
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Jaargang 2008 
 

2008 januari Van oudheidkamer naar museum Jos Gerrese 

2008 februari De A4 in Leiderdorp     Nelleke Hovestreydt 

2008 maart De tol bij de oude Leiderdorpse brug Warner Veltman 

2008 april Religieuze vernieuwingen voor de Reformatie Theo de Bruin 

2008 mei De rijke geschiedenis van de Dorpskerk Jan Snatersen 

2008 juni De grenzen van Leiderdorp Kees Griffioen 

2008 juli Het Wees- en Armenhuis in Leiderdorp Peter van der Meer 

2008 augustus Leiderdorp als nationale luchthaven Warner Veltman 

2008 september Verdwenen Leiderdorpse spoorlijnen Arjaan Wit 

2008 oktober     Bouwkeramiek Nelleke Hovestreydt 

2008 november Het Huis Berendrecht Theo de Bruin 

2008 december Het Samsonveld ,de eerste woonkern     Jos Gerrese 

 
 



 
Van Oudheidkamer naar museum                                                   (januari 2008) 
 
Het Leiderdorps Museum is verheugd met de afspraak met het Leiderdorps Weekblad om 
maandelijks een vaste museumrubriek op te nemen. Dit biedt het museum de mogelijkheid 
om zich nog meer bekend te maken, terwijl het tegelijk werkt aan een van de doelstellingen, 
namelijk het vergroten van de historische kennis over ons dorp bij de inwoners. 
In deze rubriek zullen we telkens een speciaal cultuurhistorisch onderwerp in relatie tot 
Leiderdorp nader uitwerken. In deze eerste rubriek staat een korte historie over het museum 
zelf en de belangrijke zaken die het museum bezig houdt. 
Ruim twintig jaar geleden werd op initiatief van de Kunstkring door onder meer de heren 
Hans Boot en Ed ten Hooven besloten om een Oudheidkamer op te richten. De toenmalige 
gemeentesecretaris, de heer Hobo, had gedeeltelijk een privé-, gedeeltelijk een 
gemeentelijke historische collectie opgebouwd die was opgeslagen in de kelders van het 
gemeentehuis. Met de oprichting van de Stichting Oudheidkamer Leiderdorp werd de 
Hobocollectie overgedragen aan de Oudheidkamer. Deze werd gehuisvest op de zolder van 
de Hollandsche Tuyn. De gestileerde tekening van de gevel was jarenlang het logo van de 
Oudheidkamer. 
Toen de Hollandsche Tuyn de ruimte zelf nodig had, werd de Oudheidkamer verplaatst naar 
gebouw De Kameleon aan de Acacialaan. In dit gebouw waren ook instellingen en 
verenigingen gevestigd als Toverlei en lokale omroep  Radio Leiderdorp. Het was dus het 
eerste cultuurgebouw van Leiderdorp. 
Toen duidelijk werd dat deze locatie bestemd was voor de nieuwbouw van de 
Kastanjelaanschool, werd de Kameleon gesloopt en verhuisde de Oudheidkamer naar 
locatie gebouw Doesmeer aan de Hoogmadeseweg. Daar wonen we nu ruim vijf jaar en hier 
zijn we begonnen om als echt museum te werken. In navolging daarvan is m.i.v.2006 de 
naam gewijzigd van Oudheidkamer Leiderdorp naar Leiderdorps Museum. 
Het museum tracht zo professioneel mogelijk een aantal doelstellingen te realiseren: 
*verzamelen en beheren van een collectie,bestaande uit voorwerpen, foto’s, prenten, 
geschreven historie, etc met een relatie tot de Leiderdorpse cultuur en historie. 
*bestuderen van de Leiderdorpse cultuurhistorie en resultaten toegankelijk maken  voor 
Leiderdorpers. 
*Het inrichten van exposities met de vaste collectie en exposities met een specifiek thema. 
*het organiseren van educatieve activiteiten voor de Leiderdorpers, met name projecten voor 
scholieren en ouderengroepen. 
Inmiddels is de bouw van het nieuwe cultuurgebouw aan de Sandhorst zover gevorderd, dat 
we verwachten eind 2008 deze nieuwe locatie te kunnen betrekken. Naast demogelijkheden 
om in dat gebouw samen met andere partijen, zoals de bibliotheek, de volksuniversiteit en 
Toverlei, een interessant cultuuraanbod te verzorgen, zullen we daar werken om een officiële 
Nederlandse museumregistratie te verkrijgen. 
Tot het zover is , kunnen bezoekers terecht op zaterdagen en zondagen van 14.00 tot 17.00 
uur in Doesmeer 
 
Jos Gerrese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De A4 en Leiderdorp      (februari 2008) 
 
Bij geschiedenis denken we automatisch aan lang vervlogen tijden. Toch is soms de 
geschiedenis nog springlevend. Op 11 februari 1958, nu precies 50 jaar geleden, werd de 
autosnelweg A4 tussen Hoogmade en Leidschendam officieel geopend, met 2 x 2 rijstroken. 
Daar was echter al heel wat aan vooraf gegaan. 
 
Al in 1810 begint men met een plan voor de ontwikkeling van Rijkswegen.  Er bestaan dan 
tien bestrate wegen in Nederland, o.a. Delft- Den Haag- Amsterdam. De meeste wegen 
bestaan uit zand- of kleipaden. In de 40 jaar hierna wordt nog ca. 500 km rijksweg meer 
bestraat. Daarna vindt geen uitbreiding van wegen meer plaats omdat de trein in 1839 zijn 
intrede deed. Vanaf 1896, wanneer de eerste auto in Nederland rijdt, begint er verandering in 
deze situatie te komen. 
 
