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Oproer in Leiderdorp                                                                 (januari 2010) 
 
De tachtiger jaren van de achttiende eeuw kenmerkten zich door een steeds scherper 
wordende tweedeling in de Nederlandse samenleving. Staatsgezinde patriotten stonden fel 
tegenover de aanhangers van de Prins van Oranje, de prinsgezinden. Tijdens de woelige jaren  
1783-1787 kwam Nederland zelfs op de rand van burgeroorlog te staan. De patriotten boekten 
hierin een voorlopige overwinning. 
Eind 1784 moest het land in staat van verdediging worden gebracht tegen een dreigende inval 
van de keizer van Oostenrijk. De Staten van Holland besloten tot ‘wapening’van het platteland 
om het leger op sterkte te brengen. Alle mannen tussen achttien en zestig jaar moesten zich 
melden voor de ‘opschrijving’ en loting, waarbij een op de drie lotelingen onder de wapenen 
moest komen. Hieruit werden door het hele land exercitiegenootschappen (vrijcorpsen) 
opgericht. In Leiderdorp werd dit het exercitiegenootschap ‘Onder Vrijheijds Krijgsbanier Leeft 
en Sterft de Batavier’. Een probleem hierbij was dat een groot deel van de prinsgezinde 
plattelandsbevolking (met name boeren) hierop tegen was. Zij beschouwden de loting als een 
aantasting van het gezag van de Prins van Oranje en boden op veel plaatsen verzet.  
In Leiderdorp liep het verzet tegen de loting op 26 januari 1785 hoog op. De schout had de 
verzamelde boeren toestemming gegeven met drie personen tegelijk de Rechtkamer binnen 
te komen, tot zich ‘de gansch vergaderde hoop’ boeren tegelijk naar binnen drong en weigerde 
te loten. Na ‘stooten en stampen’ van de boeren werd de schout zo in het nauw gebracht dat 
hij ternauwernood kon ontsnappen. Zo snel hij kon vluchtte hij naar Leiden met de bedoeling 
met hulp uit de stad terug te keren. In Leiden verzocht hij de burgemeester om assistentie 
‘wegens de onwilligheid en brutaliteiten der ingezetenen van Leiderdorp’. Deze zegde in eerste 
instantie een detachement van achttien manschappen toe. De schout vond dit te weinig, want 
hij beweerde wel tweehonderd manschappen nodig te hebben. 
Ondertussen kwamen er in Leiden berichten binnen over onrust in de omliggende dorpen. In 
Zoeterwoude was de loting net als in Leiderdorp ook onmogelijk gemaakt. Er gingen zelfs 
geruchten dat er vijf tot zeshonderd boze boeren in de buurt van Voorschoten op weg waren 
naar de stad. Uitgezonden verkenners te paard konden deze geruchten echter niet bevestigen. 
Voor de zekerheid werd Leiden wel in staat van paraatheid gebracht. 
De burgemeester wilde de verdediging van de stad niet verder verzwakken en weigerde iedere 
assistentie voor Leiderdorp. De schout kreeg het advies terug te gaan naar Leiderdorp en de 
loting op te heffen. De schout maakte ‘swarigheijd’ om zonder assistentie terug te gaan en 
drong opnieuw aan op assistentie van de eerder beloofde achttien manschappen. Hij zei dat 
hij ter extra ondersteuning zelfs nog twintig van zijn vrienden uit Leiden zou meenemen. De 
burgemeester hield voet bij stuk. De schout reageerde verontwaardigd en zei dat het de order 
van de Staten van Holland was om de loting te houden en zei ‘ik zal er mijn kop aan wagen’. 
Er was hem kennelijk veel aan gelegen de loting alsnog te houden. 
Korte tijd later bleek dat de schout zich alsnog had bedacht. Hij liet de burgemeester weten op 
advies van zijn vrienden te zijn thuis gebleven. Inmiddels had hij een schriftelijke opdracht naar 
Leiderdorp gestuurd om de loting op te schorten. Daarna bleef het min of meer rustig in het 
dorp. In de weken die volgden deelde de overheid enkele keren strenge straffen uit. Of er in 
Leiderdorp is gestraft is onbekend, maar in Zoeterwoude werd een man gegeseld met een 
bord ‘Oproermaker’ boven zijn hoofd. Hij kreeg drie jaar tuchthuisstraf en werd voor twaalf jaar 
verbannen uit de provincie. Voorlopig was de rust weer gekeerd. 
Bronnen: RAL archiefnr. 501A, inventarisnr. 265; archiefnr. 800, inventarisnr. 1642 
 
Edward Sodderland, historicus   
 
 
 

 

Leden van het eerste exercitiegenootschap 

 De Vrijheid, opgericht in Dordrecht  in 1783 

 



De aardewerkindustrie in Nederland en Leiderdorp.             (februari 2010) 
 
