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DE DILIGENCE, `DUIVENVLUGT', HET POSTHUIS, ROVERS EN 
EEN ROMANCE

Een oude kaart uit 1631 van W.J. Blaeuw geeft aan dat de Heerwech die van 
Haarlem naar het zuiden ging, na Sassenheim met een bocht om het Willi-
brorduskerkje slingerde om vervolgens via Oegstgeest en Endegeest in Lei-
den uit te komen. In Oegstgeest moest men via een brug de Vliet passeren. 
Van deze oude weg maakte het weinige vracht- en personenverkeer van die 
tijd gebruik. Het graven van de trekvaart Haarlem-Leiden in 1657 maakte 
ook het verkeer te water tussen beide steden mogelijk. De landwegen volg-
den de oude strandwallen. Aan de kruising van de Haarlemmertrekvaart en 
de Heerwech van Sassenheim naar Oegstgeest wordt op een kaart van Rijn-
land uit 1746 bij de `Post Bruch' een boerderij aangegeven. Wellicht is dat 
boerderij `De Duivenvlugt' en gelet op de naam Post Bruch ligt daarbij ook 
het Posthuis. In oorsprong was `De Duivenvlugt' een boerderij van het Zuid-
Hollandse type. Gebouwd door de familie Ciggaar, een geslacht van Franse 
Hugenoten. De eerste boer, Pieter Ciggaar, zijn zoon Dirk en diens zoon Jan 
boerden er. Jan had alleen een dochter. Zij trouwde met Bouwmeester uit 
Noordwijkerhout. De oorspronkelijke boerderij bestaat al lang niet meer. 
Thans woont de derde generatie, Jaap Bouwmeester, op de boerderij die 

geen echte boerderij meer is. 
De oude 19dc eeuwse boer-
derij van de foto bij dit ver-
haal is verbouwd tot woon-
huis en heeft nog wel diverse 
elementen van de oude boer-
derij, met name de voorge-
vel. De voormalige boerderij 
ligt aan de noordelijke oever 
langs de Leidse Vaart, vlak-
bij het Oude Postviaduct. De 
grote schuur achter de boer-
derij is er niet meer,evenals 
het Posthuis dat rechtstussen 
de woning en de huidige weg 

naar Voorhout gelegen moet hebben. Veel verbouwingen hebben er door de 
eeuwen heen plaatsgevonden. Tegenover het Posthuis stond eertijds een huis 
waarin de knechts woonden met daarachter de paardenstallen. Dat huis met 

Detail uit een kaart uit 1884
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stallen moest eind dertiger jaren worden afgebroken voor de aanleg van de 
Rijksweg A44. Het Posthuis dat dus naast de boerderij lag, bevatte een her-
berg met aan de gevel een bordje met `Tapper'. Het Posthuis was een pleis-
terplaats waarde paarden van de diligence of postkoets verwisseld werden op 
de lange doorgaande route van Rotterdam naar Amsterdam en van Den Haag 
naar Haarlem en Amsterdam en omgekeerd. Tevens kon men er overstappen. 
Er waren twee postkoetsdiensten. De ochtendrit vanuit Rotterdam ging via 
Overschie, Delft, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Voorschoten, De Vink 
en Leiden en verder langs de Trekvaart naar de Postbrug bij Sassenheim. 
Deze dienst werd vanaf 1821 geëxploiteerd door Van Someren en Harzheim 
en bood bij de Postbrug aansluiting op de diligencediensten (eveneens twee-
maal per dag) tussen Den Haag, Wassenaar, Haagse Schouw, Oegstgeest 
(langs het `Groene Kerkje') naar de Postbrug en via Sassenheim en Haarlem 
naar Amsterdam. Deze dienst deed dus Leiden niet aan.

Op de startplaats in Rotterdam aan de voet van de Laurenskerk stonden de 
postkoetsen in alle vroegte klaar. De eerste koetsen vertrokken al om vijf 
uur. De bagage moest een halfuur eerder ter plaatse zijn om de beperkte 
laadruimte op het dak te kunnen volstouwen. Dan ging de diligence richting 
Leiden en vanaf Leiden naar de Postbrug te Sassenheim. Daar konden de be-
nen worden gestrekt en kon men een pint bier of een borreltje nemen of even 
een dutje doen, want men had dan al ruim vier uur schudden en schokken 
achter de rug. Onderwijl werden de paarden verwisseld.