De ANWB plaatst in 1904 al de duizendste ijzeren wegwijzer. Enkele jaren later wordt men 
verplicht rechts te houden en rijden er in totaal 1500 auto’s. De maximumsnelheid is dan 15 
km. Het aantal autobezitters stijgt snel, tot 31.000 in 1924. De Dort is de meest verkochte 
auto, eenvoudig en relatief goedkoop. 
 
In 1927 komt er een nieuw, 30-jarig Rijkswegplan. De kosten worden geschat op 300 miljoen 
gulden. In 1938 is de aankoop van grond bij Leiderdorp voor de aanleg van de autosnelweg 
geregeld en wordt het deel Amsterdam-Burgerveen van de A4 geopend. Er rijden dan 
100.000 auto’s. Door de Tweede Wereldoorlog worden echter in 1941 alle activiteiten aan de 
constructie van de weg volledig stilgelegd. 
 
Vanaf 1950 is er een enorme economische groei, de inkomens nemen fors toe en een 
massale toename van het aantal motorvoertuigen vindt plaats. Er wordt nu hard aan de 
autosnelweg bij Leiderdorp gewerkt en de weg wordt in 1958 geopend.  
 
De veranderingen gaan echter door het aantal auto's, regelgeving en milieueisen blijven 
toenemen. Omstreeks 1987 wordt besloten de A4 te verbreden en in mei 1989 meldt de 
krant: "Volgend jaar start verbreding A4". In diezelfde tijd komen protesten van omwonenden 
op gang en de Belangenvereniging-A4 wordt opgericht. Een jaar later zijn twee wethouders 
afgetreden i.v.m. de A4. Een lange periode van onzekerheid en discussie begint. Nu, twintig 
jaar later, is de weg nog net zo breed als in 1958. De stapels documenten zijn wel groter 
geworden, en ze groeien nog steeds. Hoe het afloopt zal de geschiedenis ons later vertellen 
 
Nelleke Hovestreydt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De tol bij de oude Leiderdorpse Brug    (maart 2008) 
 
De laatste tijd wordt er gesproken over rekeningrijden op de snelwegen, een moderne vorm 
van tolheffing. Feitelijk is tolheffing niet nieuw, want decennia lang was het betalen van tol op 
doorgaande wegen heel gewoon. Rond 1900 waren er in Leiderdorp nog drie tolpoorten.  
De eerste was bij de oude Leiderdorpse brug, aan het einde van de Bruggestraat. De brug, 
die eigendom was van de gemeente Leiden, werd verpacht en voor de overtocht moest tol 
worden betaald. Het tarief varieerde van 0,5 cent voor één persoon tot 10 cent voor een 
rijtuig met twee of meer paarden. Er golden ook aparte tarieven voor dieren; zo moest 1 cent 
worden betaald voor een os, een koe of een hoornbeest. Dokter De Bruijne, die van 1900 tot 
1932 praktiseerde in Leiderdorp, betaalde ƒ 25,- per jaar en mocht onbeperkt gebruik maken 
van de brug. De familie Ramaker pachtte de brug in 1884 en beheerde tevens het café in de 
Bruggestraat. Moeder Ramaker maakte rolletjes van 50 halve centen, welke door de slager, 
de melkboer en de bakker als wisselgeld werden gebruikt.  
Vanaf Leiden liep het jaagpad langs de Rijn tot deze brug aan de zuidzijde van het water en 
voorbij de brug aan de noordzijde. In vroeger tijden sprong de jager voor de brug dan ook 
snel aan boord om geen tol te hoeven betalen. Varend was alleen passagegeld voor het 
schip verschuldigd. 
Het tweede tolhek stond aan de Hoogmadeseweg, ongeveer op de plek waar nu het 
benzinestation aan de Persant Snoepweg ligt. De opheffing van de tol aldaar op 31-12-1930 
was een officiële gebeurtenis. Na het voorlezen van de oorkonde van opheffing door de 
Rentmeester van de Heerlijkheid Hoogmade deden tolgaarder Koos van der Meer en zijn 
vrouw voor de laatste keer de boom open in aanwezigheid van verschillende autoriteiten en 
inwoners van Leiderdorp, Hoogmade en Woubrugge. Het echtpaar Van der Meer werd 
samen in één krans gehuldigd.  
Het derde tolhek bevond zich aan het begin van de Zijldijk bij de Spanjaardsbrug. Dit tolhek 
werd jarenlang gepacht door Petronella De Graaf-Brouwer (1800-1896). Zij woonde op de 
boerderij aan de overkant van de Spanjaardsbrug, toen Leiderdorps grondgebied, waar o.a. 
jaagpaarden werden gestald die tot taak hadden schepen langs de Oude Rijn voort te 
trekken. Petronella was een potige dame, die ook de brug ophaalde. Willem Ramp was de 
laatste tolgaarder van het Zijlhek dat in 1931 werd opgeheven. Hierbij waren geen 
plechtigheden; men volstond met het verwijderen van het hek.  
De tol bij de oude Leiderdorpse Brug heeft het langst bestaan. B&W van Leiderdorp 
begonnen al in 1929 onderhandelingen over opheffing van de tol maar pas tijdens de tweede 
wereldoorlog gelukte het eindelijk de brug in eigendom van Leiden naar Leiderdorp te doen 
overgaan. Na overname werd de tol op 1 januari 1943 opgeheven.  
 