In Nederland hebben sinds het begin van onze jaartelling honderden steen- en 
pannenfabrieken gestaan. Eerst in kleine getale al onder de Romeinen, later na een lange 
afwezigheid verschijnen ze weer, vanaf halverwege de 12e eeuw.  
     Rond 1880 waren er in Nederland, naast de vele pannenfabrieken, ook ongeveer 900 
steenbakkerijen, hierna neemt het aantal gestaag af. 
De laatste Leiderdorpse kleiwarenfabriek maakt nog altijd ouderwetse schoorsteenpotten. 
Een oude wijsheid zegt: “Waar klei is, zijn ook pottenbakkers”. Voor onze omgeving ging dat 
zeker op, al in de late middeleeuwen werd op de oevers van de Oude Rijn klei gewonnen. In 
Leiderdorp waren, nog niet zo heel lang geleden, een groot aantal steen- en 
pannenfabrieken. Ik noem er enkele: Steenfabriek Splinter (1837-1937), Steenfabriek 
Oudenzorg/De Ridder/Canton (1902-1964), Pannenfabriek J. en G. Koning (van voor 1573-
1972) en Steenfabriek Jan Koning, J. Jansezn. (van voor 1804-1936). Lokale bedrijfjes 
vervaardigden ook aardewerkproducten voor de bouw en tuinbouw, zoals dakpannen, 
bakstenen en bloempotten. In het begin van de vorige eeuw, gingen steeds meer 
pottenbakkers over op het bakken van fijn sieraardewerk. Overal langs de Oude Rijn werd 
gekneed, gedraaid, gevuld en geglazuurd, het vervaardigen van kommen, schalen, vazen en 
gebruiksproducten vond een grote opgang. 
      Al deze fabrieken bestaan niet meer, ze zijn gesloopt om plaats te maken voor 
woningbouw, in het sterk uitdijende Leiderdorp. Straatnamen herinneren ons nog wel aan 
sommige van deze fabrieken. Het is jammer dat deze aardewerkfabrieken, met hun 
karakteristieke schoorstenen verdwenen zijn.  
     In Leiderdorp kennen we tegenwoordig nog één aardewerkfabriek uit die achter ons 
liggende tijd. Als je Leiderdorp, vanuit Koudekerk aan den Rijn langs de ‘Lage Zijde’ 
binnenrijdt, valt je oog direct op een aantal schoorstenen, net aan de overzijde van het 
riviertje De Does. Deze schoorstenen behoren toe aan de “Kleiwarenfabriek De Does, fa. 
Gebr. Ginjaar”. Hier in de Doeslaan, heel lang een centrum van werkplaatsen en fabriekjes in 
aardewerk, produceert deze kleiwarenfabriek (sinds 1920) als enige bedrijf in Nederland nog 
steeds ambachtelijk bouwkeramiek, zoals: muurafdekkingen, schoorsteenkappen en –potten, 
kraaienpotten en ornamenten voor restauratiepanden en renovatiewerk. Op aanvraag zijn 
ook ‘baksels’ te verkrijgen als broekstukken, dakkammen, raamdorpels en keramische 
brievenbussen.  
       In de leiding van de kleiwarenfabriek vinden we al vanaf 1990, Jolanda Ginjaar, 
inderdaad de (klein) dochter van één van de ‘Gebroeders Ginjaar’. 
Bronnen: www.ginjaarkleiwaren.nl en bibliotheek Leiderdorps Museum. 
 
Jan Snatersen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ginjaarkleiwaren.nl/


Dries Vermeulen, pottenbakker en beeldhouwer                         (maart 2010) 
 
Dries werd geboren op 14 december 1901 als zoon van de Arnhemse pottenbakker 
Johannes Vermeulen. Kort daarna kocht vader Vermeulen een pottenbakkerij te 
Zoeterwoude Rijndijk. Deze was gevestigd aan de Hoge Rijndijk net voorbij het toenmalige 
café “Ik Leer Nog”, dat hier tot 1962 heeft gestaan. Het gezin met 4 kinderen woonde in 
Leiden maar verhuisde begin jaren twintig naar Leiderdorp en woonde boven het oude 
postkantoor in de Hoofdstraat. Drie kinderen gingen werken in de pottenbakkerij waar eerst 
alleen bloempotten, gresbuizen en schoorsteenpotten werden gemaakt. Dries ging ’s avonds 
met de Blauwe Tram naar Den Haag, waar hij een opleiding volgde aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten. Naast tekenen leerde hij ook beeldhouwen bij professor Ingenhoes. Hij 
bracht het artistieke element in de productie en in het bedrijf werd steeds meer 
kunstaardewerk geproduceerd.  
 
      Klei werd ingekocht maar de glazuren werden samengesteld naar eigen recept. Bekend 
werd men door het gebruik van een oude slibtechniek, het zgn. taberen. Het object van rode 
klei werd voorzien van een witte sliblaag, waarin na het opstijven met een stift motieven 
werden aangebracht door het wegkrassen van de sliblaag. Hierna werd het aardewerk 
voorgebakken en voorzien van een glazuurlaag op hoge temperatuur gebakken. Deze 
techniek werd o.a. toegepast in het Bondsservies van de ANWB (zie foto). Nieuw 
aangemelde leden ontvingen een dergelijk bord.  
 
