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Kempkes Meubelfabrieken N.V.

De Nesse aan het begin van de twintigste eeuw. Nr. 16 is het laatste huis voor het smalle gedeelte

Kempkes Meubelfabrieken N.V. was een begrip in Waddinxveen, niet alleen
door de producten die gemaakt werden maar ook door de werkgelegenheid
die de fabriek bood. Bovendien speelde de oprichter, Arie Kempkes, een belangrijke rol bij de landelijke organisatie van de meubelindustrie.
Rob Kempkes
en Luit Bloem
(redactie)

De geschiedenis van Kempkes Meubelfabrieken
N.V. wordt in twee delen beschreven. Dit deel behandelt de periode vanaf de oprichting in 1906 tot
het einde van de oorlog. Het tweede deel dat verschijnt in de volgende editie van dit blad, beschrijft
de naoorlogse periode tot 1984 waarin het bedrijf
een grote bloei doormaakte. Hierin komt ook de
ontvangst van hoog bezoek aan de fabriek aan de
orde. Tijdens dat bezoek konden ook veel andere
lokale fabrikanten zich presenteren.
Op 13 augustus1884 werd het gezin van Hendrik
Kempkes verblijd met een zoon die ze Arie noemden. Arie groeide voorspoedig op en ging in het
schildersbedrijf van zijn vader werken. Niet alleen
kozijnen maar ook meubels schilderde hij. Tijdens
het schilderwerk aan het huis Nesse 22, later
Nesse 16, van Huibert Jongenburger ontmoette hij
dochter Hermina Johanna Jongenburger die later
zijn vrouw zou worden. In oktober 1905 kocht Arie
Kempkes, die inmiddels verloofd was met Harmina
Johanna, het herenhuis van Huibert Jongenburger
met erf en grond aan de Gouwe.

belfabriek A. Kempkes & Co waar hij meubels ging
maken in plaats van meubels te schilderen. Arie
was een ambitieuze ondernemer die trots was op
zijn eerste producten en op zijn personeelsbestand
van zeven man. Het bedrijf groeide gestaag.
In 1914 ontstond de behoefte het bedrijf op een
andere manier te financieren. Het familiebedrijf
werd omgezet in een naamloze vennootschap
met de naam ‘N.V. Fabrieken “Waddinxveen” tot
vervaardiging van woning-, kantoor- en schoolmeubelen v/h A. Kempkes & Co’. Voor die tijd was
dat een opmerkelijke en zeer progressieve stap.
Nog opmerkelijker was dat zo’n bedrijf naar de
beurs kon gaan.
Van de periode 1906–1914 en van de eerste
vijf boekjaren van de naamloze vennootschap is
helaas niets bekend. Vanaf het zesde boekjaar (1
juni 1919 tot 31 mei 1920) zijn alle jaarverslagen
bewaard gebleven, waardoor een redelijk getrouw
beeld kan worden geschetst van de geschiedenis
van het bedrijf.

Ondanks tegenslagen uitbreiding
Meubelfabriek gesticht
Achter zijn woonhuis startte Arie in 1905 de meu-

Uit de eerste jaarverslagen valt vooral het kostenbewustzijn op en het grote belang dat gehecht
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Kempkes met voltallig personeel en met de eerste producten in 1906. V.l.n.r. A. Vallenduick, P. Both, G. v.d. Geest, W. Sluis,
J. Poot, J. van Erk, C. de Rooy en A. Kempkes

wordt aan een exacte voor- en nacalculatie. De
invoering van de 45-urige werkweek in 1919 was
een tegenvaller voor de onderneming. Het gevolg
was dat het productievermogen met ongeveer dertig procent terug liep. Verhoogde algemene kosten
en de druk van die kosten op de verlaagde productie, waren de oorzaak van een mindere financiële
positie van de vennootschap. De resultaten over
de jaren 1921–1923 waren dan ook teleurstellend. De moordende concurrentie en de massale
invoer van meubels uit het buitenland waren hier
mede debet aan. Ook de regeringsbemoeienis om
overwerk door middel van vergunningen aan banden te leggen en de ondragelijke concurrentie van
onze zuiderburen die hun eigen markt met hoge
tariefmuren beschermden, werden een chronische
bedreiging voor meubelfabriek Kempkes. Ondanks
deze negatieve invloeden bleef de omzet gestaag
groeien waardoor de grenzen van de productiecapaciteit in zicht kwamen.
“Onze bedrijfsladder moet nodig met enige sporten
worden verlengd d.w.z. dat de productiecapaciteit moet worden verhoogd waardoor een beter
financieel resultaat mogelijk gemaakt kan worden”,
liet de directie weten. In 1930 rapporteerde de
raad van commissarissen dat de bedrijfsresultaten
aanmerkelijk beter zouden zijn wanneer de onderneming over ruimere werkplaatsen zou kunnen
beschikken en voor de bouw ervan het benodigde
aandelenkapitaal zou kunnen verwerven. Tegen
een redelijke prijs werd een gunstig gelegen terrein
aan de Gouwe bij de Zuidkade aangekocht

Brand
Kempkes meubelfabriek was inmiddels uitgegroeid
tot één van de meest toonaangevende meubelfabrieken in Waddinxveen en had inmiddels ruim
zeventig man in dienst.
In de nacht van 3 op 4 februari 1931 werd de

fabriek getroffen door een enorme ramp. Omstreeks één uur ontdekte een bewoner aan de
Nesse als eerste de brand en sloeg onmiddellijk
alarm. De motorspuit ‘Magirus’, bedient door de
vrijwillige brandweer, was spoedig ter plaatse.
Burgemeester Troost, die omstreeks half twee op
de plaats des onheils was gearriveerd, liet direct
de reservestoombrandspuit aanrukken. Bovendien
belde hij de Goudse brandweer voor assistentie.
De burgemeester handelde snel en doortastend
en al spoedig bleek dat hij de situatie goed had
ingeschat, want de toren van de aangrenzende
Nederlands Hervormde kerk begon te branden.
De Goudse brandweer was vlug ter plaatse en nam
de kerktoren voor haar rekening. Het was buitengewoon moeilijk de brand in de toren te bestrijden
want men had alleen de mogelijkheid om door de
galmgaten te spuiten. Toch lukte het de spuitgasten
tegen zes uur in de vroege morgen het vuur in de
toren onder controle te krijgen. De fabriek ging
echter door de vuurzee geheel verloren.
Er was grote waardering voor het Waddinxveense
brandweerkorps want het slaagde erin de belendende percelen, waaronder het woonhuis van
de fabrieksdirecteur, te redden. Grote partijen
verbrand hout zorgden ervoor dat het vuur bleef
smeulen. Dit smeulende vuur laaide vrijdag 6 februari weer op tot een brand, waardoor de brandweer weer naar de Nesse uitrukte. In de vroege
ochtend van de zevende februari kon het definitieve
sein ‘brand meester’ worden gegeven. De strijd
tegen het vuur had vier volle dagen geduurd. Niet
alleen in het Weekblad voor Waddinxveen, maar
ook in de landelijke pers, waaronder De Telegraaf
en De Standaard werd van deze brand verslag
gedaan.
Het bedrijf was goed verzekerd, ook tegen bedrijfsschade en de directie sprak haar waardering uit
voor de coulante afhandeling door de verzeke-
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raars. Om de productie aan de gang te houden
werden elders bedrijfsruimten gehuurd. Een noodmaatregel die een tijdelijke oplossing bood voor
de problemen met de productie en niet al te lang
mocht duren. Vandaar dat al heel snel nieuwbouw
ter hand werd genomen.