Warner Veltman 
  



 
Religieuze vernieuwing voor de Reformatie, ook in Leiderdorp.      (april 2008) 
 
Wanneer de kerkelijke geschiedenis van Leiderdorp ter sprake komt, richt de aandacht zich 
meestal op de plaatselijke oproer ten tijde van de Doleantie en met name dan op het gevecht 
in de 19de eeuw tussen vertegenwoordigers van de bestaande Hervormde Kerk en de 
nieuwelingen van de (latere) Gereformeerde Kerk. 
Minder bekend, maar zeker zo indrukwekkend, is de verandering in het kerkelijk en 
religieuze leven vlak voor de Reformatie. 
In de veertiende eeuw raakte de van oudsher Rooms Katholieke Kerk in het Westen steeds 
meer in verval. 
Binnen de hiërarchische leiding van de kerk ontstond hevige strijd rond de macht van de 
Paus; een tijd lang waren er namelijk twee Pausen, één in Rome en één in Avignon. Maar 
vooral de hang bij de geestelijkheid, zowel in parochies als in kloosters, naar wereldlijk bezit 
veroorzaakte een grote teruggang in het geestelijk leven. 
Vandaar kwam steeds meer de wens naar voren naar een grondige hervorming. Een 
exponent van dat verlangen was in de wereld van de kloosters de zogenaamde ‘observantie-
beweging’. 
Kloosterlingen van alle tijden dienen zich vanwege religieuze motieven te houden aan regels 
zoals de gelofte van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid. In de late Middeleeuwen was 
daarin echter behoorlijk de klad gekomen. Om nu daarin kloosters en kloosterlingen te 
corrigeren ontstond vanuit de leiding van de kerk, althans in onze streken, de praktijk 
klooster te visiteren; een observatiebezoek om te controleren of men zich voldoende aan de 
regels hield. 
De grondgedachte hierbij is dat de wijze van religieus samenleven zich spiegelt aan het 
gemeenschapsleven van de eerste christenen. Deze opvatting werd in de veertiende en 
vijftiende eeuw in Noord Nederland het sterkste verwoord en uitgedragen door de 
vernieuwingsbeweging van de ‘Moderne Devotie’. Deze beweging werd op gang gebracht 
door Geert Grote die op meerde plaatsen in preken opriep tot devotie, een vorm van 
vroomheid waarbij de christelijke deugden strikt nageleefd worden; de gelofte van armoede, 
het celibaat en religieuze praktijken als meditatie en gebed. Onder invloed van genoemde 
beweging werden in veel kloosters de regels strenger aangepakt. 
Tegelijk werden naast bestaande kloosters kleine religieuze leefgemeenschappen opgericht; 
een aantal ervan kreeg de naam van ‘Broeders/Zusters van het Gemenen Leven’. 
Op aanwijzing van Geert Grote stichtten zijn volgelingen een nieuw klooster in Windesheim 
bij Zwolle voor reguliere kanunniken, kloosterlingen die zich hielden aan de regels of canon 
(vandaar het woord ‘kanunnik’) van Augustinus. Al snel werd dit klooster het centrum voor 
bezinning van de Moderne Devotie, het Kapittel van Windesheim waar andere kloosters en 
nieuwe religieuze leefgemeenschappen zich bij aansloten. 
In 1400, vier jaar na oprichting, sloot ook het Leiderdorpse klooster Engelendael zich aan. 
Daarmee had Leiderdorp van 1400 tot aan de Reformatie een belangrijk christelijk 
vernieuwingsinstituut in huis. Of en in welke mate dat in die hele periode waar gemaakt werd 
valt te lezen in het boek ‘Klooster Engelendael. Leiderdorp 1396 – 1577, uitgegeven door en 
verkrijgbaar bij het Leiderdorps Museum. 
 
Theo de Bruin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                   
Het jaar 2008 is het jaar van het Religieus Erfgoed   (mei 2008) 
 
