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w
V VOORD VOORAF

In de loop der eeuwen is er altijd behoef-
te geweest om de geschiedenis van een
land, een stad of een dorp vast te leggen.
Vele gymnasiasten hebben zich gebogen
over het werk van Titus Livius Ab urbe
condita, waarin hU de geschiedenis van
het oude Rome heeft beschreven. In zljn
ttjd - de eerste eeuw voor Christus - wer-
den de belangrijkste geschiedkundige fei-
ten opgetekend in zogeheten annales, maar
Livius wilde er een samenvattend geheel
van maken. In de literatuurlessen hoorden
de gymnasiasten van de lr{ederlandsche
Historiën van P.C. Hooft. Of ze eruit ge-
lezen hebben is de vraag, wanr nleemeen
wordt dit werk van Hooft doq ','!l-)ÍI

re scholieren als 'taaie kost'besciiiitrwd.

Wat de docenten in het verleden veelal
verzuimd hebben en wellicht nog verzui-
men, is de leerlingen te wij zen op de regio-
nale geschiedschrijvingen. Zo zal de naam
var-l Ignatius Walvis de Goudse scholieren
weinig of niets zeggen, hoewel hU met
zljn boek Beschrvving der Stad Gouda
dat in ll 14 verscheen, pionierswerk heeft
verricht. Hierin geeft hij als eerste een
geschiedkundig overzicht van de stad
Goudit vanaf de twaalfde tot eind zeyen-
tiende eeuw. Op de inhoud ervan is het
nodige af te dingen, maar dat komt door
wat wij nu 'voortschrijdend rnzrcht' noe-
rnen, verkregen door de vele deelstr-rdies
die met name in de negentiende en twintig-
ste eeuw zrjn verschenen. Uiteindelijk re-
sulteerde dat in 2002 in een wetenschap-
pelijk verantwoord standaardwerk: Dui-
zend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis.

Hoe is het gesteld met de vastlegging van
de geschieclenis van Waddinxveen? Een
uiterst summiere beschrijving treffen we
aan in het werk van L. van Ollefen en R.S.
Bakker De |r{ederlandsche Stad- en Dorps-
beschrijver dat eind achttiende eeuw op
de markt kwam, waarvan het erbij be-
horende prende de omslag van sns trjd-

schrift siert. Dan moeten we bijna hon-
derdvijftig jaar wachten voor er een werk-
je verschrjnt dat meer is dan de beschrij-
ving van één aspect van de geschiedenis
van Waddinxveen. In 1940 stelde P. van
Balen een niet-Waddinxvener - een ge-
schiedeniswer§e samen over Waddinxveen.
Veel Waddinxveners hebben van dit werk-
je kennis kunnen nemen, want zrj kregen
het bij het verlaten van de school cadeau.
Van Balen heeft het boekje terecht de titel
meegegeven: Uit de geschiedenis von Wacl-

dinxveen, want meer dan een aantal gre-
pen uit de geschiedenis is het niet. In
1983 kwam in het kader van het 7 S}-jarig
bestaan van Waddinxveen een nagenoeg
ongewijzigde herdruk uit, wat een gemiste
kans was. Door nieuwe bronnen en publi-
caties had het verschijnen van een nieuwe
dorpsgeschiedenis tot de mogelijkheden
behoord. Een ander boek dat in dat jaar
uitkwam, was Waddinxveen 750 .jaar van
W. Verboom. Hoewel veel uitgebreider
dan het wer§e van P. van Balen, is ook
dit geen overzichtswerk van de geschie-
denis van Waddinxveen.
Mogen we uitzien naar een verantwoorde,
overzichtelijke beschrijving van de ge-
schiedenis van Waddinxveen of kunnen
we er alleen maar van dromen? De auteurs
van ons tijdschrift Het dorp Waddinxveen
hebben voor zo'n beschrijving in hun ar-
tikelen veel bouwstoffen aangedragen
evenals de schrijvers van deelstudies en
de samenstellers van fotoboeken. Ver-
schillende gemeenten en historische ver-
enigingen zljn met het urLgeveÍr van een
algemeen overzicht ons voorge gaan en
hebben daarmee ingespeeld op de grote
belangstelling voor geschiedenis die bij
velen leeft. De lokale geschiedenis maakt
daar ontegenzeggelijk onderdeel van uit,
zeker in een trjd waarin door gemeente-
li.ike fusies het woord identiteit vaak valt.
Lisgen droom en werkelijkheid toch dicht
bi.i elkaar?

De reclac'tie



C.P. BROER
SPIJSEAB RIEK WADDINXYEE,N

C.J.Th. de Jong-Steenland

B roe r Bakke rij g rondstoffin B .V. is é én

van de meest toonaangevende proclucen-
ten vAn spi.jzen en poeders. Flexibiliteit is
één van de uitgangspunten van de onder-
neming. I{oust tailor-made oplossingen
voor klanten is het bedriif ook in staat
verpokkingen von 200 grom tot bulk-bags
von 800 kg te leveren. Dit alles met on-
clersteuning von een eigen loboratorium
en proefbokkerij. Aldus de introductie otrt

cle website van Broer
Von clez,e .fahriek clie in Waddinxveen be-
kencl staat als 'cle spijsfabriek vctn Broer',
wos Ton Broer vonaf' 1963 tot 1993 clirec-
teun In .februori 201 I hield hij in het His-

torisch Ontmoetings Punt in de biblio-
theek von Wacldinxveen een lezing over
dit bedriif waarvon hier het .foto-verhaol
volgt.

Het begin
In december 1906 kocht Waddinxvener
C.P. (Cor) Broer (1811-1954), zoon van
bakker Klaas Broer van de Zuidkade, een
bakkerij in Maassluis. Op 7 januan 1907
trouwde hU met Francina Maria Modder-
kolk. uit het huwelijk werden vuf kin-
deren geboren: een zoon (Klaas, 1908) en
vier dochters. Volgens Cor Broer zat er
geen brood in brood. In l9l7 maakte hU
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een berekening, waarbij duidelijk werd
dat hU er zelfs geld op moest toeleggen.
Ingrediënten voor de diverse producten
die in een bakkerij voor de productie van
koek en banket werden gebruikt, werden
door de bakkers veelal in de avonduren
zelf gemaakt. Cor Broer maakte meer spijs
dan hlj zelf nodig had en verkocht die aan
collega's in het Westland. Dat bracht ten-
minste nog wat geld in het laade. Toen zljn
vrouw bakkersexceem kreeg, verkocht hij
zljnbakkerU in Maassluis, kocht een woon-
huis op de Noordkade ll9 in zijn geboor-
teplaats Waddinxveen en begon op I ja-
nuari 1920 in een schuurtje naast het huis
met het maken van spUS en marsepein. De
verkoop ging per motorfiets.

Vernieuwing
Er werd een technische hulp aangesteld,
Jaap Wapen aar, die een technische baan
bU de Spoorwegen opgaf en meeverhuis-

de naar Waddinxveen. De zaak liep goed.
Cor Broer wist zijn collega-bakkers, die
nog zelf hun spus maakten, te overtuigen
daarmee te stoppen en van hem te kopen.
Door grootschalig in te kopen en te pro-
duceren, wist hU met zijn producten een
groeiende markt aan te boren en goed
geld te verdienen.