Nieuwbouw
Voor nieuwbouw werd een stuk terrein aangekocht
aan de Zuidkade. Dit terrein werd ook nog eens
vergroot door de aankoop van de oude korenmolen ‘De Nijverheid’.. Helaas werd ook deze
laatste molen in Waddinxveen, waarvan de wieken
reeds verwijderd waren, afgebroken voor de
nieuwe fabriek van Kempkes. De nieuwbouw werd
voortvarend ter hand genomen en eind 1931 kon
de productie aan de Zuidkade weer beginnen. De
indeling en de technische inrichting van de fabriek
gaf de directie alle hoop voor een goede toekomst.
Helaas was de economie in een diepe depressie
beland en liep de conjunctuur terug waardoor de
koopkracht sterk verminderde. Daarbij kwam ook
nog eens de moordende concurrentie uit Duitsland
die de prijzen van sommige meubels met 50% liet
dalen. De resultaten in het jaar 1933 waren dan
ook zeer teleurstellend, maar twee jaar later was
het tij gekeerd en werd er weer winst gemaakt en
dividend uitgekeerd.
Inmiddels waren de zonen Hendrik en Huibert in
het bedrijf toegetreden.

Zuidkade met molens ‘De Nijverheid’ (li) en ‘De Hoop’

De jaren 1936-1940
In deze vier jaren draaide de fabriek op volle
toeren en groeide de omzet elk jaar. De stijl van
meubels, die onder de naam ‘Multi-Lux’ werden
verkocht, werd veranderd en strakker uitgevoerd.
De verkoop via de toonkamers in Waddinxveen en
Gouda werd een succes, ondanks de weerstand die
dit bij de detailhandel opriep. De eerste uitbreiding
van de fabriek werd noodzakelijk.
In deze periode werden enkele eervolle opdrachten
verkregen. Zo werd medewerking verleend aan de
verfraaiing van het interieur van het paleis Soestdijk
waarvoor als waardering een oorkonde en legpenning werden verkregen van Prinses Juliana en Prins
Bernhard: “...ter herinnering aan Uw werkzaamheden bij de verbouwing van het Paleis Soestdijk
1937-1938”. Tevens werden op bescheiden schaal
meubels geleverd voor het paleis in Amsterdam.
Verder werden belangrijke opdrachten ontvangen
voor betimmeringen en meubels voor Oost- en
West-Indië.

Centrale Bond van Meubelfabrikanten
Op 14 maart 1912 kwamen op initiatief van de
‘Eerste Waddinxveense Stoommeubelfabriek firma
van Schaik en Berghuis’ 22 meubelfabrikanten bijeen in het Haagsche Koffiehuis aan het Vredenburg
te Utrecht om zich te beraden over de oprichting
van een nationale bond van meubelfabrikanten.
In Waddinxveen was eerder al een plaatselijke
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De oorkonde met
legpenning van Prinses Juliana
en Prins Bernhard.
Bron: archief Kempkes

vereniging van meubelfabrikanten opgericht, waarvan D. Bremmer Jzn destijds voorzitter was. Deze
vereniging meende dat in verband met de stijgende
grondstoffenprijzen de meubelprijzen met 10%
verhoogd moesten worden. Maar zo’n plaatselijk
besluit was beperkt en alleen voor Waddinxveen
geldig. Een besluit van alle Nederlandse fabrikanten zou nodig zijn.
Besloten werd de Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM) op te richten en een voorlopig
bestuur te formeren. Dit betekende echter nog niet
dat deze 22 meubelfabrikanten ook daadwerkelijk
lid van de Bond werden. Het voorlopige bestuur
werkte zeer voortvarend en stelde statuten en huishoudelijk reglement op. Daarna werd een definitief
bestuur aangesteld dat bestond uit D. Bremmer
Jzn, voorzitter en A. den Boon van Van Schaik en
Berghuis, secretaris, beiden uit Waddinxveen en
verder H.A. Tapke Lokenberg, J. Bruins en D.J.A.
van de Woerd.
In totaal sloten zich 28 fabrikanten aan waarvan
6 uit Waddinxveen. Dit waren de bedrijven D.
Bremmer Jzn , Hoekstra & v.d. Wolf, De Jong en
Verheul, A. Kempkes & Co, O.A.H. Matse en Firma
Van Schaik en Berghuis. Duidelijk was dat samenwerking vooralsnog het belangrijkste onderwerp
zou zijn. Veel verder dan de noodzaak vaststellen
tot samenwerking kwam men echter niet.
Op de jaarvergadering van 1913 werd de heer
Fiedeldij Dop uitgenodigd. Hij hield een referaat
over het gebrek aan samenwerking en over vinnige concurrentie waardoor de prijs sterk onder
druk kwam te staan. Onderwerpen als ongelijke
condities voor levering, geen gelijke betalingsvoorwaarden, ongelijke voorwaarden voor emballages
en geen samenwerking bij het inkopen en drogen
van hout, bracht hij met verve naar voren. Daarnaast pleitte hij voor een juiste kostprijsberekening
en hekelde hij het klakkeloos kopiëren van elkaars
modellen. Samenwerking bij de overige inkoop, bij
vakonderwijs en overleg over arbeidsvoorwaarden
bezorgde de Bond veel werk.
In de jaarvergadering van 1918 werd besloten
een commissie in te stellen die de opdracht kreeg
een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) te
ontwerpen die in 1920 werd afgesloten. Die bracht
geen rust in de moeilijke jaren van 1920 tot 1930.
Tevergeefs werd steun van de overheid gevraagd
voor loonsverlaging, verlenging van de werkweek
naar 48 uur en invoerverbod van buitenlandse
meubels. Later werd ook om verhoging van invoerrechten gevraagd.
Het ledental van de Bond halveerde in het begin
van de twintiger jaren tot veertien. Dat was mede
door toedoen van ‘Waddinxveen’ dat en block voor
het lidmaatschap bedankte om zich te kunnen onttrekken aan de CAO.
In 1933 wist de Bond te bereiken dat de regering
tot contingentering van de import besloot. In 1935

Kempkes Multilux. Bron: Archief Kempkes

was de invoer tot een derde gedaald ten opzichte
van wat in de laatste tien jaar was ingevoerd. Het
ledental van de Bond nam in de tweede helft van
de dertiger jaren met sprongen toe, mede door het
weer toetreden van ‘Waddinxveen’. In 1937 werd
Arie Kempkes voorzitter van de Bond.

