
  
 

 
Beste lezer, 
 
Ons activiteitenjaar zit er helaas op. Gelukkig konden we in juli jl. weer een aanvang nemen met 
wandelingen en fietstochten, omdat de Corona regels werden versoepeld. In de komende maanden gaan 
we ons programma opstellen voor 2022. Ook families en bedrijven hebben ons weer benaderd voor 
wandelingen en zo kunnen wij hen in de komende periode ten dienste staan.  
In onze vorige Nieuwsbrief schreef ik dat onze collega Edward ten Hooven stopt met gidsen, maar hij is 
niet de enige. Helaas gaan we ook afscheid nemen van Nel Boerdijk, zij gaat verhuizen naar het noorden 
van het land. Maar er zijn nog twee gidsen die we erg gaan missen, dat zijn Kees de Jong en Frans v.d. 
Leeuw, en zonder één van onze andere collega’s te kort te doen, zij stonden aan de wieg van het Gilde 
Stadsgidsen en ze schreven veel routeinformatie die we vandaag-de-dag nog steeds gebruiken. Gelukkig 
heeft Frans kenbaar gemaakt dat hij wel artikeltjes voor de Nieuwsbrief blijft schrijven (yeah) en Kees de 
Jong wil nog wel af en toe gidsen als we er om verlegen zitten. 
Uiteraard wensen we de vertrekkende gidsen alle goeds toe. Toch kan ik met positief nieuws eindigen; we 
hebben twee nieuwe Stadsgidsen in onze gelederen opgenomen, t.w. mevrouw Lydia Cupido en de heer 
Douwe Klaucke. Zij gaan zich in de komende maanden inlezen over onze tochten en we heten ze van harte 
welkom. 

Niek Thoen  
0-0-0-0-0 

Op weg naar Leiden 
Toen de watergeuzen in september 1574 op weg waren 
om Leiden van de Spaanse belegering te ontzetten, had 
het een haar gescheeld of het was mislukt. Nadat ze 
eerst de Spaanse verdediging bij de Voorweg niet 
konden doorbreken werden ze met hulp van een paar 
bewoners, omgeleid om via de Zegwaartseweg en het 
Soetermeersche Meer naar Leiden te varen. Toen sloeg 
het noodlot bij Zoeterwoude toe. De wind ging draaien 
en de vloot kon niet verder. Juist op dat moment wilde 
de Spaanse legeraanvoerder Valdez zijn troepen bevel 
geven een stormaanval te doen om Leiden in te nemen. 
Zijn vriendin Magdalena Moons wist hem tijdens een 
etentje echter over te halen de aanval uit te stellen. In 
ruil voor het uitstel beloofde ze met hem te trouwen. 
Hij zwichtte en hield de aanval op. Gelukkig begon het 
later te stormen en kon de Geuzenvloot verder en werd 
het hongerende Leiden op 3 oktober ontzet. Een 
belangrijke gebeurtenis in onze geschiedenis die nog 
steeds gevierd wordt. Tot eind negentiende eeuw werd 
getwijfeld of Magdalena Moons wel bestaan had. Nader 
onderzoek door Els Kloek in de twintigste eeuw wees 
uit dat ze wel degelijk de vriendin van de Spaanse 
bevelhebber Francesco Valdez was. Hij woonde in Den 
Haag waar hij Magdalena ontmoette. 
 
 
Monument in Leiden, opgericht 1924, ter ere van de 
350e herdenking van Leidens Ontzet. Afgebeeld: Prins 
Willem van Oranje, Louis de Boisot, Jan van der 
Does en Jan van Hout 
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https://en.wikipedia.org/wiki/nl:Louis_de_Boisot
https://en.wikipedia.org/wiki/nl:Janus_Dousa
https://en.wikipedia.org/wiki/nl:Janus_Dousa
https://en.wikipedia.org/wiki/nl:Jan_van_Hout_(stadssecretaris)


Magdalena Moons werd in 1541 in Den Haag geboren. Ze was de dochter van Pieter Moons, advocaat-
fiscaal van het Hof van Holland en Johanna van Sombeecke. Magdalena trouwde drie keer waaronder in 
1574 met Valdez. 
Francesco Valdez stamde van een eenvoudige boerenfamilie. Hij diende onder Karel de vijfde. In 1567 
kwam hij met Alva naar de Nederlanden om de rebelse Nederlanders weer in het gareel te krijgen. Hij is 
vooral bekend geworden door het beleg van Leiden. Het eerste beleg moest hij afbreken omdat zijn 
troepen bij Mook nodig waren. Bij het tweede beleg had hij bijna succes. Francesco Valdez sneuvelde in 
1580 of 1581. 
Ook Zoetermeer en Zegwaart leden onder het beleg van Leiden. Niet alleen door de strijd langs de 
Voorweg, maar ook door de inkwartiering van Spanjaarden en Geuzen. Als deze strijders de kans kregen, 
plunderden ze er ook nog eens op los. 
In het najaar organiseren de Stadsgidsen een fietstocht richting Leiden waarbij zo mogelijk de route van de 
Geuzen gevolgd wordt. In 2022 houden we deze tocht opnieuw.  
              Frans v.d. Leeuw 
 

 
Schoolplaat: de watergeuzen op weg om Leiden te bevrijden (J.H. Isings, voor 1969 / via museum de 
Lakenhal) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZuOZQd5G99o (11.32 min. Animatiefilm van Museum de Lakenhal) 
 
In 2011 presenteerde Museum De Lakenhal (Leiden) een tentoonstelling rondom de geschiedenis van 
Leidens Beleg & Ontzet. Deze animatiefilm, gemaakt door De Vrijer en Van Dongen, is sindsdien onderdeel 
van de vaste opstelling in het museum. Kom dus gerust eens langs. Kijk voor tentoonstellingen en andere 
evenementen op www.lakenhal.nl 

         Foto: Wikipedia   
Niek Thoen                                                 Schoolplaat: Museum de Lakenhal 
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Beste lezer, 
Deze Nieuwsbrief krijgt u via de website van Gilde Zoetermeer. Uiteraard is ook daar uw privacy 
gewaarborgd. Mocht u om welke reden dan ook de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of u hebt een 
nieuw e-mailadres laat het ons weten en het wordt aangepast, stadsgidsen@gildezoetermeer.nl 
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