Uitbreiding
In 1923 was de schuur aan de Noordkade
te klein geworden. Aan de Kerkweg lll
stond de stoelenfabriek 'Excelsior' van
Radder na een faillissement te koop. Cor
was er snel bU en kocht voor het astrono-
mische bedrag van 20.000 gulden de
fabriek, het naastgelegen huis en ca. 3000
mt grond. HU moest na de aankoop de
firma Kempkes veertien dagen de tljd
geven om uit het gekochte pand de hout-
bewerkingsmachines weg te halen. 'C.P.
Broer Hollandsch Eerste E,lectrischen

Het pcrnd aan de ï'{oordkacle
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Pand Kerkweg met oprichter Cor Broer staand voor de fabriek omstreeks 1930

Amandelspijs- en Fondantfabriek' kreeg
de wind in de zeilen en wist door goede
kwaliteit op veel bakkerijtentoonstellin-
gen ereprij zen in de wacht te slepen.

Bewerking
Amandelen zrjn de basis voor het maken
van diverse soorten sprjs en marsepein.
Ze werden aanvankelijk gekocht in ltalie,
later in Spanje. De amandelen uit Ameri-
ka zijn kwalitatief de beste. Tegenwoor-
dig komen ze daar vand aan.
B4 de verwerking worden eerst de bruine
velletjes eraf geweekt door de amandelen
in heet water te leggen. Het velletje komt
dan los en wordt met zogenaamde pelmo-

lens eraf gehaald. In dat proces worden de
bacterien en enzymen geïnactiveerd. Dan
worden de amandelen gewassen en ge-
schikt gemaakt voor granulering. Aflran-
kehlk van de bestemming - amandelspijs/
banketspijs, koekjesspijs of marsepein
worden volgens vaste receptuur additie-
ven als suiker, stroop, eiproduct, smaak-
componenten enz. toegevoegd. Het ge-
heel wordt intensief gemengd en daarna
via granieten walsen in een of meerdere
behandelingen trapsgewij s tot de gewen-
ste grofheid en structuur vermalen. Tot
slot wordt het product intensief gemengd,
gekneed en verpakt.
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I{ as o rte ren v an amande len
C.P. Broer, Piet

1926. Van links nnar
Ir'loorlande r, Co r v.d.

rechts: ?, Joor Sol, ? , Kluas Broer
Berg, Jctcob Berghoef, ?.

Op kantoor
in 1926:
C.P. Broer
en boek-
houde r
Reinclert de
Vrie s
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Nieuw bloed
Na een geweldige groei viel tijdens de
Tweede Wereldoorlog de productie van
spUs en marsepein geleidehjk stil. Aman-
delen uit Italië importeren was bijna niet
meer mogelijk en suiker was met veel
andere grondstoffen op de bon. In de 'keu-
ken' van de amandelpellerij werd een
gaarkeuken ingericht waar soep werd ge-
maakt voor de hongerende bevolking van
Waddinxveen. In 1945 stopte Cor Broer
en droeg het bedrijf over aan zijn zoon
Klaas en twee schoonzonen, B.F. Boon-
stoppel en J. van Vliet. Dit drietal pakte
de draad weer op onder de naam Fa. C.P.
Broer. Zij bouwden het bedrijf verder uit
door naast de verkoop van spljs en fon-
dant een reeks zogenaamde handelsarti-
kelen/bakkerijbenodigdheden aan het as-

sortiment toe te voegen. De hele Rand-
stad werd met eigen vertegenwoordigers
bediend en in de rest van Nederland werd
met lokale grossiers samengewerkt. Het assortiment in I952, en het nieuwe

logo; factuur aan K. Tom, Haz,erswoude
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Het wagenpark in 1955 bij de garage van Bratn v.d. Spek aan de Oranjelaan,
die het ondet;hoàd deed. Van links naar reehtsi D. Zuid.wn, P. u,d. Berg, .

P v.d. Kooy, J. den Boer, hr. Vermeeren.
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Derde generatie
In 1965 trad de derde generatie aan: van
elk der firmanten kwam een zoon in het
bedrijf, onder wie Ton Broer, de zoon van
Klaas. In 1970 werd de spijsfabriek van P.

van Dalen in Loosdrecht over.-eenomen en
na drie jaar geïntegreerd in het Waddinx-
veense bedrijf. Het aantal ambachtelijke
bakkers nam gestaag af en de industriële
productie van koek en banket begon aan
een onstuimige opmars. Broer wist door
verdere mechanisatie, modernisering en
goede kwaliteitsbewaking zljn marktaan-
deel aanzienlijk te vergroten. In 197 5 werd
in Moerkapelle een poederfabriek annex
distributiecentrum neergezet. Dit gaf een
extra impuls aan de export naaÍ Duits-
land, Frankrijk, België, Italië en Japan.

Uitbreiding
In l91l werden de activiteiten van Sui-
kerwerkfabriek De Bruyn uit Voorburg,

overgenomen . ZIj waren gespecialiseerd
in de productie van kant-en-klare marse-
peinfiguren. In 1982 waren door sterke
groei van zowel Broer SpUsproducten als
de kant-en-klare marsepeinfiguren de pro-
ductieruimten veel te klein. Er werd in
Moerkapelle een nieuwe fabriek gebouwd
waar de marsepeinfiguren voortaan als
een zelfstandige activiteit onder de naam
Marfix een eigen leven kregen.
Van 1983 tot 1988 werd het pand aan de
Kerkweg in zes fasen uitgebreid en gere-
noveerd, zonder dat de karakteristieke ge-
vel verloren ging. C.P. Broer had inmid-
dels een groot marktaandeel in spussoor-
ten en een sterk groeiende omzet in diver-
se gebakpoeders en mixen. Bakkerij-
grondstoffen in 1990 waren: amandel-
sprjs, banketspijzen (= imitatie van aman-
delspijs), marsepein, koekjesspij ssoorten,
gebakpoeders en mixen voor cake, kapsel
en degen en kant-en-klaar-mixen voor

#
:.,,'i,...,.,.

....:.*

De proefbakkerij aon de Kerkweg waar alle producten
Links Jcrn van Kesteren, rechts Marja v.cl.

ontwikkeld en getest werclen.
H rtrst-Atteveld
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Plattegrond von het pand aan de Kerkweg na de laatste uitbreiding
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banketbakkersroom. Verder werd er ge-
handeld in vruchtenconserven, nootpro-
ducten, jams en gelei, chocoladefiguren
en decoratieartikelen, zuidvruchten, half-
fabrikaten, kruiden, smaakstoffen en mar-
sepeinfiguren.

Overname en verzelfstandiging
Verdere groei zat er op de binnenlandse
markt niet meer in zonder grote pnjsdruk.
Daarom ging Broer het accent leggen op
export binnen de Europese Unie. Ook Uni-
lever zocht versterking van haar bestaan-
de activiteiten voor de Nederlandse ban-
ketbakkerij. De directie van Broer zag
grote mogelijkheden als leverancier aan
de buitenlandse dochterbedrijven van
Unilever en zo werd Broer met veertig
werknemers in 1990 Unileverdochter.
In 1996 werd de spljsproductie aan de
Kerkweg beëindigd en voortg ezet in de
nieuw bijgebouwde fabriek op Coenecoop.