Oorlogsjaren
Na de Duitse inval nam het aantal leden van de
Bond toe, kennelijk in het besef dat men gemeenschappelijk problemen moest oplossen. In 1941
werd het gehele bedrijfsleven verplicht gereorganiseerd. Voor de meubelindustrie werd medio 1941
de Vakgroep Meubelindustrie en –stoffeerderijen
ingesteld als onderdeel van Bedrijfsgroep Houtindustrie. De Vakgroep was eigenlijk een voortzetting van de Bond. Het lidmaatschap was verplicht
voor bedrijven met minimaal tien arbeiders en
een machinale inrichting van minimaal vijftien pk.
Toen bleek hoeveel de organisatie was gegroeid.
In 1943 had de vakgroep 439 leden en in 1947
het hoogste aantal ooit van 526.
Er werd een distributie van grondstoffen ingesteld
zoals voor hout, lijm, vlakglas, waarbij de Vakgroep een sterk adviserende rol had. Later is ook
de distributie van meubelen ingesteld om door de
oorlog getroffen gemeenten van nieuwe meubels te
kunnen voorzien. Omdat de Duitse meubelindustrie voor oorlogsdoeleinden werd ingezet, moest
de Nederlandse meubelindustrie voor Duitsland
meubels produceren en die naar door oorlogsgeweld getroffen gebieden sturen. De Vakgroep heeft
daardoor veel werknemers voor de arbeidsinzet in
Duitsland kunnen vrijwaren door ze als Spezialkraft
te beschouwen. Met een stempel werd dat ook in
het Ausweiss vermeld.
In de eerste oorlogsjaren was de omzet aan de
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vaste afnemers hoger dan voor de oorlog omdat
door de onzekere monetaire situatie mensen er de
voorkeur aan gaven geld om te zetten in goederen.
De resultaten waren dan ook voor meubelfabriek
Kempkes dusdanig dat de directie besloot een pensioenregeling voor het personeel in te stellen.
In de loop van de oorlog werden grondstoffen
steeds schaarser. Vandaar dat een commissie werd
ingesteld die toezag op de toewijzing van grondstoffen aan de houtverwerkende industrie. Arie
Kempkes had zitting in deze commissie en heeft
mee geholpen aan het op peil houden van de
voorraden grondstoffen.
Uit het verslag van de Raad van Commissarissen
in juli 1945 over het boekjaar 1944 werd onder
andere het volgende geschreven: “Met de grootste
waardering mochten wij vaststellen dat het aan de
vastberadenheid, den durf, het beleid en aan de
onverzettelijken wil om de moed niet te verliezen
van onzen Directeur mag worden toegeschreven,
dat ons bedrijf in zoo ongeschonden staat voor het
herstel van Nederland paraat is, dat de houtvoorraden niet verloren zijn gegaan en dat gedurende den
geheelen bezettingstijd slechts geringe leveringen
naar Duitschland plaatsvonden, wanneer dat onder
de sterkste pressie volstrekt onvermijdelijk was om
verdere gedwongen afvloeiing van het personeel
naar Duitschland te voorkomen. Maar ook mag niet
onvermeld blijven dat de Directeur zich voortdurend
beijverd heeft om den voedselnood voor het gehele
personeel te verzachten waar en wanneer dat
mogelijk bleek”.
In het verslag van de directie wordt vermeld dat
slechts dertig man personeel die tenslotte niet
konden ontkomen aan tewerkstelling in Duitsland,
er negenentwintig gezond en wel in het bevrijde
Nederland terugkeerden.
Na een jarenlange speurtocht heeft Hans Geel de
in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Waddinxveners getraceerd. Hij heeft ook uitgezocht wie de
werknemer van Kempkes was die niet is teruggekomen. Het betreft Cornelis Nicolaas Versluis.

De Nesse vandaag de dag. Bron: D.J. Thuis

In het kader van de Arbeidseinsatz wilde hij zijn
broers Marius en Arie volgen die in 1942 op de
scheepswerf in Swinemünde te werk waren gesteld.
Hij deed dat vrijwillig, maar hij kwam terecht in
de Gerhardt Fiesler vliegtuigfabriek in Kassel. Hij
kwam om bij een Engels bombardement op 30
juli 1943. Cor Versluis werkte als politoerder bij
Kempkes Meubelfabrieken.

Joodse onderduiker
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de uit een
werkkamp ontsnapte Joodse onderduiker Eli Englander werkzaam bij Kempkes Meubelfabrieken.
De uit Amsterdam afkomstige Englander ontsnapte
met behulp van de ondergrondse uit het werkkamp De Landweer bij Elsloo. Via contacten van
het verzet vond hij werk bij meubelfabriek Kempkes
aan de Zuidkade te Waddinxveen. Alleen directeur
Kempkes en de receptioniste wisten dat de nieuwe
werknemer joods was. Via de receptie kon hij
gewaarschuwd worden als de nazi’s verschenen. In
de fabriek was een schuilplaats voor hem gemaakt
waar hij kon verblijven tot het gevaar geweken
was. Na het werk in de fabriek verbleef hij in een
kosthuis in Waddinxveen. Eli Englander overleefde
de oorlog en kon in 2002 zijn verhaal vertellen aan
Niek van der Oord, auteur van het boek ‘Jodenkampen’. <

Bronnen
1 Jaarverslagen van Kempkes Meubelfabrieken
van 1919 t/m 1968
2 Kempkes Meubelfabrieken Accountantsrapporten
1944 t/m 1968
3 50 jaar Centrale Bond van Meubelfabrikanten
1912-1962
4 Joodse onderduiker N. van der Oord:
‘Jodenkampen’, 2003 (ISBN 10: 9043506419)
5 Het dorp Waddinxveen in de oorlog.
Hans Geel, 2015
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Het landgoed Souburgh, in 1906 getekend door C.C. Regt. Afbeelding verkregen van de auteur

De familie Reepmaker
Een notabele familie met honderd jaar invloed in Waddinxveen
Kees Verlooij

Er is weinig wat nu nog in Waddinxveen herinnert aan de familie Reepmaker
en het merendeel van de Waddinxveners heeft waarschijnlijk nog nooit van
deze familie gehoord. Toch heeft ze meer dan honderd jaar een prominente
rol gespeeld in Waddinxveen.
In 2004 werd een aantal rafelige schriftjes gevonden die het kinderdagboek bleken te vormen
van een achttiende-eeuws kind, Otto van Eck. Hij
schreef over wat hij zoal meemaakte in de jaren
1780-1798. Zo beschrijft hij een bezoek aan de familie Reepmaker in Waddinxveen op 16 juli 1796:
“Deze morgen zijn wij ten half acht uuren met een
wagen met vier paarden gereden, om tante Paulus
op Noord-Waddinxveen bij de heer en mevrouw
Reepmaker te brengen, alwaar zij enige tijd is
gaan logeren en wij zijn er de hele dag gebleven,
zodat wij daareven (half 10) zijn thuisgekomen. Wij
reden met goed weer uit over de dorpen Pijnakker,
Zoetermeer en Moercappelle, langs wijde plassen
waarvan op sommige, die droog gemaakt waren,
zeer goede tarwe, rogge, gerst, haver, bomen, vlas,
lijnzaad enz. stond. Echter scheen het goed gemest

te moeten worden om vruchten te kunnen dragen.
Toen wij al zeer dicht ter plaats onzer destinatie waren, kregen wij een geduchte regenbui op ons lijf en
verders is het den gantschen dag regenachtig weer
geweest tot zeven uuren, toen wij weer heengingen,
wanneer het een frissche zuidwesten-wind woei, die
nu merkelijk is gaan liggen. Door de omliggende
plassen en venen is er bij de heer Reepmaker een
schone visserij, zodat hij, een liefhebber zijnde, er
zelfs een visser ophoudt, die net een pluimgraaf
van een geassorteerde menagerie is, waarin allerlij
vreemde schone vogels zijn, ‘twelk voor mij toch zo
veel attraits niet zou kunnen hebben als de visserij.”
Een leuke beschrijving van de omgeving van Waddinxveen en hoe de gegoede stand een zomerdag
doorbracht. De visserij en de menagerie van de
heer Reepmaker lagen op het mooie, uitgestrekte
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landgoed met landhuis Souburgh, eigendom van
de familie Reepmaker. Het was de plaats waar de
familie de zomer doorbracht.

geboren Hendrik Reepmaker. We pakken de draad
echter op bij zijn kleinzoon, Hendrik Reepmaker
Jacobszoon.

