 6 augustus kwam opnieuw een schrijven van 
het departement met een herhaald verzoek. Het 
aantal aanmeldingen in het departement was 
echter onvoldoende en de zaak moest nogmaals 
onder de aandacht van de burgers worden ge-
bracht. Voor 14 augustus verwachtte men opgave 
van het getal van de mensen die bereid waren 
dienst te nemen. 
‘Helaas’ meldde wederom niemand zich aan. Het 
bestuur van de municipaliteit deelde op 14 augus-
tus aan het departement mee dat “niet teegen-
staande alle door ons aangewende en herhaalde 
middelen” niemand voerman of drijver van de 
artilleriepaarden bij de ‘veldtrain’ wilde zijn. En 
daarmee was deze zaak afgehandeld. 

Estafettepost
De volgende zaak diende zich spoedig aan. Op 
30 augustus ontving de ‘Municipaliteit van Wad-
dinxveen’ een brief van de Agent van oorlog der 
Bataafse Republiek die waarschijnlijk voor beide 
ambachten van Waddinxveen en het ambacht 
Bloemendaal was bestemd. Daarin werd mee-
gedeeld dat de omstandigheden waarin het land 
verkeerde zodanig waren dat “onverwijlde bespoe-
diging der te gevene ordres” noodzakelijk was en 
dat elke vertraging daarvan noodlottige gevolgen 
zou hebben.
Wat was er aan de hand? De bewoners van 
Holland benoorden het IJ waren eind augus-
tus opgeschrikt door de landing van Engelse en 
Russische troepen die dreigden naar Amsterdam 
op te trekken in de hoop een opstand onder de 
Nederlandse bevolking te ontketenen. Een van de 
maatregelen die de Agent van oorlog trof, was het 
in leven roepen van een estafettedienst. Bood-
schappers brachten te paard de orders naar de 
plaatsen van bestemming. Omdat er soms grote 
afstanden overbrugd moesten worden, dienden zij 
op de route op vaste plaatsen te kunnen beschik-
ken over verse paarden met achterlating van de 
paarden waarmee ze gekomen waren. Waddinx-
veen was een van de plaatsen die op de route lag 
en vandaar het verzoek van de Agent van oorlog 
aan de municipaliteit om twee ‘relaispaarden’ 
vierentwintig uur per dag voor deze estafettedienst 
beschikbaar te houden. 
De municipaliteiten van de drie ambachten volde-
den onmiddellijk aan het verzoek. Of ze dat deden 
uit “Zucht voor de zaak der Vrijheid en des Vader-
lands” zoals de Agent van oorlog veronderstelde, 
mag betwijfeld worden. Zij kochten twee paarden 
en stalden deze bij kastelein Willem van Wiggen 
aan de Rijweg (nu Brugweg) bij de Waddinxveense 
brug.
Het was van korte duur, want op 5 november 
berichtte de Agent van oorlog dat de omstandig-

De departementale indeling van de Bataafsche Republiek 
in 1799
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Bronnen
SAHM, AC 499
(Archief Ambacht/Municipali-
teit van Noord-Waddinxveen, 
1597-1811), inventaris-
nummers 8 en 9

Nijs, Thimo de en
Eelco Beukers,
Geschiedenis van Holland
(3 dln.; Hilversum, 2003), 
IIIA, 14

Blom, J.C.H. en E. Lambers,  
Geschiedenis van de
Nederlanden
(Amsterdam, z.j.) 303-307