In Leiderdorp denken we, als het gaat om Religieus Erfgoed, direct aan de Dorpskerk, de NH 
kerk in de Hoofdstraat, die al een eeuwenlange, rijke geschiedenis achter de rug heeft. 
De huidige Dorpskerk stamt uit 1620 en is gebouwd op de oorspronkelijke fundamenten 
(moppen) van een kerk uit omstreeks 1200, die gewijd was aan de Heiligen Michael en 
Pancratius. Tot deze parochie behoorde ook het huidige Zoeterwoude Rijndijk en de Waard, 
dat liep tot de Burcht in Leiden. Later is op het “Hogeland”, toen nog Leiderdorps 
grondgebied, de Sint Pancraskerk gebouwd, (de Hooglandse kerk). Voor 1200 was er op 
dezelfde plaats al een houten kerkje. De stenen kerk die rond 1200 gebouwd is had een 
losse toren, de fundamenten zijn nog te zien in het grasveld. In 1470 heeft de Engelse 
Koning Edward een nacht opgesloten gezeten in de kerker van deze toren. 
Vooraf aan het beleg van Leiden in 1574 werd, in opdracht van Leiden, het dak en de 
trappen in de toren geslecht, zodat de Spanjaarden geen uitzichtposten zouden hebben. 
Tijdens het beleg werd de kerk door Valdez gebruikt als hoofdkwartier, legioenplaats en 
paardenstal. Toen de Spanjaarden vertrokken waren, was de kerk grotendeels afgebrand. 
In 1600 was er eindelijk geld van de Staten en Leiden en werd besloten de kerk toch te 
herbouwen, in 1622 werd de eerste kerkdienst weer gehouden. De huidige vorm, met de 
dakruiter midden op het dak, is de oorspronkelijke. In 1846 werd er op het ingangsportaal 
een toren gebouwd in de neogotische stijl, de dakruiter werd gesloopt. In 1887 was de kerk 
het middelpunt in de kerkelijke onlusten, waaruit in Leiderdorp de Gereformeerde Kerk uit 
ontstond. 
In 1965 werd de toren weer afgebroken, er ontstond een scheur in de gevel vanwege de 
druk die de toren uitoefende, men was bang dat de toren de gevel ‘om zou trekken’. In de 
periode 1965 – 1970 is de kerk, onder leiding van de Leiderdorpse architect Van der Sterre, 
ingrijpend gerestaureerd, zo werd de dakruiter weer teruggezet, de banken verwijderd en 
een andere preekstoel geplaatst. In de kerk zijn wel 2 oorspronkelijke banken uit 1867 
aanwezig, de Luifelbank en de regeringsbank. De kerkvloer bestaat uit grafzerken uit de 16e 
en 17e eeuw. 
In de tweede wereldoorlog is de luidklok uit de toren gehaald om te voorkomen dat de Duitse 
bezetters deze zouden meenemen. De klok was tot na de oorlog letterlijk ondergedoken in 
het IJsselmeer bij Volendam. 
Over de geschiedenis van Leiderdorp tijdens het bewind van Valdez en de Kerkscheuring 
zijn 2 uitgaven verschenen bij het Leiderdorps Museum. 
 
Jan Snatersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De grenzen van Leiderdorp (979 tot heden)   (juni 2008) 
 
Omstreeks 950 ontstond een redelijke bestuursindeling van Holland. 
Het Leiderdorpse grondgebied behoorde toen tot het bisdom Utrecht en strekte zich uit tot 
aan de Burcht in Leiden (burcht van Leithon ca. 1000) met als westelijke grens de Nieuwe 
Rijn, Mare, Slaagh- of Stingsloot en de Zijl vanaf de Slaaghsloot.  
Deze laatste wordt in de volksmond Stinksloot genoemd omdat tot ca.1964 daar, aan de kant 
van de Zijl, de Gemeentestalen waren, rechte zijsloten waar de gemeente Leiden het huisvuil 
stortte en behoorlijk konden stinken. De sloot werd ca. 1609 gegraven als stadsvuilsloot. 
Ten zuiden van de Rijn, toen nog Zoeterwouds grondgebied en later in het overige gebied, 
ontwikkelde zich een woonkern die haar naam ontleende aan de burcht. Al gauw verkreeg 
de nederzetting, die aan belang won, erkenning in de vorm van een eigen rechtsgebied. Dit 
zal vóór 1064 zijn beslag hebben gekregen. Om onderscheid te maken met Leithon ontstond 
de naam Leythorpe, het huidige Leiderdorp.  
Door de groei van Leiden was het nodig het grondgebied uit te breiden en werd in  de loop 
der eeuwen menige grenswijziging doorgevoerd. In 1294 werd een deel van het Waardeiland 
tot aan de Vestestraat aan Leiden toegevoegd, in 1355 gevolgd door een uitbreiding tot aan 
de Oude Vest.  
Pas in de 17e eeuw volgden er nog een aantal grenscorrecties ten koste van Leiderdorp. 
In 1604 werd een klein  gebied tot aan de Zuidsingel toegevoegd, in 1611 tot aan de 
Maresingel, in 1644 tot aan de Ververstraat (Maredorp) en in 1659 tot aan de Zijlsingel. 
Door deze laatste uitbreiding was de helft van het Waardeiland al Leids grondgebied. 
In 1896 volgde de eerste uitbreiding buiten de singels. Het gebied tot aan de Drifstraat, 
Ringkade, Sophiastraat en van Hogendorpstraat en deels de Slaaghsloot. Het gedeelte aan 
de van Hogendorpstraat (Willem de Zwijgerlaan in Leiden); is inmiddels afgebroken en wordt 
heringericht. 
In 1920 volgt de grootste uitbreiding, het laatste deel van het Waardeiland, tegenover de Van 
Der Valk Boumanweg, het huidige Ockenrode en het gebied tussen de Zijl en de 
Slaaghsloot. 
In 1964 volgden nog het eilandje in de Zijl en de Puinhoek aan de Zijl en Verlaatsloot 
tegenover de Kaagsocieteit. 
Wat zal de toekomst brengen voor Leiderdorp? 
 