Het begin

Hendrik Reepmaker Jacobszoon

In 1409 komt de naam Reepmaker al voor. Een
reepmaker is een touwmaker of lijndraaier. De
familie stamt uit Brabant en woonde toen in de
Meierij van ’s-Hertogenbosch. Het wapen van
Reepmaker bestaat uit drie molenijzers wat duidt
op de Brabantse afkomst. Veel adellijke Brabantse
geslachten voeren namelijk drie molenijzers in hun
wapen en stammen af van de Graven van Rode1.
De molenijzers kunnen duiden op een verleden als
molenaar, maar aannemelijker is dat zij molenrechten hebben: het heerlijk maalrecht. De wapenspreuk van de familie is: ‘Vivere coggitare est’
ofwel ‘te leven is te denken’, een uitspraak van de
Romeinse staatsman, redenaar, schrijver, filosoof
en advocaat Cicero. Zeer toepasselijk omdat bijna
alle Reepmakers advocaat waren of op andere
wijze iets met de rechtspraak te maken hadden.
De eerst bekende en bewezen stamvader van de
Waddinxveense Reepmakers is de omstreeks 1460

Hendrik Reepmaker Jacobszoon is in 1504 geboren in Eindhoven en wordt een zeer voornaam
man, getuige de vele aankopen van renten en onroerende goederen. Het eerste deel van zijn leven
brengt hij door in Eindhoven, het tweede deel in
Haarlem. We weten dat hij moutmaker is en dat hij
al in 1542 ‘deken der gulde van Sinte Katheryne’
is in de Eindhovense kerk. In 1548 is hij ‘Provisor
der tafelen van de Heilige Geest’. Deze organisatie
hield zich bezig met de armenzorg. Hij wordt door
Willem van Oranje benoemd tot schepen van de
stad en oefent deze functie uit van 1546 tot 1568.
Het is een erg onrustige tijd. Het protestantisme
komt op, een richting die fel wordt bestreden
door de Spaanse koning Filips II. Die stuurt na de
Beeldenstorm in 1566, zo genoemd omdat kerken
en kloosters werden aangevallen en beelden (die
als afgoderij werden gezien) en kerkelijke kunst
werden vernield, de hertog van Alva met een leger

Het waren roerige tijden, tweede helft zeventiende eeuw. Beeldenstorm in een kerk, Dirck van Delen, 1630. Rijksmuseum

1
Het Graafschap Rode is een voormalig graafschap waarvan Sint-Oedenrode de zetel was. Het graafschap kwam
qua grondgebied ruwweg overeen met het latere Kwartier van Peelland, wat één der kwartieren van de Meierij van
‘s-Hertogenbosch was en waarvan Sint-Oedenrode oorspronkelijk eveneens de hoofdstad was.
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om de rust te herstellen en de ketters te straffen. De
slechte economische situatie speelt ook een grote
rol. Er ontstaat hongersnood door een tekort aan
graan. Daarom wordt 1566 later ook het hongerjaar genoemd.
Reepmaker, die actief is in het nieuwe geloof, wacht
dit alles maar niet af. Hij vlucht naar Haarlem. Zijn
vrouw en kinderen volgen hem later.
In het familieboek van Reepmaker lezen we:
“Hendrik Jacobsz Reepmaker overlijdt in Haarlem:
Hendrik Reepmaker ontsliep godzalig in den Heere
te Haarlem op 4 juli 1584 en werd aldaar begraven
op het groote kerkhof omtrent den kosters deur, den
6 juli daaraanvolgende; was den 12 januari 1583
reeds ziek zijnde, blind geworden, hebbende sedert
niet meer gezien, en ziek te bedde gelegen van den
20 juni 1583 tot den 4 juli 1584; echter al dien tijd,
van het begin zijner ziekte af tot het einde toe, met
lijdzaamheid in den Goddelijken wil berustende.”

Jacob Reepmaker de Oude
Jacob Reepmaker, later de oude genoemd, ziet
op 25 maart 1562 in Eindhoven het levenslicht.
In stukken gebruikt hij de naam Jaques Reepmaker. Na Eindhoven te hebben verlaten woont hij
aanvankelijk in Haarlem, maar trekt later naar
Amsterdam. Dat is dan inmiddels de stad waar het
allemaal gebeurt. Januari 1595 legt Jacob daar
de poorterseed2 af. Hij is dan koopman, reder en
investeerder. Bij de oprichting van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602 legt hij
negenduizend gulden in. Later, van 1610-1641,
is hij bewindvoerder van de VOC en in 1621 één
van de oprichters van de West-Indische Compagnie (WIC). Daarvan is hij ook bewindvoerder van
1621-1636.
In 1630 richt hij een handelscompagnie op met
zijn zoons Henrick, Hans (woont in Frankfurt),
Jacob de Jonge en zijn schoonzoon Jan Selijns.
Het doel is handel in geheel Duitsland, maar
voornamelijk de lakenhandel met Keulen. In 1632
is zijn vermogen al 80.000 gulden, een bedrag
dat je moet vermenigvuldigen met zeventig om de
huidige waarde te krijgen, ongeveer 2,5 miljoen
euro dus. Gezien hun vermogen en hun contacten
met families als Trip, Pauw en Bicker kunnen de
Reepmakers gerangschikt worden onder de regentenaristocratie.
Jacob overlijdt in 1641 en wordt begraven in de
Nieuwe Zijdskapel aan het Rokin, waarvan hij kerkmeester en diaken is geweest. Op de plaats van de
kapel is nu de Amsterdam Dungeon te vinden.

Jacob Reepmaker de Jonge
De in Amsterdam op 19 juni 1599 geboren Jacob

trouwt in 1627 met Susanna Gommaerts. Het
jonge paar gaat wonen aan de Fluwelen Burgwal,
nu de Oudezijds Voorburgwal. Susanna overlijdt
al in 1636, slechts 29 jaar oud. In 1644 hertrouwt
Jacob met Maria Trip, een dochter van Jacob Trip
en Margaretha de Geer. Jacob en Maria laten zich,
net als hun (schoon)ouders op het doek vastleggen
door Rembrandt van Rijn. De afbeeldingen van zijn
schoonouders waren onlangs nog te zien op de
tentoonstelling De late Rembrandt, die van hem en
zijn vrouw zijn helaas verdwenen.
Jacob Trip is getrouwd met Margaretha de Geer,
broer Elias Trip met Maria de Geer, dochters van
Louis de Geer, de koning der kooplieden. Hij komt
uit Luik en is de grootste wapen- en kanonnenproducent voor de protestante zaak in Duitsland, de
Nederlandse Admiraliteit, de VOC en de WIC. Van
de Zweedse koning krijgt hij het monopolie op de
koper- en ijzerhandel. De twee broers van Maria
Trip, dus zwagers van Jacob Reepmaker, zijn zeer
succesvolle wapenhandelaren en laten het Trippenhuis, nu de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen, bouwen.
Jacob Reepmaker is een zeer vermogend koopman, net als zijn vader bewindhebber van de WIC,
President en Rekenmeester van het College van
Hoofdparticipanten van de WIC. Hij overlijdt op 23
juni 1651 en wordt vier dagen later begraven in de
Nieuwezijds Kapel, naast zijn vader.