heden zodanig veranderd waren dat het niet meer 
nodig was om de paarden voor de boodschappers 
gereed te houden. De Franse en Bataafse troepen 
hadden bij Bergen en Castricum ten koste van 
duizenden doden aan beide zijden de Engelsen 
en Russen overwonnen zodat dezen gedwongen 
waren zich op 18 oktober terug te trekken.
De bestuurders van de drie ambachten aarzelden 
geen moment om aan de Agent van oorlog te vra-
gen op welke wijze zij schadeloos gesteld zouden 
worden. De paarden hadden ten dienste van het 
land gereed gestaan en het kon toch niet zo zijn 
dat de municipaliteiten voor de kosten daarvan op-
draaiden. De brief werd spoedig beantwoord met 
de boodschap dat ze een gespecificeerde opgave 
van de kosten konden indienen. De totale kosten 
bedroegen 43 gulden en 16 stuivers waarvan het 
leeuwendeel bestond uit de kosten van stalling, 
namelijk 67 dagen à 6 stuivers per dag. Slechts 
een keer was door een boodschapper van de post 
gebruik gemaakt. Daarbij had hij voor 8 stuivers 
verteerd.
De commissie uit de municipaliteiten had bij het 
kopen en verkopen van de paarden zich voor 2 
gulden en 12 stuivers aan eten en drinken tegoed 
gedaan. Als je de kosten kunt verhalen let je ook 
op de kleintjes: voor de drie brieven die verstuurd 
waren, was 12 stuivers betaald. 
Omdat verdere correspondentie ontbreekt, mogen 
we ervan uitgaan dat de gemaakte onkosten door 
de Agent van oorlog der Bataafsche Republiek zijn 
vergoed.

Eerder beschreven
A.J. Glasbeek verhaalde al eerder in dit blad 
(jaargang 3, nummer 3, september 1995) over 
de gang van zaken bij de vrijwillige dienstneming 
in de gewapende burgerwacht, ook in 1799. Het 
Departementaal bestuur van Delft droeg, in dit 
geval Zuid-Waddinxveen op om twee vrijwilligers 
te leveren. U raadt het al: die kwamen niet. Loting 
onder de geschikte mannen moest uitkomst bren-
gen maar ook dat was een moeizaam en met een 
gezonde tegenzin uitgevoerd proces. Het leverde 
uiteindelijk twee kandidaten op waarvan er een 
zich ook nog wist te onttrekken aan de dienst.  

Verder onderzoek
Het is interessant dat genoemde diensten werden 
gevraagd in de periode dat de ‘Bataven’ steeds 
verder van de politiek vervreemdden. Enkele jaren 
later was de samenleving zelfs tot op het bot gede-
politiseerd. De bestuurders van de municipaliteiten 
van Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en 
Bloemendaal waren in 1799 nog bereid onmiddel-
lijk uitvoering aan de decreten te geven. De overige 
burgers evenwel gaven nul op het rekest toen van 
hen werd gevraagd zich daadwerkelijk voor de 
Bataafse Republiek in te zetten.
Was er toen ook in deze drie municipaliteiten 
reeds sprake van een groeiende onverschilligheid 
ten opzichte van de Bataafse Republiek? Nader 
onderzoek in de archieven van Waddinxveen kan 
antwoord op deze vraag geven. <

Landing van de Engelse troepen bij Calantsoog
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VERENIGINGSNIEUWS

Van de voorzitter
Voor u ligt de eerste editie van Het Dorp Wad-
dinxveen in full color en in een ander formaat. Het 
is even wennen maar ik hoop dat u het met het 
bestuur eens bent dat de nieuwe redactie erin is 
geslaagd het blad een frisse uitstraling te geven. 
Maar het gaat natuurlijk echt om de inhoud. Een 
aantal potentiële schrijvers heeft zich gelukkig ge-
committeerd om de redactie regelmatig van kopij 
te voorzien.
Zijn er onder u die ook aan het blad willen bijdra-
gen of kent u mensen die dat zouden willen: de 
redactie stelt uw inbreng zeer op prijs.

In het gebouw van de voormalige Kohnstammavo 
aan de Mauritslaan, tegenwoordig bekend als de 
Wijde Wereld, werkt een klein groepje leden van 
het genootschap aan het archiveren van beeld-
materiaal en het opslaan van spulletjes verkregen 
door ons Genootschap.
Joke Radstaat heeft jarenlang deel uitgemaakt 
van die groep. Zij heeft echter een nieuwe functie 
aanvaard en daarom zoeken wij een opvolg(st)er 
voor haar. Wellicht iets voor u? Informeer eens bij 
ons secretariaat.
Joke, wij als bestuur wensen je veel succes in je 
nieuwe functie en bedanken je heel hartelijk voor je 
loyale betrokkenheid en steun!