Daar was al eerder, in 1989, een nieuwe
poederfabriek en distributiecentrum ge-
bouwd. Alles was nu weer onder één dak.
In 2000 besloot Unilever haar strategie te
wij zigen en wilde van alle Europese bak-
kerijactiviteiten af.
Het bedrijf werd verkocht aan drie nieu-
we eigenaren, Koos van der Sterre, Jan
Out en Jaap van Beek, die met veel elan
en succes de zaken onder het merk Broer
continueerden. Zrj bouwden het assorti-
ment uit met mixen voor de rjsbereiding,
die onder het merk Briceland in de markt
worden gezet.
Zo ts Broer Bakkerijgrondstoffen B.V.op
enerverende wtjze op weg naar een hon-
derdjarig bestaan.

Bronnen:
Met dank aan Ton Broer te Waddinx-
veen voor de verstrekte informatie en
foto's.

De verschillende productieliinen in de nieuwe .fabriek
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DE OPKOMST EI\ ONDERGANG
VAI\ EEI\ VELDWACHTER

C. Verlooij

In 1920 wordt aan Gerret van Dort Kroon
ontslag verleencl als burgemeester von
Waddinxveen. Op 9 januari 1920 wordt
Pieter Arend Troost benoemd tot z.i.jn op-
volger. Wat treJï de nieuwe burgemeester
oan in z,ijn nieuwe standplaats? Waddinx-
veen is dan een uitgestrekt dorp met veel
agrarische activiteït maar waar tevens
huitengewoon veel houtindustrie ,'s. De
kans op staking en onrust hangt eigenli.jk
altijd in de lucht. Daarnaast is er een die-
venbende actief en is er sprake van ge-
weldple gíng en stroperij.

Waddinxveen circa 1920
Op l0 januari l92l schrijft Troost aan de
Minister van Justitie:
'ln dez,e uitgestekte landbouwende ge-
meente, groot ruim 3362 HA met een z,ie-
lental van ruim 6300 zijn, specioal bij
landbouwers in de verschillende polders,
de diefstallen aan de orde van de dag.
I{acht aan nacht wordt door een dieven-
bende ingebroken of getracht in te breken.
Van zeer veel hoeren zijn de kippen reeds
ullen oJ'grotendeels ontvreemd en ver-
schillende landbouwers hebben 's nachts
al op vluchtende, onbekende inbrekers ge-
schoten. Eén dez,er sujetten heeft z,ich
daorentegen niet ontz,ien onlangs des
nctchts een schot te lossen op den Rijks-
veldwachter Z. Minnèe alhier gelukkig
z,onder dez,en te raken. De toestand wordt
onhoudhacrr en de ondergetekende wordt
dageliiks hestormd met klachten. Ik heb
in de gemeente, waarin ik sedert vier
maanden als burgemeeste r .fungee r slechts
cle beschikking over twee oude gemeente-
veldwachters en z,ie mij dan ook genood-
z,ookt aon den raad voorstellen te doen
om het politiepersoneel uit te breiden. De
twee oucle veldwcrchters doen drie nachten
per week dienst. Dit is ahsoluut onvol-
cloencle in de uitgestrekte polders.'

De oude veldwachters over wie Troost
schrijft,, zijn Marinus de Gelder en Wil-
lem van Ringelensteijn.

Burgemeester Troost krijgt op 20 februari
antwoord met de toezegging, dat twee
flinke Rijksveldwachters 's nachts komen
surveilleren. Dit is natuurlijk een tijdelijke
oplossing, want het probleem is structu-
reel. Troost onderneemt actie en schrijft
verscheidene gemeenten aan om informa-
tie over het aantal inwoners en het aantal
veldwachters.
Opvallend is dat Wassenaar met maar
vijftonderd inwoners meer wel heel veel
politie tot haar beschikking heeft. Waddinx-
veen met z'n twee veldwachters die bo-
vendien al op leeftijd zijn, steekt schril af
bU de andere gemeenten met evenveel of
zelfs minder inwoners. Reden voor bur-
gemeester Troost om op 4 juli l92l aan
de Commissaris der Koningin van Zuid-
Holland te vragen om de benoeming van
een derde veldwachter in Waddinxveen,
waarop positief is gereageerd. De reden is
dat diefstallen bij de landbouwers aan de
orde van de dag zijn en het onmogelijk is
voor de twee veldwachters om de uitge-
strekte polders in de gaten te houden.
Afgelopen winter waren er al drie rijks-
veldwachters gedetacheerd om de vele
diefstallen de kop in te drukken, maar het
stelen is opnieuw begonnen.
De wortel van alle kwaad blijkt in het
Oude Dorp te schuilen. Veldwachter De
Witte zallater in een proces-verbaal schrij-
ven: 'Toen ik in september 192 I te
Waddinxveen werd benoemd, was het wat
men noemt een bende. Orde en tucht of
respect voor de wet bestonden niet. Een
zeker gedeelte van de bewoners hadden
een hestaan van hetgeen door roof en
diefstal werd verkregen.' Bijgevoegd is
een lange lijst met overtredingen van
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Gemeente Zielental op Aantal
1 januari veld
1921 wachters

Waddinxveen 631 5

Oeqstqeest 4244

Bodeqraven 5882

Capelle a/d lJssel 6337

Alkemade 5667

Alblasserdam 607 4

Hardinxveld 61 B0

's Gravenzande 5754

Monster 77 10

H illegersberg 4996 6

Schoonhoven 4802 6

Overschie 5028

0ud-Beiierland 6127

Woerden 6696

Wassenaar 6801

De gemeenteveldwochter J. de Gelder en
de Riiksveldwachter Zacharius Minneé

bewoners van het Oude Dorp: mishande-
ling, diefstal, heling, poging tot doodslag,
verlaten hulpbehoevenden, diefstal van
erwten, openbare schennis der eerbaar-
heid, vernieling, oplichting, belediging,
smaadschrift, brandstichting en dieren-
mishandeling. Ook zrjn er slepende fami-
lievetes die doen denken aan welhaast
Siciliaans gedoe. Naast pesterrjen staan die
families elkaar ook nog naar het leven.

Nieuwe veldwachter
Er wordt een sollicitatie uitgeschreven en
één van de reflectanten is Anthonie Ma-
rinus de Witte. Hij woont op dat moment
aan de Jan van Riebeekstraat" 2II in Am-
sterdam. HU is geboren op 11 iuni 1895 in
Kruiningen (Zeeland). Op 20 april l9l5
wordt hij ingelijfd als miliciensoldaat bij
het 3e bataljon, rue Regiment Infanterie.
Vanaf I april 1916 is hU buitengewoon
kommies bij 's Rijks Directe Belastingen.
Op I januari l9l7 wordt hij benoemd tot
agent van politie 2e klasse en op I janua-
ri l9l9 volgt bevordering tot agent van
politie I e klasse. Op I juli van datzelfde
jaar brengt hU het tot rechercheur in de
gemeente Sloten. Deze gemeente wordt
geannexeerd bij Amsterdam. Vermeld
wordt nog dat De Witte I meter 80 lang
is, 'vnj van sterken drank' en een sterk en
gezond lichaamsgestel heeft. Als extra
aanbeveling valt te lezen dat hU vljf
maanden cursus heeft gevolgd in de
Wetenschappelijke Speurkunst onder lei-
ding van Dr. Van Ledden Hulsebosch te
Amsterdam.