Johan Reepmaker Jacobszoon
Johan wordt geboren op 20 januari 1647. Hij
trouwt met Christina de Beveren in de kerk van
Middelburg op 25 april 1674. Tot haar familiebezit
behoort de ambachtsheerlijkheid Strevelshoek in
de Zwijndrechtse Waard. Deze ambachtsheerlijkheid is altijd in het bezit van de familie Reepmaker
gebleven.
Johan is een hartstochtelijk reiziger en vervult geen
ambten. Van hem is een verslag van een reis door
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en België
in het familiearchief bewaard gebleven. Daarin
beschrijft hij onder meer een audiëntie bij koning
Lodewijk XIV in Parijs. Johan richt zich meer op de
zaken in de stad Dordrecht en gaat er ook wonen.
Alleen in de zomer verblijft de familie op haar
buitengoed in ’s-Gravendeel of op het kasteel Develstein. Johan overlijdt op 21 januari 1686. Hij is
dan 39 jaar oud en wordt begraven in de Augustijnerkerk in Dordrecht.

Mr. Willem Reepmaker
Willem Reepmaker wordt in 1681 geboren in
Dordrecht. Hij studeert rechtsgeleerdheid aan de
Universiteit van Amsterdam, behaalt zijn bul en

2
Een poorter was een burger die zich het recht verworven had binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te
wonen. Voor het poorterrecht of burgerschap was registratie nodig bij een magistraat van de stad. De aspirant-burger moest
voor het verkrijgen van burgerrechten een zekere som geld betalen om te bewijzen dat hij niet armlastig was en in eigen
onderhoud kon voorzien.

Het familiewapen van de Reepmakers
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Dordts patriciershuis. Bron: http://www.andredenhaan.ismijnpassie.nl/

promoveert op 9 maart 1701. Hij bekleedt veel
functies in Dordrecht: achtraad in 1730, schepen
en oudraad van 1731-1738, kapitein van het Vendel aan den Rietdijk, mansman (achterleenman)
aan het Hof en Hoge Vierschaar in 1711. Daarna
is hij achtereenvolgens veertigraad, weesmeester,
hoogheemraad van de Zwijndrechtse Waard, en
schepen-Commissaris van de Alblasserwaard.
In 1704 trouwt Willem Reepmaker met zijn nicht
Mondina Pompe van Slingelandt, maar het huwelijk is van korte duur. Zijn vrouw overlijdt vier jaar
later. Hij trouwt voor de tweede keer in 1710 met
Johanna Op de Camp. De Reepmakers wonen in
een voornaam pand aan de Wolwevershaven in
Dordrecht. Het huis staat er nu nog en de inrichting
is nog als die van een patriciërswoning van de
achttiende eeuw. Het is een museum en wilt u een
indruk krijgen hoe de familie Reepmaker leefde,
dan is een bezoek een aanrader3.
Willem Reepmaker overlijdt op 20 augustus 1738
in Dordrecht. De begrafenisakte uit het register van
de Grote Kerk van 26 augustus vermeldt: ‘De heer
en Mr. Wilm Reepmaker, Heer van Strevelshoek,
laat kinderen na, in den Outraat deser stadt met 10
koetsen boven de ordenare koetsen, een wapenbort
tot den 31 dito voor de Weeskamer’.

Mr. Adriaan Reepmaker
Deze zoon van Willem Reepmaker en Johanna
Op de Camp wordt geboren op 1 maart 1719 in
Dordrecht. Ook Adriaan gaat rechten studeren en
3
4

wel aan de Universiteit van Utrecht. Hij promoveert 15 juli 1739 als meester in de beide rechten:
het Romeins en canoniek recht. In 1739 wordt hij
hoogheemraad van de Zwijndrechtse Waard. Zijn
belangstelling gaat echter meer uit naar Rotterdam,
van welke stad hij op 4 september 1742 poorter
wordt.
Op 12 maart 1744 trouwt hij met Jacoba Catharina van Belle, dochter van Jacob van Belle,
secretaris van Rotterdam. Met dit huwelijk komen
Waddinxveen en de familie Reepmaker bij elkaar.
Adriaan Reepmakers schoonvader, Jacob van
Belle, was de broer van Joshua van Belle, Joshua
van Belle ‘de Jonge’. Die is naast Vrijheer van
Sleeuwijk ook heer van Noord-Waddinxveen en
vrijheer van St. Huijbertsgerecht.4 Daarnaast is hij
bewindhebber van de VOC, kamer Rotterdam,
afgevaardigde van de Heren XVII te Amsterdam.
Zijn vader, Joshua van Belle, ‘de oudere’ heeft het
ambacht Noord-Waddinxveen en de Vrije heerlijkheid Huijbertsgerecht in 1675 gekocht samen met
‘de huijsinge met den Thoorn, genaamt ’t huijs te
Souburgh met erff, bergh (hooiberg), schuur en
beporinge, mede het verlaat (sluis), nog een huijs,
timmerhuijs en scheepmakersheldinge, 6 mergen
hoij als weijlant’.
Na het overlijden van Jacob van Belle wordt
Adriaan Reepmaker ambachtsheer van NoordWaddinxveen en Vrijheer van St. Huijbertsgerecht.
’s Winters woont de familie in Rotterdam, in het
zeer voorname huis aan de Leuvehaven. De zomer

Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas, Wolwevershaven 9.
In die tijd is Waddinxveen niet zoals nu één geheel maar zijn er meerdere ambachten en heerlijkheden: Zuid- en NoordWaddinxveen, Bloemendaal en St. Huijbertsgerecht.
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wordt doorgebracht op het landgoed Souburgh
met het gelijknamige landhuis.
De carrière van Adriaan Reepmaker speelt zich geheel af in Rotterdam. In 1749 wordt hij schepen en
vroedschapslid en is hij enkele jaren burgemeester
van Rotterdam. Toch is hij ook betrokken bij het
wel en wee van de Waddinxveners. Hij schenkt een
aanzienlijke som geld voor de (her)bouw van de
pastorie van de kerk aan de Kerkweg. In 1752 legt
zijn vierjarig zoontje, Jacob Reepmaker, de eerste
steen met opschrift:
De jonkheer Jacob, d’eer van Noorder-Waddinxveen, Reepmakers eedle telg, Van Belle’s lust en
leven,Heeft in zijn vierde jaar, om meerder glans te
geven Aan dit gebouw alhier, gelegd den eersten
steen, Toen juist de langste dag de gulden zonnestralen Had twee en vijftigmaal in de achttiende
eeuw zien dalen
I. van Es en H. Spiele
Cees Neven beschrijft in zijn boekje Een zwaar
verlies hoe het gegaan kan zijn:
‘De oude man bij het raam staarde weemoedig
naar buiten. Zijn blik dwaalde over het uitgestrekte
landgoed van zijn huis Souburgh. Ginds achter de
laan lag de fraaie vijver en nog verder, voorbij het
lover en het uitkijktorentje het uitgestrekte water.
Het behoorde tot al zijn ambachtsheerlijkheid.
Maar van al dat schoons zag hij eigenlijk niets.
Geheel andere beelden kwamen voor zijn geest.
Hij zat weer in de deftige herenbank naast zijn
vader, Mr. Adriaan Reepmaker, burgemeester van
Rotterdam. Weer hoorde hij de stem van de grijze
dominee Gerardus Carnier. Die moeizaam voortgaande stem, die traag de oude dorpskerk vulde.
De man moest een beroerte gehad hebben, besefte
hij nu. Die scheve mond, ja natuurlijk dat moet het
geweest zijn, een beroerte. En toch preekte die man
maar verder. Merkwaardig eigenlijk.
Nu stond hij naast de predikant. Een klein ventje
naast die eerbiedwaardige gestalte. Vader was er
ook en reikte hem een zilveren troffel aan. Hoe lang
was dat nu geleden?
Er was een metselaar, vlak voor hem. Met in zijn
handen – wat een vreemde grote handen waren