Diligences naast en achter de Laurenskerk te Rotterdam. Het kon er 
behoorlijk druk zijn met dat openbaar vervoer.
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De dienstregeling was overzichtelijk: de uit Rotterdam aangekomen wagen 
wachtte bij het Posthuis op de uit Amsterdam komende postkoets die daar om 
zeven uur 's morgens was vertrokken. Er werden overstappers voor Rotterdam 
mee teruggenomen. Uit Rotterdam vertrok nog een tweede wagen om één uur 
's middags naar Den Haag. Daar had men aansluiting op een tweede Haagse 
koets die om vier uur wegreed naar Amsterdam. Die tweede Rotterdamse wa-
gen ging pas weer uit Den Haag naar Rotterdam als een tweede Amsterdamse 
koets daar was binnengekomen met mogelijke reizigers voor de Maasstad. De 
reizigers werden ingelicht via een uitvoerig 'Reglement voor de Diligence', 
waarin het rij schema, de tarieven en allerlei rechten en plichten nauwkeurig 
omschreven waren. Een strak rij schema werd aangehouden, want tijd is geld 
en de aansluiting mocht niet worden gemist. De Rotterdamse koopman moest 

Het reglement vermeldt het volgende:
- De wagen moet op veren hangen en met glas gesloten zijn.
- Voor het reserveren van de zitplaatsen- er zijn er negen- worden volgnum-

mertjes uitgereikt; pas bij het wegrijden wordt beslist wie er mag gaan 
zitten, want een reisbiljet voor het complete traject geeft voorrang op een 
zitplaats.

- De tarieven tikken behoorlijk aan: een enkeltje naar Leiden kost ruim drie

Boerderij `Duivenvlugt' omstreeks 1920. Op de foto de fam. Bouwmeester. Zie 
boekje `Kent u ze nog... de Sassenheimers' van A.M. Hulkenberg, pg. 1
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 gulden, plus een paar dubbeltjes postiljongeld (voor de voerman) en nog 
eens tien cent voor het plaatsbespreken door de stedelijke commissaris (de 
tol in Overschie is al in de prijs begrepen). De tarieven liggen ongeveer 
driemaal zo hoog als voor de trekschuit, maar men is dan ook een stuk 
sneller op zijn bestemming

- Elke reiziger mag aan kleine bagage twaalf ponden meenemen, de rest 
zoals een flinke koffer moet als vrachtgoed extra betaald worden.

- Met het vertrek mag niet getreuzeld worden: precies met de klokslag van 
de Laurenskerk moet er worden weggereden. Even wachten op een laat-
komer is er dus niet bij.

- Voerlieden mogen zich niet aan drank te buiten gaan en moeten de pas-
sagiers met beleefdheid behandelen.

-  Roken in de wagen mag alleen als niemand van de medereizigers bezwaar 
heeft. Voor het meevoeren van honden geldt hetzelfde.

- Om te garanderen dat Rotterdamse reizigers voor Amsterdam bij hun over-
stap te Sassenheim een plaatsje vinden in de koets uit Den Haag, moeten 
daarin minstens drie zitplaatsen worden vrijgehouden voor het verdere 
traject. Als zich meer liefhebbers melden moet er een tweede wagen of een 
zogenaamde fourgon, die wat minder comfortabel is, beschikbaar komen. 
Die regeling is er speciaal voor beursbezoekers uit Rotterdam, die er zeker 
van moeten zijn op één dag geriefelijk heen en weer te kunnen naar de 
Amsterdamse beurs.

- En dan nog een interessante bepaling: de trajecten van Rotterdam naar 
Den Haag en de Postbrug moeten beslist binnen 21/2 uur en 41/2 uur wor-
den afgelegd. Valt de reis trager uit, dan moet de vervoersonderneming 
een boete van vijf gulden storten in de algemene armenkas van Den Haag 
en Rotterdam, voor ieder de helft.
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Een prima manier om krappe uitkeringskassen te versterken zal men later 
jaloers verzuchten!
In het Posthuis aan de Postbug in Sassenheim is het in het jaar 1799 om `s 
morgens half tien een gezellige drukte van belang. De postkoets uit Rot-
terdam is gearriveerd. De heren zitten aan hun rokertje en hun glaasje en ze 
strekken hun benen of lopen wat rond. Opeens klinkt de roep: houd de dief! 
Pieter Ciggaar stuift het Posthuis uit, bijgestaan door de postiljon van de di-
ligence. Er is kostbare waar uit de postkoets gestolen door een rover. Pieter 
weet na een wilde achtervolging de dief te overmeesteren door hem een klap 
op het hoofd te geven. De handlanger van de rover wordt overmeesterd door 
de postiljon. Daarmee wordt een deel van een roversbende opgerold. De 
kostbaarheden kunnen teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar. 
Als dank voor zijn moedig optreden ontvangt Pieter Ciggaar uit erkente-
lijkheid van de Bestuurders van de Trekvaart een zilveren tabaksdoos met 
inscriptie. Aan de onderzijde staat `Voor Pieter Ciggaar uyt erkentenis. A. 
1799', en op de voorzijde is een postkoets gegraveerd met daarboven de 
woorden: `Maak voort! Maak voort!'. De tabaksdoos wordt in de familie 