Kees Griffioen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Het Wees- en Armenhuis in Leiderdorp    (juli 2008) 
 
Het Wees en Armenhuis in Leiderdorp bestaat al sinds 1622. Bewijs hiervoor zijn de 
 “ Keuren ende Ordonnantiën van de Weeskamer van den ambachte van Leyderdorp. 
Geformeert ende gearresteert by de Ridderschap, Edelen en Steeden van Holland ende 
Westvriesland, representeerende de Staeten van deselve Landen, in den Jaere 1622.”   
Zo’n Wees- en Armenhuis stond onder leiding van een binnenhuisvader en een 
binnenhuismoeder. Deze werden aangesteld door de Schout, de dominee en de 
armmeesters van de diaconie in Leiderdorp. In 1729 werden een nieuwe binnenhuisvader en  
binnenhuismoeder aangesteld. De binnenhuisvader Klaes Hendricksz Grotius werd op eigen 
verzoek ontslagen en als opvolgers werden aangesteld Willem Andries Swanenburg en 
Grietje van Bergenhenegouwen. Zij kwamen in het weeshuis aan op 17 augustus 1729. 
 Als tractement (= salaris) kregen de pas aangestelde binnenhuisvader en –moeder samen 
jaarlijks 81 gulden. Daarnaast kreeg de vader jaarlijks een paar schoenen, een paar muilen,  
twee hemden. Ook de moeder kreeg ieder jaar twee paar muilen en twee hemden. Zo nodig 
werden op kosten van het weeshuis hun schoenen en muilen gelapt. En voor het onderhoud 
van hun kleding kregen zij gratis sajet en garen. 
Het Wees- en Armenhuis stond tot het werd gesloopt in 1968  in de Hoofdstraat 124. 
Tot 1737 waren er niet zo veel bewoners in het Wees- en Armenhuis. Maar dat veranderde, 
want  in dat jaar nam het aantal zodanig toe dat de mensen ergens anders moesten worden 
geplaatst. Er werd besloten het naastgelegen pand aan te kopen, af te breken en te 
verbouwen. Om dit te kunnen bekostigen werd een schaalcollecte gehouden. De 
weeshuisvader ging met 5 wezen langs de huizen om de collecte aan te kondigen. 
 Het resultaat was er dan ook naar. Op 4 juli 1737 haalde men 729 gulden en 11 stuivers op. 
Het aantal huizen in die tijd in Leiderdorp bedroeg ca 200. Omgerekend betekent dit dat per 
huis gemiddeld iets meer dan 3 gulden gegeven werd. Als dank voor de gulle gaven van de 
Leiderdorpse bevolking liet men een gevelsteen maken met de tekst: 
                “Ter Gedagtenis van de Collecte gedaan den IV juli 1737. 
                 Voor Weezen en Armen van Huys en Goed ontbloot 
                 Wierd dit Gebou vergroot door gift van Klein en Groot 
                 Zo lang men dit Geschrift in deeze Steen zal leezen 
                 Blyft Leiderdorpers Trou bij ’t nageslagt gepreezen.” 
Deze steen is in het bezit van het Leiderdorps Museum. Er is ook nog een gevelsteen 
geweest met het wapen van Leiderdorp,  die ook aan de gevel van het weeshuis heeft 
gezeten. Deze is nu ingemetseld in de gevel van Hoofdstraat 60. In dezelfde muur is een 
steen ingemetseld met het jaartal 1746.  Weet iemand de geschiedenis daarvan? 
 
 Peter van der Meer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     De twee gevelstenen van     

      het Wees-  en Armenhuis 



 
Leiderdorp als Nationale Luchthaven     (augustus 2008) 
 
Het klinkt ongelooflijk maar in 1938 waren er serieuze plannen om in Leiderdorp een 
Nationale Luchthaven te bouwen, die de twee bestaande luchthavens voor burgerluchtvaart 
Schiphol en Waalhaven (bij Rotterdam) moest vervangen.  
De KLM richtte zich na overname van het vliegveld door de gemeente Amsterdam in 1926 
steeds meer op Schiphol. KLM directeur Plesman was niet blij met de Rotterdamse plannen 
om een nieuw vliegveld te bouwen in de Zestienhovense polder bij Overschie. Hiermee zou 
worden voldaan aan een lang gekoesterde wens van Den Haag, een vliegveld op slechts 20 
autominuten van de residentie. De KLM vreesde echter dat het tot in lengte van dagen twee 
vliegvelden moest bedienen, die hemelsbreed slechts 54 kilometer van elkaar lagen. 
Plesman was voor een radicale aanpak. Zonder dat de betrokken gemeenten daarin werden 
gekend, kreeg Plesman bij Waterstaat gedaan dat de Luchtvaartdienst begin mei 1938 een 
onderzoek instelde naar de haalbaarheid van één centrale luchthaven, waarbij Schiphol en 
Waalhaven aan Defensie verkocht zouden moeten worden. Diverse vestigingsplaatsen 
werden bestudeerd, waarvan Leiderdorp al snel de voorkeur kreeg, vanwege de gunstige 
ligging ten opzichte van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Leiderdorp was niet 
alleen beter gesitueerd dan Schiphol maar kon ook beter in het Rijkswegenplan worden 
ingepast, de bodem was er goed en een spoorwegaansluiting behoorde tot de 
mogelijkheden. Ook uit vliegtechnisch oogpunt lag Leiderdorp gunstig (westenwinden). 
De nieuwe luchthaven (stichtingskosten ƒ 12 miljoen) zou gebouwd worden in de polder 
Achthoven met een oppervlakte van bijna 400 HA. De minister van Waterstaat Jan van 
Buuren was direct enthousiast en vanuit de ministerraad werden geen bezwaren gehoord. In 
Amsterdam sloegen de plannen in als een bom en in juni 1938 stak er een storm van protest 
op, die op 2 juli uitmondde in een demonstratie op Schiphol waaraan 15.000 personen 
deelnamen.  
Een spotprent uit die tijd toont de Leiderdorpse maagd die met uitgestoken tong de touwen 
van de Amsterdamse en Rotterdamse vliegers doorknipt, alvorens de Leiderdorpse vlieger 
op te laten.  
Na een periode van protesten, deskundigenonderzoek en overleg, moesten in december 
1938 de voorstanders van Leiderdorp het hoofd buigen en besloot de regering tot uitbreiding 
van Schiphol. In de meidagen van 1940 werd Waalhaven volledig verwoest en in 1945 was 
ook Schiphol zwaar gehavend. Opnieuw ontstonden er plannen voor één nieuwe nationale 
luchthaven, ditmaal bij Burgerveen maar zoals bekend zijn ook deze plannen niet 
gerealiseerd. 
In 1938 was Leiderdorp een rustig dorp met ca. 3.000 inwoners. Schiphol was toen 200 ha 
groot en telde in dat jaar 112.500 passagiers. De oppervlakte van Schiphol is intussen 
verveelvoudigd en in 2007 verwerkte Schiphol (incl. transito) ruim 47 miljoen passagiers. Het 
is duidelijk dat het voortbestaan van Leiderdorp bij verwezenlijking van de plannen uit 1938 
zeer onzeker zou zijn geworden.  
 