Politieorganisatie
Per I september l92l wordt Anthonie
Marinus de V/itte benoemd tot veldwach-
ter. HU is tevens onbezoldigd rijksveld-
wachter. Hoe is de politie georganiseerd
in die tijd? Een prominente rol is weg-
gelegd voor de burgemeester. HU is het
hoofd van de politie en verantwoordelijk
voor de contacten met de officier van
justitie en de kantonrechter. De benoe-
ming van de veldwachters wordt echter
gedaan door de Commissaris van de Ko-
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C.J. van Ledden Hulsebosch
In de jaren twintig van de vorige eeuw

staat wat wij nu kennen als forensisch

onderzoek op een heel laag niveau. Niet
gehinderd door enige kennis van zaken

verstoren agenten en veldwachters het

plaats delict, daarbij alle stitle getuigen

vernielend die wellicht tot aanhouding

van de dader(s) kunnen leiden. Chris*

tiaan Jacobus van Ledden Hulsebosch,

geboren te Amsterdarn oP 20 rnaart

lïn, is de grondlegger van de forensi-

sche wetenschap in Nederland. Hij staat

zelfs bekend als 'de sherlock Holmes van

Amsterdam'. Van Ledden Hulsebosch

studeert farmacie aan de Universiteit
van Amsterdam en hij behaalt het apo-

thekersdiplonla. In WAZ neemt hï de

apothekeiszaak van ztJn vader aan de

I.ïi"u*endijk over. ZrJn grote passie is

echter de criminologie. Hij studeert cri-
minologische scheikunde en natuurkun-

de in Lausanne bij het door professor

R.A. Reiss opgerichte L'institut de poli-
ce scientifique, in Berlijn' Dresden en

V/enen. In ziin apotheek richt Van Led-

den Hulsebosch een uiterst modern en

goed geoutitleerd laboratoriurn in' In
lgt+ sticht hij de eerste school voor

wetenschappelijk politieonderzoek- Hij
is wetenschappelijk adviseur van de

Amsterdamse politie en hij is privaat-

docent bij de juridische faculteit van de

Universiteit van Amsterdam. Van Led-

den Hulsebosch is bekend bij het grote

publiek vanwege het oplossen van en-

irele geruchtmakende zaken- HU is de

eerste die ultraviolette stralen toepast

bij het opsporen van vervalst geld, u9t-

vàlste postzegels en onderzoek naar do-

cumenten. Tevens verzorgt hlj voor veld-

wachters de CurSuS 'Het eerste optreden

op de plaats van een misdrijf'. Veldwach-

ter De V/itte is één van zin cursisten-

ning(in). Er is een splitsing tussen ge-

meèntepolitie en gemeenteveldwacht. In

steden en in grote plattelandsgemeenten
is de gemeentepolitie actief en in dorpen

zoals Waddinxveen de gemeenteveld-

wacht. De gemeentekorpsen ressorteren

onder het Ministerie van Binnenlandse

Zaken Er bestaat nog een korps, vallend

onder het Departement van Justitie. Dit
Rijkspolitiekorps bestaat uit de Rijks-
veldwacht en de Koninklijk Marechaussee.

Rijksveldwachters verlenen ondersteu-

ning aafide, veelal kleine, $emeentekorp-
r.n. Ook wordt de hulP van de Rijks-

veldwacht ingeroepen bU speciale ge-

beurtenissen: kermis, feesten en zoals we

in Waddinxveen zullen zien bij stakingen.

Veldwachters worden aan de hand van

hun benoeming bezoldigd ambtenaar (-
met salaris). Er is echter behoefte aan

lager, uitvoerend rijkspolitiepersoneel.
De Minister van Justitie wordt gemach-

tigd om aan geschikte ambtenaren zoge'

nàamd'commissies van rijksveldwachter'
te verlenen. Ambtenaren van gemeente-

politie worden dan aangesteld als onbe-

ioldigd rijksveldwachter en verkrijgen
daarmee politiebevoegdheid buiten de

gemeentegrenzen.

Dievenbende
Eén van de eerste zaken waar veldwach-

ter De Witte zich mee beztg moest hou-

den, is de zogenaamde dievenbende van

het Oude Dorp. HU gaat voortvarend te

werk en rolt de dievenbende op. Burge-

meester Troost schrijft: 'een dievencom-

plot dat in dez,e gemeente langen tiid
z,ekere delen daarvan onveilig maakte.

zoo goed als alle individuen, die tot dit
,orrplot behoorden z,iin onschadelijk
gem,aakt en hun gerechte straf thans

ondergaan oJ' hebben ondergaan.'
Er worden verzoeken tot gratie ingediend

waarbij burgemeester Troost informatie
verstrekt over de achtergronden van twee

veroordeelden: landarbeider H.R. staat zeer

ongunstig bekend. HU is door de Rotter-

damse Rechtbank veroordeeld wegens

diefstal van kippen. Hij vraagt gratie en
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toont diep berouw. Zljn huisgezin wordt
met de ondergang bedreigd als hrj zrjn
straf moet ondergaan. HU is korte tljd
daarvoor in het huwelijk getreden en zljn
echtgenote is tien dagen geleden beval-
len. Hij verdient ongeveer 25 gulden per
week. J. van der F. is tot zes maanden ge-
vangenisstraf veroordeeld. HU heeft een
vrouw en zeven kinderen. Twee van die
kinderen, respectievelijk 15 en 14 jaar
oud, verdienen samen l1 gulden.
De armoede komt de lezer tegemoet. Er
wordt wel melding gemaakt van de gerin-
ge verdiensten, maar men gaat geheel
voorbij aan de beweegredenen waarom
de Waddinxveners tot diefstal zrjn over-
gegaan. Het was armoede troef, men had
geen of nauwelijks werk en er waren geen
sociale voorzieningen. Een ander uit-
vloeisel van de geringe verdiensten en de
matige sociale omstandigheden is de sta-
kende arbeider.

Berisping
De beginjaren twintig worden in landelijk
en ook in Waddinxveen gekenmerkt door
vele stakingen en onrust. Hierover is al
geschreven in het kwartaalblad van
december 1993.
Burgemeester Troost treft maatregelen en
vraagt assistentie van vier rijksveld-
wachters. Eén van hen is rijksveldwachter
J.H. van Stralen. Deze naam zullen we
later nog tegenkomen. Samen met de al in
Waddinxveen gestationeerde rijksveld-
wachter Been en drie gemeenteveldwach-
ters zijn er acht politiemensen om de orde
te handhaven en om 's ochtends de werk-
willigen naar de fabrieken en 's avonds
weer naar hun woning te begeleiden,
steeds achtervolgd door stakers, soms
meer dan honderd man.
Er worden klachten ingediend tegen chef-
veldwachter De Witte waarin getwijfeld
wordt aan zrjn oprechtheid als wetsdie-
naar. Burgemeester Troost geeft de zaak
in handen van Brigade commandant D.W.
Piersma. Als getuigen wordt een vijftal
meubehnakers en destijds stakers gehoord.
Drie ervan zljn zoons van veldwachter