De gemeente Waddinxveen wil een inventarisa-
tie maken van karakteristieke panden in onze 
gemeente. Daarom heeft ze een monumenten-
commissie in het leven geroepen. Het gaat om 
gebouwen die beeldbepalend zijn en te bijzonder 
om te verliezen aan verval of sloop. Het Historisch 
Genootschap wil in die commissie participeren en 
zoekt een persoon die interesse heeft in en affiniteit 
met bouwkundige zaken en onze vereniging in die 
commissie wil vertegenwoordigen.

Toelichting agenda
De stukken voor de algemene ledenvergadering 
vindt u apart toegevoegd aan het blad.

Tijdens de middagexcursie naar de eendenkooi 
Bakkerswaal te Lekkerkerk kunt u kennismaken met 
het eeuwenoude beroep van kooikers en boven-
dien genieten van de natuurlijke ambiance van het 
kooigebied.
Er is slechts ruimte voor veertig personen.
Meld u dus snel aan bij het secretariaat,
bij voorkeur via e-mail:
secretaris@hgwaddinxven.nl.

Aanwinsten
Krantenknipsels, foto’s en voorwerpen over Wad-
dinxveen, ontvangen van de heer Benders

Een theepot rechaud, ontvangen van een ano-
nieme gever
Een schilderij van de Alpherwetering met zicht op 
de Victorkerk, van Piet Sliedrecht. Het schilderij 
werd overhandigd in het Historisch Centrum van 
de Stichting Oud Zevenhuizen/Moerkapelle door 
de heer A. van den Haak aan uw voorzitter.

Nieuwe leden
G. Siemons
M.P. Smallegange
C. Torn
F. Versluis
P.K. Smit
K. de Jong

Oproep
De Stichting Veteraan Autobussen
(www.sva-museumbussen.nl/) is eigenaar gewor-
den van een Kromhout Verheul (zie afbeelding). 
Die bus is aan restauratie toe. Daarom is de stich-
ting begonnen met een wervingsactie 157 x 157. 
157 (het nummer van de bus). Als zij 157 x 157 
euro inzamelt, kan zij de bus restaureren en toe-
voegen aan de collectie. U kunt uw bijdrage storten 
op rekeningnummer NL31INGB0000007319 ten 
name van de SVA te Apeldoorn onder vermelding 
157 x 157.

De departementale indeling van de Bataafsche Republiek 
in 1799

De heer A. van der Haak overhandigt het schilderij aan
uw voorzitter. Bron: Jet Brinks
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Koeltechniek Laan

 Houtex

J.J. van der Loo (Zwarteweg)

Van Stijn Beheer BV

H.C.J. de Bas

W.A. den Boer

J. Bremmer

R.J. den Boer

J.C. van der Maas 

 Anders Repro

W.J. Hoobroeckx

M. de Rooij 

Boekhandel Burger

C. Cammeraat

G.L.G.M. Petit

 Novosan BV

 Autobedrijven Boonstoppel

G.J. van der Loo

T.W. Verweij

 G. van Ringelenstein Holding

F.M. van Tol

K. de Jong

A. Broer

P.M. Compeer

T. Ververs

Dierenartspraktijk Baas

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen

De vrienden die een logo hebben aangeleverd, zijn te vinden op bladzijde 2.



Het dorp Waddinxveen is meer dan alleen de plek waar uw huis staat. Het is het 

resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling, om precies te zijn sinds het jaar 1233. 

Weten hoe het allemaal zo gekomen is, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, ver-

sterkt het gevoel thuis te zijn in de gemeenschap die Waddinxveen is en draagt zo 

bij aan het woongenot.

Het Historisch Genootschap Waddinxveen wil u bij dit alles behulpzaam zijn door u 

op verschillende manieren te informeren over de geschiedenis van het dorp en zijn 

omgeving. Naast tentoonstellingen, lezingen en een website (www.hgwaddinxveen.

nl), gebeurt dat door de uitgave van het kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen.

Lid worden?
Wilt u zich nog meer thuis voelen in Waddinxveen, wordt dan voor E 17,50 lid van 

het Historisch Genootschap en ontvang elk kwartaal dit blad. U kunt het aanmel-

dingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (leden-

administratie@hgwaddinxveen.nl) 
De Sint Victorkerk
Bron: P.K. Smit 

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

Wokkels.
Bron: DJ Thuis
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