Warner Veltman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verdwenen Leiderdorpse spoorlijnen in soorten en maten (september 2008) 
 
Binnenkort suist de Thallys met hoge snelheid langs, maar die verdwijnt voor Leiderdorp 
onder het maaiveld en zal daarmee aan ons zicht onttrokken zijn. Oók is weinig meer te zien 
van spoorlijnen die in het verleden in en om Leiderdorp liepen. Rond 1860 waren er plannen 
voor een spoorlijn tussen Leiden-Noord en Woerden, door de Achthovenerpolder. De in 
aanbouw zijnde spoorbrug over de Zijl werd gesloopt (1885) toen bleek dat deze spoorlijn 
door Leiderdorp er nooit zou komen. Toch zagen Leiderdorpers de afgelopen eeuw wel 
treinen rijden, in verschillende soorten en maten.  
Bijvoorbeeld de stoomtreinen voor personen- en goederenvervoer over de Zijlbrug en de 
‘Oude Spoorbaan’ (bij de huidige L.O.I.) over de spoorlijn tussen Leiden (station Herenpoort 
aan de Herensingel) via Hoofddorp naar Haarlem en Amsterdam. Het stootjuk bij de 
stoplichten voor de Zijlpoort herinnert er nog aan. Wim Wegman schreef een boek over deze 
“Sporen; een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerspoorlijnen” (2007). 
Eigenlijk was deze treinverbinding al vanaf het begin (1912) een financiële mislukking. De 
exploitatiekosten waren hoog, er kwamen betere alternatieven voor goederenvervoer 
(overtollige legervrachtauto’s na WO I) en de reizigersaantallen vielen tegen. Bewoners van 
de polder verkozen goedkopere autobussen, die frequenter reden en - op vriendelijk verzoek 
- zelfs voor de deur stopten. Inwoners uit de stad Leiden konden veel gemakkelijker in 
Haarlem of Amsterdam komen met de hoofdspoorlijn dan met het slingerende poldertreintje. 
Op oudejaarsavond 1935 reed de laatste personentrein.  
Van kleiner formaat waren de smalspoortreinen met klei uit de Achthovenerpolder, tot ca. 
1988. Smalspoor kon met de kleiwinning mee verplaatst worden. De kiplorries werden door 
een diesellocomotief getrokken over een spoor van 60 of 70 cm breed. De trein van 
dakpannenfabriek Van Oordt bracht de klei vanaf de afgraafmachine (excavateur) in de 
polder naar de ‘stort’ bij de Achthovenerweg, om vandaar per vrachtwagen te worden 
vervoerd naar de fabriek in Alphen a/d Rijn. De klei voor kleiwarenfabriek Nieuw Werklust (bij 
de huidige Rijneke Boulevard) werd met de hand afgegraven, per trein naar de 
Achthovenerweg gereden en vervolgens in een platte schuit naar de fabriek aan de overzijde 
gevaren. In het Nationaal Smalspoormuseum te Valkenburg staat nog Leiderdorps 
smalspoormaterieel tentoongesteld. 
Bij touwfabriek Verto (op de huidige Baanderij) en meelfabriek Zijlstroom (naast de Zijlbrug) 
gebruikte men in het begin van de vorige eeuw ook smalspoorlorries, maar die werden 
getrokken door een paard.  
Met dank aan Jan Pen, Johan Frijns en Erik Kuiper. 
 
Arjaan Wit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Smalspoortrein van firma van Oordt 
                                                                                   In Achthovernerpolder 1987 
              
 

  Haarlemmermeerspoorlijn over de Zijlbrug    

ca. 1930  (RAL, PV8757.3) 



Bouwkeramiek      (oktober 2008) 
 
Op 25 oktober begint in de regio de ‘week van de keramiek’.  Leiderdorp heeft in het 
verleden veel keramisten, ook wel pottenbakkers genoemd, gehad.  Eén van hen, Willem C. 
Brouwer (1877-1933), was een vernieuwer van bouwaardewerk en beroemd om zijn 
ambachtelijk sieraardewerk.  
 
In 1901 vestigde Willem Brouwer zich in Leiderdorp, kadastraal Zoeterwoude, in de villa 
“Vredelust” naast de Leiderdorpse brug. Het pand werd opgeknapt en aangrenzend werd 
een ruimte gebouwd voor een oven die met turf gestookt werd.  Zo begon Brouwer met zijn 
kunstaardewerkfabriek. Hij experimenteerde veel en in 1906 was een kleiproduct ontwikkeld 
dat weer- en vorstbestendig was. In het begin was er één knecht, maar dit groeide snel aan 
tot 13 werknemers met tekenaars, enkele draaiers en een chemicus. Ook Herman Zaalberg 
werkte zestien jaar bij Brouwer voordat hij zijn eigen werkplaats begon.   
 