dat – een steen. Handen met diepe groeven, heel
anders dan van vader. Ze pasten helemaal niet bij
het zacht tinkelen van het zilver tegen de steen.
Woorden gleden over zijn hoofd. “Jonkheer Jacob”,
hoorde hij “d’eer van Noorder-Waddingsveen…”
Jacob, dat was hij. Het ging nu over hem. “Reepmakers ed’le telg”. De oude man glimlachte. Zo had
hij de eerste steen gelegd voor het predikantshuis
van ds. Carnier. Vader had er veel voor gedaan. Die
deed trouwens altijd veel voor de kerk.’
Zou het niet mooi zijn als deze steen te bewonderen zou zijn geweest in de Waddinxveense
oudheidkamer? Helaas leert een krantenbericht
van C.C. Regt van 2 april 1906 dat op 9 augustus
1869 bij een verbouwing van de pastorie tot gereformeerde kerk de steen uit de gevel is verwijderd.
Hij is aan weerskanten afgehakt om hem pasklaar
te maken voor een schuurdorpel. In 1906 ligt het
ding nog op dezelfde plaats (Regt vermeldt helaas
niet waar) en enkele gedeelten van het versje zijn
dan nog leesbaar.
In het familieboek van Reepmaker lezen we: ‘1780
14 februari is mijn seer lieve man overlede in den
ouderdom van 60 jaar 11 maanden en 14 daag
tot groote smerte voor mijn en mijne kindere na de
middag te drie uure.’
Adriaan Reepmaker wordt begraven in de Franse
kerk in Rotterdam, graf nummer 146.

Mr. Jacob Reepmaker
Jacob wordt in Rotterdam geboren op 27 juli 1748.
Ook hij gaat rechten studeren, maar nu in Leiden.
Hij promoveert op 21 februari 1769 tot meester
in de beide rechten. Op 17 februari 1772 trouwt
hij in Dordrecht met Emmerentia Christina Rees uit
deze stad. Zij is een volle nicht van hem. Evenals
zijn vader bekleedt Jacob functies in Rotterdam:
van 1780 tot 1788 is hij lid van de vroedschap en
in 1787 wordt hij zelfs burgemeester.
Het zijn roerige tijden. De regenten zijn de baas in
de steden en op het platteland. Ze spelen elkaar
baantjes toe en machtsmisbruik is aan de orde van
de dag. Hervormingen zijn nodig en worden ook
geëist. Er komt een tweedeling in Nederland: de

v.l.n.r.
Johan Reepmaker
Adriaan Reepmaker
Mr. Jacob Reepmaker 1748-1823

burgers begraven. De Patriotten marcheren dus
over hun grafzerken.
De Oranjegezinden hebben ook een exercitiegenootschap opgericht, zij willen ook oefenen in
de kerk. Van Genderen is daar net de sabels aan
het inspecteren als vijf Oranjegezinde mannen
met snaphanen5 in de deur verschijnen met een
menigte nieuwsgierigen daarachter. De Patriotten doen het letterlijk en figuurlijk in hun broek en
ambachtsheer Jacob Reepmaker moet de gemoederen sussen.
Het merkwaardige is dat Jacob Reepmaker als rijke
regent juist de Patriotten een warm hart toedraagt.
Hij schenkt samen met zijn moeder zelfs twee trommels aan het patriottisch vrijkorps om te kunnen
oefenen. Deze trommels zijn nu nog te bewonderen in de oudheidkamer van het Historisch
Genootschap Waddinxveen. Het gaat zelfs zo ver
dat Jacob Reepmaker in 1788 afgezet wordt door
de commissarissen van de Prins.
In 1795 trekken Franse troepen Nederland binnen
waarna Jacob opnieuw in de Raad komt. Zelfs na
het vertrek van de Fransen in 1813, blijft Jacob lid
van de Rotterdamse Raad. Op 15 november 1828
overlijdt hij in het Huis te Noord-Waddinxveen,
tachtig jaar en vier maanden oud.

Voorbij
Familie Reepmaker uit Amsterdam door Bartholomeus van der
Helst, 1669. Het betreft hier de
zoon uit het huwelijk van Jacob
Reepmaker en de vroeg gestorven Suzanna Gommaerts. Het
schilderij hangt in het Louvre

ontevredenen, zich ware vaderlanders of Patriotten
noemend, tegenover de Prinsgezinden, die trouw
bleven aan de stadhouder Willem V. De Waddinxveense Remonstrantse predikant Gijsbert van der
Leeuwen richt een sociëteit van Patriotten op en ook
een exercitiegenootschap of vrijkorps. In de zomer
exerceren zij op het oude kerkhof aan de Kerkweg
en in de winter hebben ze wapenoefeningen in de
remonstrantse kerk. De Goudse huidenvetter en
schoenmaker Fortunatus van Genderen, oudsergeant, ondergaat elke donderdagmiddag een
gedaanteverwisseling. Hij trekt een keurig uniform
aan, bestijgt zijn paard en rijdt manhaftig met
twee pistolen en een heuse degen naar Waddinxveen. De remonstrantse kerkmeesters hebben de
oefeningen echter verboden in de bouwvallige kerk
en er is toestemming om in de Oude Kerk aan het
dorp te oefenen. Daar liggen wel alle gegoede

De erfgenamen van Jacob moeten tot een verdeling komen en zij besluiten het huis Souburgh en
het landgoed openbaar te verkopen. Het huis
wordt afgebroken, de fraaie tuinen omgeploegd
tot weiland. De tijd van ambachts- en vrijheren is
voorbij. De familie Reepmaker blijft in Rotterdam
wonen en werken.
In Waddinxveen raakt de naam van de familie in
de vergetelheid. Jacob Reepmaker heeft in 1825
twee zilveren bekers geschonken om te gebruiken
voor het avondmaal in de Brugkerk. Helaas zijn
deze in 1990 ontvreemd. Alleen de trommels van
het Patriottische vrijkorps herinneren nog aan de
familie Reepmaker.
In 1992 verschijnt de naam van Jacob Reepmaker
ineens in de kranten als een 186-delig servies bij
Christie’s wordt geveild. Het servies is omstreeks
1774 door de porseleinfabriek Meissen gemaakt
voor Jacob. De opbrengst van de veiling is
460.000 gulden. <

Vuursteengeweer of vuursteenmusket, een voorlader met een gladde loop, dat van de tweede helft van de zeventiende
eeuw tot het midden van de negentiende eeuw het standaardwapen van de infanterist was.
6
Toen nog in het oude dorp
5