Van Ringelensteijn, de collega van De
Witte. Tijdens de staking is één van de
zoons van veldwachter Van Ringelen-
steijn de buurman van De Witte. Zij ver-
klaren dat De Witte tegen hun zei:'Nou,
.jelui z,ijn hier toch nxoor Jïapdrollen, zo
z,ou het bii ons in Amsterdam niet goon!
Als hier en daar een steen door de ruiten
wordt gegooid, wie z,iet dat? Dat kan
immers geen mens bewi.jzen.'
Veldwachter De Witte zou op de hand van
de stakers zijn, beweert het vijftal. De
Witte zou dit gezegd hebben,, omdat zlj
als stakers niet flink genoeg optraden
tegen werkwilligen en politie en dat het te
rustig was. De Witte zou zljn mond voor-
bU gepraat hebben door te zeggen dat hij
een werkwillige naar Zoetermeer moest
begeleiden. Eén van de meubelmakers is
toen naar de fabriek van Modderkolk ge-
gaan om de stakers in te lichten.
De Witte verweert zich: 'lk erken dat ik,
in een arbeidersbuurt wonende, met de

z,oon van veldwachter Van Ringelensteiin
naast mij wonend, weleens een en under
heb gez,egd wat door hem uit het verhand
gerukt en gebezigd wordt om mij te trqÍ-
.fer, omdat ik als jongste veldwcrchter
Chef ben geworden en honderd gulden
salaris meer heb dan de oude veldwcrchters
waaronder hun vader Ik beweer dat er
blijkbaar met succes een complot tegen
mij gesmeed wordt en de schiin tegen mi.j
is.'
Brigade Commandant Piersma rappor-
teert:'Het is mii niet onbekend dat de ver-
houding van de twee gemeente veld-
wachters Von Ringelensteijn, De Gelcler
en van de Rijksveldwachter tot den Chef'-
veldwachter De Witte niet bijster vriend-
schappelijk is, en zij evenals de vier te
Waddinxveen gedetacheerde Ri.iksveld-
wachters De Witte niet vertrouwden. Ik
meen ook te weten dat de werkgevers en
de onbevangen burgerbevolking Chefveld-
wachter De Witte niet beschouwden als
een krachtig en onbevooroordeelcl ltuncl-
haver von rwst en orcle, terwi.jl de,\to-
kingsleicling en de stakers nrcenden clot
hun z,aak de CheJ-veldwachter sympothiek
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vt,cts. Ik kan niet beoordelen of hier een
intrige is, maar De Witte heeft hoogst
ottvoorz,ichtig en laakbaar gehandeld, al
is het mogelijk dat hij de mogelijke gevol-
gen niet per se heeft gevoeld oÍ zeft niet
heeft overzien'.

Burgemeester Troost schrijft nog aan de
Districtscommandant der Rijksveldwacht,
 e District dat De Witte goede eigen-
schappen bezit en een flinke politieman
is. Hij werkt flink samen met de gestatio-
neerde Rijksveldwachter Been. Het komt
De Witte niettemin op een ernstige beris-
ping te staan. De bewering dat er com-
plotten tegen hem gesmeed worden, zal
als een rode draad door zljn loopbaan
lopen. Vooral de relatie met collega Van
Ringelensteijn is slecht.

In 1924 wordt in het Oude Dorp op vier
plaatsen ingebroken en verschillende
voorwerpen gestolen. In een poging om
de daders te pakken te knjgen, wordt een
beloning van honderd gulden uitgeloofd.
De archieven melden niet of dit tot enige
arrestatie heeft geleid. Het zou hoe dan
ook moeilijk geweest zljn om eventuele
arrestanten onder te brengen, want over
de toestand van de cellen lezen we: 'Het
arrestantenlokaal aan het Dorp is zeer
vervallen en voor het doel totaal onge-
schikt en aan de Brug is er gelegenheid
om maar één persoon op te bergen.'

Roddel en achterklap
Op 26 aprll l92l wordt bij burgemeester
Troost een anoniem schrijven afgeleverd.
Het blijkt de zoveelste aanval op chef-

BekBnilmaklng.

De burgemeester van WADDINXVEEN,
daartoe gemachtigd door de leden van den
gemeenteraad, looft bii dezen uit een be-
drag van

[ril il0ilB[n[ fillt[ilt
aan hem of hen, die aan de politie derge-
liike aanwiizingen of gegevens verschaft
of verschaffen, die ten gevolge hebben, dat
de dader(s) van de laatste diefstallen en
inbraken in het Dorp wordt of worden
ontdekt en door de rechtbank veroordeeld.

Waddinxveen, 2 December 1921,

De burgemeester voornoemd,

P. A. TROOST.
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veldwachter De Witte. We lezen over zljn
schoud.t *... I )

'Edelachtbare Heer,
Drie weken geleden is er bii Doele*on2) ,

de slager, in zijn woning een portemanaux
gestolen met f 35, - door Gerard Bakker
een jongen uit den middenstand. Velwach-
ter Witte is er aan te pas gekomen en heeft
het geld uit zijn zak gehaald. Deze zaak
schijnt in den doofpot te zitten. Doordat
die jongen zijn vader den veldwachter
goed bedacht heeft. Heel de gemeente
spreekt er schande van dat er voor een

arme jongen de gevangenis open staat en

dat deze zaak blauw blijft. 's-Zaterdags en
's Zondags wordt de Witte hierop door
halve dronken kerels gewez,en maar hij
weet daar niets op te vertellen mij dunkt,
recht is het voor alle. Een mijner familie-
leden moest ook wel een paar moanden
opknappen voor diefstal voor de Witte
waar de een niet en de andere wel?'

Op 15 mei 1921 duikt er alweer een ano-
nieme brief op, waarin wederom gewezen
wordt op de diefstal bU Doeleman en dat
De Witte is omgekocht om geen proces-
verbaal te maken. In dezelfde brief wordt
De Witte ervan beschuldigd een handeltje
in vuurwapens te hebben. De beschuldi-
gingen zrjn niet gering: omkoping, cor-
ruptie en handel in vuurwapens. Het kan
niet anders of burgemeester Troost moet
hierop reageren. Hij schrijft een brief aan
de Officier van Justitie brj de Arrondisse-
mentsrechtbank van Rotterdam. Hieruit
blijkt dat Doeleman en Bakker bereid zljn
onder ede te verklaren dat De Witte volle-
dig vrijuit gaat. Zlj zljn wel verbolgeil,
dat zlj zich deze laster moeten laten wel-
gevallen. Wat betreft de wapenhandel
verklaart De Witte dat hij voor Dr. Paul -
bU wie hij een cursus EHBO heeft ge-
volgd - een revolver bij de firma Kool in
Rotterdam heeft gekocht. Datzelfde heeft
hij gedaan voor de manufacturier Verba-