Brouwer werd vooral bekend om zijn abstracte bouwaardewerk, of zoals hij het zelf noemde: 
“Bouwbeeldwerk dat een esthetisch verband zoekt met de baksteengevel”. Willem Brouwer 
had geen sterke gezondheid en in 1926 nam zijn oudste zoon Klaas (geb. 1902) de 
commerciële leiding van de fabriek over. Zijn tweede zoon Coen (geb. 1908), die een 
vakopleiding keramiek had gevolgd in Gouda en Höhr-Grenzhausen, nam in 1931 de 
artistieke leiding op zich. Willem was trots op zijn zoon Coen, vooral om de speciale glazuren 
die hij kon samenstellen. 
 
Van de “NV Fabriek van Brouwer’s Aardewerk - Vredelust - Leiderdorp” waarin van 1901 tot 
1956 zeer veel kunstaardewerk werd geproduceerd zijn weinig sporen overgebleven. De 
fabriek werd in 1956 geliquideerd en daarna opgeheven. Van de gebouwen is niets meer 
over. Op diverse plaatsen in Nederland zijn er gevels waarin bouwkeramiek van Brouwer is 
verwerkt. In Leiderdorp is, naast de eerste steen in het Van Leeuwenpark uit 1915, in een 
aantal gevels werk van Brouwers Aardewerk te zien in de vorm van kleine gevelplastieken.   
 
Ongeveer 70 jaar geleden, omstreeks 1937, werden in de Kerkwijk een aantal woningen 
gebouwd met in de voorgevel een tegel waarop dierfiguren, gemaakt door Brouwer’s 
Aardewerk. Het betreft de panden Resedastraat 2-12, Groenendijkstraat 1-11,  
Hoogmadeseweg 48-54 en  Ericalaan 2-16. Enkele van deze gevelplastieken zijn overgroeid 
en daardoor, jammer genoeg, niet meer te zien. Deze tegelplastieken zijn nog zichtbare 
sporen uit een periode waarin Leiderdorp bekend was om zijn keramiek. 
 
Nelleke Hovestreydt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Enkele van de gevelplastieken aan de Resedastraat (Foto’s: J. Goud) 
 
 



Het Huis Berendrecht       (november 2008) 
 
Nu de bouw van het Sociaal Cultureel Centrum aan de van Diepeningenlaan en de laan van 
Berendrecht praktisch voltooid is, lijkt dit een geschikt moment om even stil te staan bij het 
historisch verleden van deze locatie. Eeuwen geleden immers heeft daar het Huis 
Berendrecht gestaan. Weliswaar niet exact op dezelfde plek maar vlak daarbij op het 
kruispunt van de van Poelgeestlaan en de laan van Ouderzorg. Wellicht dat nog niet zo lang 
geleden het gebied tussen de van Diepeningenlaan en de van Poelgeestlaan als wijk 
daarom ook de naam Berendrecht droeg. 
Huis Berendrecht dat gerekend wordt tot een van de zes kastelen die er vroeger in 
Leiderdorp waren, wat was dat voor soort huis? 
Wij weten helaas niet hoe het eruit zag omdat er geen afbeeldingen van zijn bewaard. 
Voordat op die plek gebouwd werd is er geen archeologisch onderzoek gedaan. In 
archiefstukken is er sprake van een dubbel woonhuis met gracht en een voorhof met een 
achtkantige toren. Qua uiterlijk voldoet dit eigenlijk niet aan de omschrijving van een kasteel 
maar meer aan een deftig adellijk huis, met niet al te dikke muren, omringd door (sier)tuinen.  
Ook is niet precies bekend wanneer het gebouwd is en door wie. Zeer waarschijnlijk heeft 
een zekere Jan Willem IJsbrandtszoon het huis laten bouwen, kort nadat hij het in 1420 
opdroeg aan de abdis van Rijnsburg van wie hij het weer in bruikleen terugkreeg. 
Hij was schepen van Leiden en wordt algemeen beschouwd als de stamvader van het 
adellijk geslacht Berendrecht. Als man van adel droeg hij een wapen dat bestond uit een 
zilver wit veld met drie rode vogels (zie afbeelding).  
De naam ‘Berendrecht’is ontleend aan het gelijknamige dorp in de provincie Antwerpen. 
In de 16de eeuw hoorde bij het Huis Berendrecht 19 morgen land; net als bij het naburige 
Huis ter Mey werden op haar grondgebied voornamelijk groeten en fruit geteeld. 
Het huis was vanaf die tijd in bezit van, en werd ook meestal bewoond door, adellijke 
personen uit het geslacht Berendrecht. Namen die in die tijd de revue passeren zijn 
bijvoorbeeld Willem, Joost Janszoon, Clara, nog een Joost en als laatste bewoner Ludewy.  
Toen namelijk in 1574 de Spaanse troepen onder leiding van Valdez vanuit Haarlem 
optrokken om Leiden te gaan aanvallen, besloot het Leidse stadsbestuur om alle gebouwen 
binnen een straal van 500 roeden vanaf de stadsmuur, af te laten breken. 
Zo is ook Huis Berendrecht op de vooravond van het beleg van Leiden gesloopt. In 
tegenstelling met de andere Leiderdorpse kastelen is Berendrecht nooit meer herbouwd. 
Wel is in 1646 een Nieuw  Berendrecht, met hetzelfde leengoederrecht, in Aarlanderveen 
gebouwd. Daarom wordt in de literatuur het Leiderdorpse huis ook wel Oud Berendrecht 
genoemd. Op haar grondgebied wordt in het Sociaal Cultureel Centrum vanaf 2009 nieuwe 
historie gemaakt. 
 