Bronnen Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Otto van Eck, Dagboek 1791-1797, ed. Hilversum:
Verloren, 1998 • P. van Balen, Uit de geschiedenis van Waddinxveen. Uitgave Drukkerij Veldwijk, Waddinxveen 1940 • C. Neven, Een zwaar verlies. Uitgave: Diaconie Hervormde Gemeente te Waddinxveen 1992
• Stadsarchief Rotterdam: Archiefnummer 146; Familiearchief Reepmaker • Notarisakte van scheiding
akte 340/409 notaris I.M.J. Valeton • Cordula Rooijendijk, Vrije jongens. Een geschiedenis van de Nederlandse handel. Atlas contact, 2014 • De Telegraaf 1-5-1992 • De Rijnbode 1906
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Boerderij Jagtlust bestaat 250 jaar
In hetzelfde jaar dat de Noordplas volledig kwam droog te liggen, werd
boerderij Jagtlust aan het Noordeinde opgeleverd. De boerderij is in de afgelopen 250 jaar vrijwel niet veranderd en is naar alle waarschijnlijkheid de
oudste boerderij van Waddinxveen.
Ruud Groot

We schrijven het jaar 1765 als volgens de familie
Kroes de boerderij Jagtlust wordt opgeleverd. In de
boerderij, toen nog bouwmanswoning genaamd,
vestigde zich korte tijd later de 25-jarige Philippus Kroes, die als landbouwer op het land achter
Jagtlust zijn boerenbedrijf begon. In de daarop
volgende jaren werden nog enkele boerderijen op

het Noordeinde gebouwd. Zij kregen namen die
verwezen naar het kort daarvoor droogleggen van
de Noordplas, zoals Graan voor Visch en Molenzigt.
In het boek Uilkema een historisch boerderij onderzoek 1914-1934 deel 21’ wordt onder andere
gesteld dat ‘de boerderij een der oudste is in haar
omgeving’. Uilkema suggereert zelfs dat de boerderij ouder zou zijn dan 250 jaar. Op een kaart
uit 16472, waarvan een uitsnede is weergegeven,
is te zien dat langs de weg die nu het Noordeinde
is, zowel links (west) als rechts (oost) bebouwing
is weergegeven. Dat is ook nog het geval op de
derde druk uit 1746. De veronderstelling van meneer Uilkema verdient dus nader onderzoek.

Familie Kroes
Philippus Kroes kwam vanuit Groningen naar Waddinxveen en begon zijn boerenbedrijf met zo’n zestig hectare grond. Er werden veel zaden verbouwd
zoals blauw maanzaad, karwij- en komijnzaad en

1
2

Dit boek is een uitgave van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek.
Collectie Hoogheemraadschap van Rijnland, A- 4280, vervaardigd door Jan Janszoon Douw en Steven Pieterszoon
van Brouckhuijsen.
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daarnaast ook groenten en aardappelen. Korte tijd
later werd het een gemengd bedrijf, toen ook de
veeteelt aan de bedrijfsactiviteiten werd toegevoegd.
Over het ontstaan van de naam Jagtlust is enige
onduidelijkheid gebleven. De boerderij lag tegenover een grote plas en er wordt beweerd dat de
schippers van de zeilschepen daar aanmeerden
om er aangenaam te kunnen verpozen. Anderen
beweren dat de naam is afgeleid van de jachtpartijen die op die plaats werden gehouden.
De familie Kroes is altijd aan de boerderij verbonden gebleven. In het jaar 1796 toen Philippus
Kroes op 56-jarige leeftijd overleed, werd zijn zoon
geboren die ook de naam Philippus kreeg. Hij zette
later het bedrijf voort. In 1831 werd de derde generatie Kroes op Jagtlust geboren, Cornelis Kroes.
Het bedrijf groeide door en Philippus Kroes stierf
in 1873 in de leeftijd van 77 jaar. Cornelis had al
geruime tijd daarvoor het roer van zijn vader overgenomen en toen zijn zoon in 1859 werd geboren,
kreeg de jongste telg de naam van zijn opa. Daarmee werd in de familie Kroes een traditie in gang
gezet om telkens de zoon de naam van de opa te
geven. Zo kreeg Philippus in 1891 een zoon die
weer Cornelius Marius werd genoemd en in 1920
zag een Philippus Kroes weer het levenslicht. De
huidige bewoner, Cornelius Marius, werd in 1951
geboren en zijn zoon Philippus Cornelis in 1974.
Acht generaties Kroes, die allemaal verbonden zijn
aan Jagtlust!
C.M. Kroes (1892-1976) als grenadier in 1911

In Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek 1914-1934 deel 2 wordt de
boerderij als volgt beschreven:
‘Het hoofdgebouw toont de volgorde: woning - stal - dorschvloer. Het uitgebouwde deel van het woonhuis (een kamer en een keuken met twee gangen) is
later bijgebouwd en behoort dus buiten beschouwing te blijven. Het aan den stal
grenzende deel der woning heet “achterhuis” of “keuken”. Zijn afscheiding van
den stal bestaat uit een lagen muur ter hoogte van 0.60 M. met een schot daarboven tot den balk. Dit achterhuis was vroeger de plaats der kaasbereiding, die later
geschiedde in den boenhoek, hier “karnhuis” genoemd. De zomerwoning is thans
aan het achterhuis verbonden’. Zeker is, hoewel de bewoner het niet uit overlevering kon bevestigen, dat de schoorsteen in het achterhuis in later tijd zijn tegenwoordige plaats kreeg. Ook de gang is naderhand van de kamer afgescheiden.
De wagenschuur bezit een paardenstal en een dorschvloer. Of deze daar reeds
bij den bouw, of later zijn aangebracht, is onbekend. De tweede wagenschuur is
aanmerkelijk jonger dan de eerste. De zaadzolder strekt zich uit over achterhuis en
stal. Hij eindigt bij het schot, dat op een lagen grondmuur achter den paardenstal
tot de nok is opgetrokken. Het deel van het gebouw, waar de dorschvloer zich
bevindt, is dus niet in later tijd achter de stal aangebouwd. De toestand van het
metselwerk is hiermee in overeenstemming. Wel kan de dorschvloer hier naderhand zijn ingericht. Een trap van vier treden leidt van de werf naar zijn toegangsdeur. De paarden staan in deze oude boerderij in den koestal. Zij worden vanaf
den dorsch gevoederd. Opvallend is verder dat naast de pomp geen koelbak is
geplaatst en dat de eerste zich in het benedeneinde van den stal bevindt’.

Vrijwel onveranderd
In al die jaren is er niet veel veranderd aan de
boerderij. Alleen een koepel, die aan de zuidzijde
was gebouwd, is afgebroken. Inmiddels is de oppervlakte van het land aanzienlijk kleiner geworden
vanwege de komst van het Bentwoud.
Is er aan de boerderij niet veel veranderd, de manier van het bewerken van het land heeft wel veel
veranderingen ondergaan. Vroeger ging natuurlijk
alles handmatig. Het wintergraan werd met de
vlegel gedorst door daggelders en in de ‘tas’ opgeslagen, waarna later de graankorrels er werden
uitgeslagen. De boerenknechten maakten lange
dagen. Het paard, dat tot dan toe de landbouwwerktuigen trok, werd vervangen door de tractor
en tegenwoordig rijdt de tractor zelfs computergestuurd. De boer zit niet meer op de tractor, maar
bestuurt vanuit de boerderij, achter zijn computer,
zijn machines en ziet erop toe of achter op het land
de werkzaamheden goed worden uitgevoerd.