kel. HU heeft alleen de kostpr|s berekend,
geen provisie en beiden zljn in het bezit
van een wapenvergunning. Voor Troost is
de daarmee de kous àf , hoewel hU nog
wel iets kwijt moet:
'De Witte heeft hier door z,ijn krachtig op-
treden en bij het opruimen van een waren
Augiasstal uit den aard der z,aok vele vij-
anden genxaakt. Men tracht hem nu bliik-
baar door het schrijven van ononieme
brieven 'er uit te werken.' Ik voorz,ie clal -
wanneer men bemerkt, dat von clie ono-
nieme klachten z,oo se rieus notcr worclt
genomen- er nog wel nleer brieven z,ullen
komen. 't Is zo gemakkelijk een ongetekend
schrijven tot den Officier van Justitie te
richten, €fr 't geeft zo'n voldoening als
men bemerkt, dat de zoak weer gaat rol-
len en de veldwachter z,ich weer heefï
moeten verantwoorden.
In vertrouwen wil ik U wel mededelen wat
ik U reeds tijdens ons onderhoud wilde
zeggen, dat en de veldwachter De Witte
en de veldwachter Snoek en Bokker en
Doeleman en anderen niemand anders
dan den gepensioneerden oud-veldwachte r
Van Ringelenstein voor den auctor intel-
lectualis houden. Hij heeft nog een .jaar
onder De Witte gediend en koestert jegens
De Witte blijkbaar een bitteren wrok, wot
al meer gebleken is. Wel eigenaardig is,

dat Van Ringelenstein dezer dagen bij den
heer Bakker is wezen vertellen, daï hii
toch vooral niet moet denken dat hii
(Ringelenstein) den schrijve r van een
anoniemen brief aan den Officier van
Justitie is geweest. Zoals gez,egd voorz,ie
ik, dat er nog wel meer van dat moois zol
los komen, onxdat een en ander vríi ruc:ht-
baar is geworden.'
Er lijkt niet veel aan de hand te zljn, maar
het is toch op ztjn minst vreemd te noe-
men dat De Witte zonder toestemming of
medeweten van de burgemeester revol-
vers koopt voor Waddinxveense burgers.

I ) De spelfouten
2) Doeieman had

zijn authentiek
een slagerij aan de Kerkweg in wat nu het onderlaagje is.
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Oude Waddinxveense koe
'Oude Woddinxveense koe uit de sloot
gehaald Een cheÍ-veldwachter aange-
klcrogd'. Zo kopt de krant in 1935, wan-
neer burgemeester Troost, chef-veldwach-
ter De Witte en de beklaagde Cornelis de
G. voor de Rechtbank van Rotterdam staan.
Wat is er aan de hand? De 3 I -jarige
machinale houtbewerker Cornelis de G.
heeft brieven geschreven aan niemand
minder dan de Koningin en de Minister
van Justitie met beschuldigingen aan het
adres van De Witte. Ook heeft De G. een
brief aan de Commandant van de Mare-
chaussee te Oss geschreven om maar eens
opruiming te komen houden in Waddinx-
veen. Wat is er aan de hand? Cornelis de
G. beweert dat tijdens de staking van der-
tien jaar geleden er een enorm e ruzie was
tussen veldwachter de Witte en
Rijksveldwachter Van Stralen. De reden
was dat Van Stralen meende dat De Witte
ote lief ' voor de stakers was en Van
Stralen wilde een meer geforceerd optre-
den. De ruzie liep zo hoog op dat De
Witte de gebroeders Van Ringelenstein -
de zoons van de rancun euze oud-veld-
wachter Van Ringelenstein - zou hebben
opgestookt om Van Stralen een beitel tus-
sen de ribben te steken. Cornelis de G.
heeft drt zeven j aar geleden zelf van Van
Stralen gehoord. De G. beweert ook dat
wethouder Herfst in het bljzijn van zeven
getuigen heeft gezegd, dat de zaak op het
gemeentehuis was gesust. Voor de recht-
bank verklaren Van Stralen, de gebroe-
ders Van Ringelenstein en burgemeester
Troost dat alles uit de lucht is gegrepen.
De president van de rechtbank, mr. G.J.
Huyser, vraagt zich af waarom De G.
zeven jaar gewacht heeft om de zaak aan-
hangig te maken. Verdachte De G. ver-
klaart: 'De Witte wil zuiveren in Waddinx-
veen. Hij heeft mijn broer onschuldig
weggewerkt en nu moet hij zelf ook maar
voor z,ijn daad opgaan.'

f)e onschuldige broer
Chef-veldwachter De Witte weet al enige
trjd dat de jongere broer Arie de G. zich

schuldig maakt aan diefstallen. Zrjn baas,
Van Steijn, heeft De Witte ingelicht, maar
hU wil geen proces-verbaal op laten ma-
ken, omdat de verdachte nog zo jong is.
Van Steijn meent dat hij de jongen zelf op
het rechte pad kan krrjgen. De Witte ver-
wijt Van Steijn, niet ten onrechte, dat hij
dan de politie niet erbij had moeten halen,
omdat van een politieman niet verwacht
kan worden, dat hrj kennis neemt van
diefstallen en dan niets onderneemt. De
goede bedoelingen van Van Steijn missen
hun doel volledig. Van Steijn belt De
Witte met de mededeling, dat de jongen
weer was betrapt op diefstal en hij wil de
zaak in handen van de wet geven. De
Witte gaat naar het huis van Van Steijn en
treft daar ook de jongen aan. Van Steijn
heeft hem al onder handen genomen en de
jongen heeft bekend. De Witte heeft veld-
wachter G. de Prieële meegenomen als
getuige. De Witte neemt een verhoor af,
noteert de bekentenis op papier, leest de
verklaring voor en laat de jongen tekenen.
Het verhoor van de minderjarige jongen
wordt zonder de aanwezigheid van zljn
ouders gedaan. De Witte heeft daar een
reden voor: 'De familie De G. is mij zeer
goed, misschien te goed bekend. Ik wist
zeer goed, dat bedoelde jongen, als hij de
kans kreeg zijn ouders of z,ijn broers te
spreken, hij nimmer de waarheid zou zeg-
gen. Waarheid spreken is een woord dat
nu eenmaal niet in het woordenboek van
de .familie De G. voorkomt'. De andere
dag moet de jongen zrch weer bU De
Witte vervoegen. Duidehjk is te merken
dat de familie op de jongen heeft inge-
praat, maar na voorlezing van de verkla-
ring tekent de jongen weer. Veldwachter
De Prieëlle is als getuige aanwezig.Die
avond wordt de vader van de jongen bU

De Witte ontboden, omdat de jongen ver-
klaard heeft dat vader De G. van de dief-
stallen wist. De vader komt samen met
zoon Cornelis, omdat de laatste zo'n
beetje als de rechtskundige van de familie
wordt beschouwd. Het gesprek vindt
plaats in de woning van De Witte, waarin,
bU gebrek aan een politiebureau, alle
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politiezaken worden behandeld. Zij knj-
gen geen poot aan de grond bij De Witte
en later wordt Arie de G. door zowel de
rechtbank als het Hof veroordeeld en de
Hoge Raad verwerpt het cassatie-beroep.
Cornelis de G. blijkt ook nog de familie
Kempkes beschuldigd te hebben van het
in de brand steken van hun eigen meubel-
Íabriek. Reden genoeg om de anders
altijd zo rustige Ofticier van Justitie, Mr.
Meischke in verontwaardiging te laten
uitroepen: 'Deze man is een gevaarlijke
gek, die ieder in zijn eer tast, hij is een
eerrover! De chef-veldwachter heeft veer-
tien jaar meer dan zijn plicht gedaan en
wat verdachte beweert, is allemaal gelo-
gen en fantasie. Er staat drie jaar op een
valse aanklacht en zo straks was ik nog
van plan zes maanden te vragen, maar nu
ik deze man heb aangehoord en zijn ogen
heb gezien, vraag ik schorsing aan van de
behandeling en een onderzoek naar zijn
geestvermogens. Dan weet heel Waddinx-
veen dat het de taal is van een krank-
zinnige, die hij uitslaat!'
De psychiater komt na onderzoek met de
conclusie dat Cornelis de G. enigszins on-
toerekeningsvatbaar is. De eis is dan ook
drie maanden gevangenisstraf in de brj-
zondere strafgevangenis van Schevenin-
gen. Tevens moet de veroordeelde in de
krant de volgende rectificatie laten opne-
men:

Rehabilitatie
De ondergetekende, Cornelis de G. ver-
klaart hierbij, dat al hetgeen hij in het
openbaar heeft gezegd ten nadeel van den
Chef-veldwachter De Witte en de familie
Kempkes, waarbij hun eer of goede naam
heeft aangerand, niets anders dan vuige
laste r is.
Hij trekt derhalve al hetgeen hij heeft
rondgestrooid, volkomen te rug.
C. de G.
Waddinxveen, l6 Januari 1936

Het einde van chef-veldwachter De Witte
Op 13 oktober l94l wordt chef-veldwach-
ter De Witte gearresteerd en overgebracht

naar het Huis van Bewaring aan de Noord-
singel, Rotterdam. Ondanks verwoede
pogingen heb ik niet precies kunnen ach-
terhalen wat er precies is gebeurd. Noch
in het persoonsdossier van De Witte, noch
in de processen verbaal is iets terug te
vinden. Dit is ook wel logisch, want aan-
gezren het een misdrijf door een politiea-
gent betreft, wordt de zaak door de
Rijksrecherche behandeld. Meer informa-
tie is te verkrijgen in het archief van de
Arrondissementsrechtbank Rotterdam,
maar dit archief is beperkt openb aar. He-
laas konden de stukken niet ingezien wor-
den. Dat de aantijgingen ernstig zrjn, lijdt
geen twijfel. Dat chef-veldwachter De
Witte niet populair is bU de Waddinxve-
ners, is duidelijk. Ook onder zijn collega's
vindt hU weinig sympathie. Juist omdat
het fijne van de zaak niet bekend is, blijft
altijd de twijfel bestaan of De Witte er
ingeluisd is of niet. Gezien de vele ver-
dachtmakingen, anonieme aanklachten en
complotten, is enige argwaan op zijn
plaats. Zijn collega's laten zich ook niet
onbetuigd om met allerlei 'bewijzen' te
komen dat De Witte zich aan ontucht
heeft schuldig gemaakt. Feit blijft echter
dat de Rechtbank van Rotterdam genoeg
bewijs denkt te hebben om op 4 december
l94l A.M. de Witte te veroordelen tot zes
maanden gevangenisstraf wegens overtre-
ding van artikel 249 van het Wetboek van
Strafrecht.
Hoe is het verder met hem gegaan? Van-
uit zijn detentie heeft hij een geneeskun-
dig onderzoek aangevraagd in verband
met zijn gezondheidstoestand. De Pen-
sioensraad deelde mee, dat hU voor de
verdere waarneming van zrjn functie on-
geschikt is verklaard. Op 25 april 1942
werd hij ontslagen. Kort daarna werd ztjn
commissie als onbezoldigd Rijksveldwach-
ter ingetrokken, waardoor hij geen enkele
politiebevoegdheid meer had. De functie
van De Witte als chef-veldwachter werd
waargenomen door R. de Haan. Na zrjn
vnjlating vestigde De Witte zich in Den
Haag en verdiende de kost als biblio-
theekhouder. Hij overleed op l6 april 1954.
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Bronnen:
SAMH: OA JII, 3 inv. nr. 1533, 1534-,

1539., 1540, 1542: gezinskaarten l9l0-
1939, BS Waddinxveen, Secretarie ar-
chief Waddinxveen : 2.21 persoousclos-
siers inv.nrs. 1841, 185 I, lti58, ltlTl;
3. I 6 Justitie inv.nrs. 933 , L)39. L)44, 948 
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950, 95 I . 95): ac 205, inv.nrs. 185 I,
2104.

- Centraetl Bureau Genealogie, Den Haag,
persoonskerart A.M. de Witte
Gor-rdsche Courant 1922
Het Vaderlarnd 1939-1912

- Rotterdamsch Nieuwsblad 1940. l91l
- Glasbeek., H, Kent u:,e nog...tle Wurl-

clinxt,ene rs ( Ztrltbontrne I, l9l 3) .

- Jansen., L en Verlooij, C, Bortstt'ic'ltÍett
in I',lieuvvkoop ( Noorden, 1996).

Het gezag ut

Woddinxveen.
Wtn links n00r
rechts: velclwach-
ter W. vln
Rin gelenstein,
R{jksv elclvvachte r
J. Been en c'hef'-

ve lclvvcrchte r A. M .

cle Witte

Ledden Hulsebosch,, van, C.J., Veertig

.jurert speurtle rsv)e t* (IJtrecht, 1940).
Neven, C.' Dut clorp r)ott loen, lrct is
yoorbi.i telphen ald R,jn, 1990).
Putte vlrn cle, A.R. Cr4ie vun een hctncl-

,sc'ltri/i t,urt u. yott Os Sr. (Gouda, 1910).
Riet van . F, T}\tlen clienst. De geschie-
tlerti,s yon de politie in Ir{eclerloncl
(Schiederm, I 995).
Verbor)rn, W. Watlclinxveen, 750 ,jour
(Zaltbommel, I983 ).
Verlooij, C., 'Stukingen en soc'iule on-
t'tt,tt irt tle.jurert tvviutig'In: Het clorp
Wutl cl i nxv e e tt . 1993 .

Verlooti., C., Versluis, J.., Historisch Wocl-

tlirt-rveert in beelr/ (Noorden, 2008).
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GEMEENTESTEMPELS WADDINXVEEN
M.W. de Jong

In het vorige kwartaalblad heb ik over
een achttal handstempels geschreven, die
onze vereniging enige tijd geleden in bezit
heeJï gekregen. Speciale aandacht heb ik
toen aan de drie ovale aJzenderstempels
besteed. In dit artikel zal ik de oude
gemeentestempels nader behandelen. Deze
gemeentestempels werden gebruikt voor
het afstempelen van fficiële ambtelijke
stukken. Meestal bevatten ze het gemeen-
tewapen.

De gemeente Broek c.a.
Eind achttiende eeuw werden het ambacht
Bloemendaal en de heerlijkheden Broek-
huizen, Broek, Thuyl en 't Weegje tot zelf-
standige gemeenten benoemd en vervol-
gens in I 81 1 bij Gouda gevoegd. In 18 17

kreeg de gemeente Bloemendaal de nieu-
we naam Broek c.a. De afkorting c.a. staat
voor het Latljnse cum annexis, wat bete-

kent: met aanklevende gebieden. In dit
geval betreft het de gebieden Broekhui-
zen, Broek, Thuil, 't Weegje en de Grote
en Kleine Nesse. Broek c.a. was een ge-
meente zonder duidel,jke dorpskern in
tegenstelling tot de gemeenten Zuid-Wad-
dinxveen en Noord-Waddinxveen.