Theo de Bruin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het Samsonveld, de eerste echte woonkern van Leiderdorp?      (december 2008) 

Wie in 2008 over de Hoogmadeseweg fietste ziet een open veldje tussen het Wilgenpark en 
de huidige tennisbanen. Dat graslandje is het Samsonveld. Die naam komt van de 
Samsonboerderij die daar heeft gestaan tot het Essenpark werd gebouwd. Het is jarenlang 
gebruikt door mensen die daar wekelijks recre-voetbal speelden, hun honden uitlieten, 
golfers die hun korte spel oefenden etc.. Dit veldje heeft een lange geschiedenis en vormde 
vermoedelijk een van de eerste woonkernen met Frankische en Karolingische bewoning. 
Inmiddels bestaan er concrete plannen om het Samsonveld te gaan bebouwen. Fietsers in 
2011 zullen waarschijnlijk een nieuwe bungalowwijk zien staan. 
We gaan terug naar het begin van de jaartelling. De Romeinen zaten met een kamp in 
Roomburg, het zogenaamde Matillo aan de zuidoever van de Rijn. De Rijn was in die tijd nog 
een wilde rivier die soms laag stond en soms heel hoog Omdat er nog geen dijken waren – 
die werden pas na 1100 aangelegd - waren er grote overstromingen en ontstonden 
landinwaarts kreken. Een paar van die kreken liepen via de Kom van Aaiweg naar en over 
het Samsonveld. Zij boden de mogelijkheid om met eenvoudige bootjes materialen te 
transporteren. Dat was prettig omdat op deze wijze het Romeinse kamp van voedsel kon 
worden voorzien terwijl daar gebruiksgoederen tegen stonden. 
Bij opgravingen in vijftiger jaren bij Kom van Aaiweg zijn resten van een haventje gevonden.  
De overstromingen zorgden er ook voor dat afwisselend zandlagen en kleilagen werden 
afgezet, afhankelijk of het hoge water afkomstig was van smelt- of regenwater danwel van 
hoge vloeden in de Noordzee. Op de droogvallende stukken konden mensen zich vestigen. 
Er woonden dus mensen op en bij het Samsonveld. Zij woonden in hutten van takken en riet 
die met klei en leem, het zogenaamde huttenleem, werden afgedicht. De restanten daarvan 
zijn teruggevonden. Stukken huttenleem zijn in het Leiderdorps Museum te zien. 
Tijdens een archeologisch proefonderzoek in 2003 werd duidelijk dat er een flinke 
leefgemeenschap had gewoond. Er werd een waterput gevonden uit de Karolingische tijd en 
in het land was een duidelijke structuur met waterbeschoeiingen te zien op slechts een meter 
diepte. De mensen deden aan landbouw en veeteelt. Dat blijkt uit de enorme hoeveelheden 
slachtafval bestaande uit de botrestanten van koeien, varkens, schapen, kippen en ook 
visgraten. Er was ook een vorm van industrie. In die tijd maakte men haarkammen van 
stukken hertengewei. In de proefsleuven zijn diverse fragmenten van dit soort kammen 
gevonden en zelfs een vrijwel kompleet en gaaf exemplaar. Ook werd een grote hoeveelheid 
potscherven gevonden. Dit materiaal was voor een deel afkomstig uit Duitland ( Badorf, 
Paffrath en Pingsdorf) en is waarschijnlijk door de Romeinen aangevoerd en geruild voor 
eten. Voor een ander deel bestaat het uit inheems aardewerk zoals ronde soms 
halfgeglazuurde kookpotten. 
De archeologen die het onderzoek hebben gedaan vermoeden dat op deze plaats een zeer 
belangrijke nederzetting heeft gestaan die mogelijk vergelijkbaar is met Wijk bij Duurstede 
(Dorrestad). Het was interessant om te zien dat de Samsonveld bewoners gebruik maakten 
van de bouwmaterialen die door de Romeinen werden achtergelaten toen zij rond 400 
vertrokken. Bij de Samson-opgravingen werden grote hoeveelheden tufsteen, een vulkanisch 
soort natuurlijk beton, aangetroffen. Dit werd door de Romeinen aangevoerd uit Duitsland. 
Ook werden diverse Romeinse dakpannen gevonden.  Dat zijn een soort tegels van 30 bij 30 
cm van rood aardewerk. Enkelen daarvan hadden nog het Romeinse legioenstempel. Het 
lijkt erop dat de Samsonbewoners diverse plundertochten hebben ondernomen naar Matillo 
toen de Romeinen daar waren verdwenen en zo aan hun bouwmaterialen kwamen. 
Het boekje “Het oudste Leiderdorp ligt onder je voeten” geeft veel meer informatie over deze 
zaken en zou eigenlijk door iedere Leiderdorper gelezen moeten worden. Het is verkrijgbaar 
bij het Leiderdorps Museum.        
 
Jos Gerrese 
 
 
    Archelogische opgravingen    
   op het Samsonveld 