Koninklijk bezit
Kort nadat boerderij Jagtlust was gebouwd, verrees
er vlak naast ook boerderij Spruyt en Dam. De twee
boerderijen zijn ook nog in eigendom geweest van
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Zicht op de achterzijde van de boerderij met hooibergen en bewoners. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De foto is genomen door Klaas Uilkema in 1924

het Koninklijk Huis. In 1836 kocht prins Willem, die
een groot liefhebber was van de jacht, boerderij
Jagtlust nadat hij een jaar daarvoor al boerderij
Spruyt en Dam had gekocht. De prins, de latere
Koning Willem II, was veldmaarschalk en opperbevelhebber van het leger. Na het overlijden van
Koning Willem II in 1849 werden de boerderijen
een jaar later weer verkocht.

uit dat Jagtlust en Kroes nog lang samen zullen
blijven. Die twee namen zijn immers nu precies
250 jaar aan elkaar verbonden. <

Actief
De familie Kroes heeft zich naast de taak op de
boerderij ook altijd actief ingezet voor de samenleving. Cornelis Marius, de opa van de huidige bewoner van Jagtlust, was als grenadier ingedeeld bij
het keurkorps van de Nederlandse Infanterie. Een
mars met volledige bepakking van Den Haag naar
de Harskamp duurde in die tijd ruim een week. Er
werd overnacht in Delft en Gouda, en in Doorn
werd een dag rust gehouden. De huidige bewoner
is op vele andere gebieden in samenleving actief.
Zo is hij na zijn studie als waterbouwkundig ingenieur in Wageningen een aantal jaren dijkgraaf
geweest en is hij nu al vele jaren wethouder van de
gemeente Waddinxveen.

Toekomst
Na zeven generaties Kroes op boerderij Jagtlust
hoopt Cornelis Marius, dat zijn zoon Philippus ook
straks de activiteiten zal voortzetten. De traditie van
het vernoemen van de zoon naar de opa is tot zijn
spijt weliswaar verbroken, maar hij spreekt de wens

Aanslagbiljet van de gemeente Waddinxveen
(in 1870 ontstaan uit de fusie van Noord-Waddinxveen,
Zuid-Waddinxveen en Broek) uit 1871 voor C. Kroes.
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VERENIGINGSNIEUWS
Lezing
Dinsdag 13 oktober geeft de heer Jan Bark uit Apeldoorn een presentatie met de titel St.-Nicolaasviering: ontstaan en ontwikkeling. De lezing begint om 20.00 uur op de bekende locatie, de Rijnlandzaal
van restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost en zal ongeveer negentig minuten duren, exclusief een
korte pauze. De toegang is voor leden van het HGW gratis.

Ledenwerving
treft u bij deze editie van ons kwartaalblad een aanmeldingsformulier aan t.b.v. de werving van nieuwe
leden voor onze vereniging. Het ledenbestand van onze vereniging bestaat grotendeels uit geïnteresseerde plaatsgenoten die hier geboren en getogen zijn en vaak de middelbare leeftijd hebben of die al
ruimschoots zijn gepasseerd. Willen we als HGW groeien en zeker niet krimpen hebben we nieuwe leden nodig uit de ‘jongere’ inwoners die inmiddels geworteld is in onze Waddinxveense gemeenschap.
Om het ledental van het HGW op peil te houden of te laten groeien, heeft het bestuur een commissie geïnstalleerd die zich met het werven van leden zal bezighouden. Op verzoek van deze commissie
is aan deze editie van ons kwartaalblad een aanmeldingsformulier toegevoegd om aan potentieel
nieuwe leden uit te reiken. Denk daarbij aan uw buren, vrienden of familieleden. U kunt bijvoorbeeld
als verjaardagscadeau een lidmaatschap of een jaarabonnement op ons kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen geven. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

Vertelbank 2
Ons Genootschap heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de plaatsing van een tweede
vertelbank. De eerste is in mei geplaatst bij het oude station. Het gemeentebestuur heeft positief op de
aanvraag gereageerd. DE bank is inmiddels besteld en zal waarschijnlijk in de loop van deze herfst
worden geplaatst. De kosten worden gedekt uit het Verheulfonds.

Aanwinsten
• J. Kunz: Documentatie over de destijds bekende activiteit “dansen voor ouderen”.
• L. Roos: Zestien boeken over Waddinxveen, dvd met oude films over Waddinxveen.
• Gered Gereedschap: Metalen strijkijzer.
• J. Tromp. Kinderstoel van Kibofa.
• Mevrouw J. van Arnhem: Twee houten strijkplankjes gebruikt door kleermaker Cees Binnenkade,
periode 1911 tot ca 1965 plus opdrachten/ betaalboekje.
• F.J. Bruijstens: Filmpje en foto’s van Waddinxveen.
• H. Poot: Verbouwingsvergunning pand Zuidkade, akte met blauwdruk.
• G. den Dekker: Grote fotokaart Huize Souburgh uit 1906.
• N.N.: Theelepeldoosje met vier lepeltjes, fotoalbum met 244 Waddinxveense ansichtkaarten, geel
koperen postzegeldoosje, twaalfdelige zilveren theecassette, doosje met drie munten uit 1980,
cassette met tafelzilver met o.a. zoutstrooier, mosterdkuipje en peperstrooier, zilveren gebaksschep,
twee kinderserviesjes, muntenset kroningswisseling Juliana-Beatrix, messing theepot, comfort
messing/koper, houten kruishout, schoenmakershamer, houten schuifdeksel spijkerbak.
• Familie van Pruissen: map met diverse knipsels m.b.t. polder Bloemendaal.
• Gemeente Waddinxveen: enkele enveloppen met oude foto’s van Waddinxveen
• Mw. D. Hendriks: artikel en foto over negentien dappere dames en één heer die in 1969 hun
zwemdiploma halen.

Nieuwe leden
W. de Voogd
S.J.A. van den Berg-de Mik
M. Kortleven
A. Speksnijder

Oproep
In de opslagruimte van het HGW bevindt zich al lange tijd een torenuurwerk. Wij weten niet of dit
uurwerk ooit ergens in Waddinxveen heeft gehangen. Weet u het wel, neem dan contact op met de
voorzitter. Telefoon 0182-615709, e-mail voorzitter@hgwaddinxveen.nl

	
  
	
  

Promenade 3
2741 NL WADDINXVEEN
 0182 - 637420
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uw warenhuis dichtbij . . .

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen
De vrienden die een logo hebben aangeleverd, zijn te vinden op bladzijde 2.

Koeltechniek Laan
Houtex
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
Boekhandel Burger
C. Cammeraat
G.L.G.M. Petit
Autobedrijven Boonstoppel
G.J. van der Loo
Van Leeuwen Beheer
T.W. Verweij
G. van Ringelenstein Holding
F.M. van Tol
J. van Tol
K. de Jong
A. Broer
P.M. Compeer
T. Ververs
Dierenartspraktijk Baas
Bost Adviesgroep
Horlogerie Spruytenburg
A. van Noort
H.J. de Rooij
A. Speksnijder
Hoveniersbedrijf Jaq. Willemstein

HET DORP WADDINXVEEN
UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN

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, versterkt 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 aanmeldingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (ledenadministratie@hgwaddinxveen.nl)

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

De Sint Victorkerk
Bron: P.K. Smit

Wokkels
Bron: D.J. Thuis