De gemeente Waddinxveen
In 1795 werden de ambachten Zuid-Wad-
dinxveen en Noord-Waddinxveen omge-
vormd tot gemeenten. Na de inlijving van
ons land bU Frankrijk in l8l0 werden
deze beide gemeenten al tot één gemeen-
te Waddinxveen samengevoegd. In I 8 l7
werd de oude situatie van voor 1795 ech-
ter weer hersteld. In 1870 werd het groot-
ste gedeelte van Broek c.a., met Zuid-
Waddinxveen en Noord-Waddinxveen sa-

mengevoegd tot één gemeente Waddinx-
veen.

Overzichtskaart uit 1868 met de ligging von de diverse gronclgebieclen
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Stempel vun het ambucht Noord-'lïaddinxveeru met ffirwki;;,',,""'',
yvoorop cloor slijtuge het gemeentewapen niel meer te zíen is.,

Bron:
C.W. Hesselink-Duursma en R.F'. Wy-
brands, Kadastrale Atlas Zuid-Holland
1832. dl. 19. Waddinxveen (Alphen
aan den R,jn, 1999).

YAN WAAR DIE NAAM.OO
KIE,T]WITS HORN

C.J. van Veen

In cle rubriek 'Von waor clie noam...'
wordt regelmcrtig cle nactnl von een huis oJ'

een straat verklaorcl die te maken heefï
ruet cle geschieclenis van Waddinxveen.
Dez.e keer betreJï het een woonhuis oott
cle Brutgweg.

Aan het einde van de Brugweg staat op
huis nr. 155 de naam Kieuwits Horn. Me-
nigeen zal er gedachteloos voorbij gere-
den zijn, maar bij mt1 riep de naam, toen
lk deze voor het eerst opmerkte, herinne-
ringen op. Zo'n veertig jaar geleden deed
ik onderzoek naar het exacte tracé van de

wetering - de Alphens - die de bewoners

van de polder Steekt en Rijneveld onder
Alphen aan den Rijn in 1360 aan de oost-
zljde van de Gouwe mochten -qraven . Deze
liep van de Rrlndrlk naar de Hollandse
IJssel. Een immense klus, maar wat moet
je als je het overtollige water niet meer op
de Oude RUn mag lozen? Aan weerszij-
den van de wetering lag een kade die met
de wetering op basis van erfpacht in ge-
deelten werd verhuurd. Het geh-rk wilde
dat de erfpachtbrieven van 1603 bewaeud
zljn geblev en zodat ik het tracé kon vast-
stellen. In die brieven kwam ik tweemaal
de naam 'Kievitshoorn' tegen. De locatie
van een in erÍpacht verkregen gedeelte was
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"strekkende van 't Reeuwycks brugget-
gen off totte Kievitshoorn toe daar Bloe-
mendael aancomt". Het daaraan sluitende
gedeelte dat in erfpacht werd uitgegeven,
was "streckende van de Reewal off Kievits-
hoorn aff t...1 totte daar Willem Dircks
caede begint". Laten we dit overbren.-gen
naar de huidige situatie: dit deel van de
wetering loopt vanaf Reeuwuk-dorp langs
de Reewal om op het punt waar de Ree-
wal in de Bloemendaalseweg overgaat
naar het oosten af te buigen. En dit punt is
de Kievitshorn en niet Brugweg nr. 155

waar het woonhuis met die naam staat.
Enkele oude landkaarten bevestigen de
locatie die in de erfpachtbrieven met deze
naam wordt beschreven. Hoe deze locatie
aan de naam Kievitshorn is gekomen en

wat die naam betekent, blijft voor mlj tot
nu toe in duisternis gehuld.
Kievitshorn speeldc als locatie een be-
langrijke rol ten tijde van de godsdienst-
twisten in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw. De remonstranten vormden
aanvankelijk in Gouda en in Waddinxveen
een overgrote meerderheid. Hun invloed
was groot, maar dat veranderde toen Prins
Maurits in l6l 8 de 'wet' verzette ten gun-
ste van de contraremonstranten. Het was
met name Antoni Cloots die vanaf 1620
als baljuw van Gouda hard tegen de re-
monstranten optrad. De Goudse pastoor
Ignatius Walvis ( 1653-11 l4) heeft hiero-
ver betrekkelijk uitvoerig geschreven. We
zullen uit zljn geschrifï een aantal voor-

Brugweg 155 (Jbro: T. cle Kruijf)

beelden aanhalen die betrekking hebben
op Kievitshorn.
Na een gevaarlijk oproer in Gouda op de
eerste mei 1620 werd de andere dag voor
de remonstrantse gemeente gepreekt aan
'Kievitshorden'. De baljuw had hiervan
lucht gekregen en liet de remonstrantse
brocders vanaf de Kleiwegpoort met een
verrekijker bespieden. Vervolgens stuurde
hij, ofschoon het donderde en regende,
manschappen naar hen toe, waarop de ver-
gaderde .-qemeente de wijk naar Waddinx-
veen nam. Om de 'verdachten'te ontdek-
ken lieten de soldaten iedereen die ze te
pakken konden krijg en, zweren dat zlj niet
op de verboden samenkornst waren ge-
weest. De drie burgers die dit weigerden,
kregen elk een boete van vijftig gulden,
wat voor hen een immens hoog bedrag
was.
Op de tiende mei van hetzelfde jaar had-
den de remonstranten weer een buitenver-
gadering aan de Kievitshorn,, maar dit keer
werden ze niet gestoord. Het was echter
stilte voor de storm. Op de achtste aLlgus-
tus werd de bijeenkomst aan de Winter-
duk door de baljuw en zijn soldaten ver-
stoord, waarbrj het er niet zachtzinnig aan
toeging. Er werd een achtervolgin-{ met
getrokken degens ingezet, waarbij drie
meisjes tot hun middel in het water ge-
raakten en verscheidene anderen gepakt
en beboet werden. De remonstranten
weken voor hun biieenkomsten weer r-rit

naar Kievitshorn.
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Fragment van een kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit 1647
(collectie: Hoogheemraadschap van Rijnland; A 4280).

Cijfer I geeft de ligging van 'Kieuwits Horn'aan;
ciifer 2 de plaats waar nu woonhuis Brugweg nn 155 staat.

Nadat Antoni Cloots in 1633 vrijwillig af-
stand van het baljuwschap had gedaan,
kwam er voor de remonstranten en de ka-
tholieken enige rust. De verdraagzaamheid
van weleer die zo kenmerkend was voor
de bestuurders van Gouda, keerde lang-
zaam weer terug.
En Kievitshorn? De naam raakte steeds
meer in de vergetelheid. HU komt al niet
meer voor op de kadastrale kaart van
Broek uit l832.En toch leeft hij voort, zij
het op een niet juiste plaats: Brugweg nr.
I 55.

Bronnen:
Archief van het Hoogheemraadschap
van Rijnland. OA polder Rijneveld
2.2.5.2.
M.B. Smits-Veldt, Een baljuw in op-
spraak. (Muiderberg, I 983).
Ignatius Walvis, Goudsche Onkatholie-
ke Kerkzaken. Bezorgd en uitgegeven
door P.H.A.M. Abels. (Delft., 1999).
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