Nu de dief is gepakt moeten de reizigers gauw instappen want de hele affaire 
heeft de reis behoorlijk opgehouden. Instappen! Maak voort, maak voort!', 
roept de postiljon voor de deur van de gelagkamer. `Opschieten, want tijd is 
geld.' Hij legt de zweep over de verse paarden. `Maak voort! Maak voort!'. 
Dan jaagt het in de richting van Sassenheim. In het dorp gelden echter sinds 
30 december 1826 strenge snelheidsbeperkingen. In een zogenaamde 'keure'
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spraken Burgemeester en Assessoren (wethouders) zich uit over ` het onbeta-
melijk hard rijden' der wagens, hetgeen `voorziening' vroeg. Ze stelden vast, 
`dat bijna alle gebouwen, den een meer, den ander minder, door het dreunen van 
zwaar bevrachte wagen en diligences, bij welker bevrachting men in deze envi-
rons (omgeving) aan gene bepaalde zwaarte zich is houdende, door het onmatig 
rijden door het dorp Sassenheim, aan de gebouwen en ook aan onderscheidene 
meubelen in dezelven, bereids vele schaden' waren toegebracht. Ook was op-
gevallen, dat de wagens `altéén in het dorp en veel minder buiten hetzelve met 
enen overdrevenen gang passeren'. Mijnheer Kegge uit de Camera Obscura be-
weerde, `dat men hard moest rijden, want dat men anders geen ontzag onder de 
voetgangers krijgen kon'. Hij liet `de vensters der respectieve bewoners dreu-
nen'. Ook `Dolle Gerrit', de Leidse huurkoetsier, die `s morgens vroeg met een 
stel studenten door Sassenheim reed, liet `de paarden draven, dat de kruideniers 
er schande van spraken achter hunne toonbanken'. In 1826 werd door Burge-
meester en Assessoren bepaald, dat `zware bevrachte wagens en diligences door 
het dorp van Sassenheijm, ter lengte van 515 ellen, beginnende aan het Oude 
Koningshuis en eindigende bij de weduwe Arend de Graaff (bij de Klapbrug) 
verplicht waren stapvoets te rijden' . De boete bij overtreding is aanzienlijk: 
`negen gulden, twee derde ten behoeve van de algemene armen van Sassenhe-
ijm en één derde ten behoeve van den-genen die de calange (bekeuring) doet' ! 
De bode, tevens veldwachter, was tot het doen der `speciaal geautoriseerd' (ge-
machtigd), maar natuurlijk kon deze goede man niet alles alleen af. Daarom was 
`voorts een ieder geautoriseerd tot het doen van calange in deze keure vermeld'. 
Een aardige bijverdienste, maar hoe het heeft gewerkt wordt niet vermeld. In 
ieder geval hield de postiljon van de postkoets zich aan de verordening. Daar 
kwam bij dat hij er ook een andere reden toe had, want dat vermeldt het aardige 
gedicht `De Conducteur' uit Nicolaas Beets' Dichtwerken, anno 1880:

De Conducteur zat op den bok, 
Van Amsterdam naar Leiden.
Hij droeg een zwartfluweelen pak 
Met koop'ren knoopen en hij stak 
Den hoed tusschenbeiden.

De Conducteur zat op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden.
Hij had een zilveren plaat op 't hart;
Zijn wang was bruin, zijn haar was zwart, 
Zijn oog zoo tusschenbeiden.

De Conducteur zat op den bok, 
Van Amsterdam naar Leiden. Hij 
reed met krasse blessen voor,
Halfweg voorbij en Haarlem door, 
En zuchtte tusschenbeiden.

De Conducteur zat op den bok, 
Van Amsterdam naar Leiden.
Hij reed, met maal en hooren om, 
Door Bennebroek en Hillegom, 
En lachte tusschenbeiden.
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De Conducteur zat op den bok,  De Conducteur zat op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden.  Van Amsterdam naar Leiden.
Hij reed de lomm'rige eikendreef Hij had nu al zoo lang geknikt,
Van Hillegom tot Lis, en wreef  Geglimlacht en verliefd geblikt
Zijn handen tusschenbeiden.  't Verdroot hem tusschenbeiden.

De Conducteur zat op den bok,  Eens zat een ander op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden.  Van Amsterdam naar Leiden.
In Sassem zag hij eiken dag  Maar op het Rechthuis heeft de Schout
Een meisje, dat uit 't venster lag,  Aan 't Sassemsch meisje hem getrouwd,
En groette tusschenbeiden.  En heil gewenscht aan beiden.

De Conducteur zat op den bok,  Nog zit hij daag'lijks op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden.  Van Amsterdam naar Leiden.
Op 't laatst, het koele groeten moê, Maar 's morgens, eer hij d' rit begint,
Wierp hij 't lief kind een lonkje toe, Zegt hij goêndag aan vrouw en kind,
Een zoenhand tusschenbeiden.  En geeft een zoen aan beiden.

Noot: met dank aan de heer A.M. Hulkenberg voor het gebruiken van een aantal gegevens 
uit "t Seer Heerlijk Sassenheim & Voorhout' en ` Kent u ze nog... de Sassenheimers'.

Gezicht vanaf de Klapbrug op de Oude Haven en de Dorpsstraat omstreeks 1910. 
Schilderij van Jan Hogewoning uit 2002, gemaakt aan de hand van twee foto's.