       In oorlogstijd werkten de dames Hil en Johanna Bottema  in de pottenbakkerij. Zij waren 
afkomstig uit een familie van beeldend kunstenaars en weigerden zich aan te melden bij de 
door de Duitse bezetters ingestelde Nederlandsche Kultuurkamer. In die tijd kwam een 
Duitse officier naar de pottenbakkerij en vroeg om botervloten voor de soldaten te maken. 
Dries maakte een enorme botervloot en toen de officier terug kwam zei hij: sorry kleiner kon 
ik hem niet maken. Toen bleek dat de Duitser zelf pottenbakker was. Dit incident heeft 
gelukkig niet tot problemen geleid.  
 
      Dries heeft ook een aantal beelden gemaakt, waaronder het grafmonument van zijn 
moeder en een beeld van een atleet naast kleinere beelden. Dries was in 1934 getrouwd en 
vestigde zich in een nieuw gebouwd huis aan de Kastanjelaan 10. Hier heeft hij met zijn 
vrouw en 2 kinderen gewoond tot zijn plotselinge dood in het jaar 1959. In het 
productieproces werkte men toen met mallen waarin de klei werd geperst. Dries had 
ontwerpen gemaakt voor nieuwe mallen, die gemaakt werden door een bedrijf in Gouda. Op 
zaterdag 10 januari 1959 reed Dries richting Gouda om de ontwerpen weg te brengen toen 
hij onwel werd en bij Waddinxveen met de auto te water raakte. Het bedrijf werd voortgezet 
door zijn broer maar in 1965 opgeheven 
Dit artikel is tot stand is gekomen na gesprekken met de weduwe van Dries Vermeulen, die 
in april haar honderdste verjaardag viert.  
Warner Veltman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De last van inkwartiering                                                            (april 2010) 
 
Legeronderdelen trokken in vroeger tijden te voet of te paard naar hun volgende 
bestemming. Het kwam regelmatig voor dat militairen voor een nacht of soms enkele 
nachten bij burgers werden ingekwartierd. In Leiderdorp kregen ‘ingezetenen’ van enige 
welstand één of twee militairen te logeren en de vermogenden twee of drie militairen. In 
totaal kon het gaan om inkwartiering van enkele honderden soldaten, soms inclusief 
hetzelfde aantal paarden als het cavalerie betrof. Dorpelingen, in het bezit van paard en 
wagen, konden verplicht worden transportdiensten te verrichten voor het leger. Dat dit tot 
verzet bij de bevolking leidde kunnen we opmaken uit het dringende verzoek van de schout 
om de militairen vriendelijk te behandelen. Klachten over wangedrag van militairen kon men 
indienen bij het gerecht. De bevelvoerend officier kreeg van de schout een bewijs van goed 
gedrag van zijn manschappen als er geen klachten waren geweest. Inkwartiering leverde 
dus overlast voor het dorp op, anders was deze maatregel niet nodig geweest. Een paar 
keer deed het gerecht zijn beklag bij de overheid en verzocht het om voortaan gevrijwaard te 
blijven van inkwartieringen. Deze verzoeken werden niet ingewilligd. 
       Aan het eind van de achttiende eeuw kwam het voor dat er meerdere keren per jaar 
werd ingekwartierd. Zo waren er in het voorjaar van 1791 grote troepenverplaatsingen in 
Rijnland. De aantallen militairen waren groter dan gebruikelijk. Voor het ambacht Leiderdorp 
betekende dat een ‘meer dan gewoone doormarsch’ van duizend infanteristen en het 
inkwartieren van een deel van deze troepen. Ook professor Hollebeek die de buitenplaats 
Achthoven bewoonde, kreeg twee militairen ingekwartierd. Professor Hollebeek doceerde 
theologie aan de Universiteit van Leiden en huurde sinds twee jaar deze buitenplaats waar 
hij tijdens zijn vakanties verbleef. Hij was zeer verontwaardigd over de inkwartiering en deed 
zijn beklag bij de universiteit. Niet alleen bij hem, maar ook bij professoren in Zoeterwoude 
waren militairen ingekwartierd. Hij schreef dat aan het korps professoren uitzonderingen en 
vrijheden waren verleend ‘voor het gewichtig werk dat zij ten nutte van het land, tot 
bekwaming der Hollandsche jeugd, te verrichten hadden’ en dat nu door inkwartiering werd 
verstoord. Het bestuur van de universiteit ondersteunde zijn klacht en onderschreef in een 
protestbrief aan de schout van Leiderdorp het privilege van de ‘vrijdom van inkwartiering’, die 
professoren sinds lang genoten. Dit privilege gold weliswaar alleen voor hun huizen in de 
stad, maar ‘de geest en intentie van de wet spreekt in ons voordeel’. Kortom, dit voorrecht 
hoorde ook toegepast te worden op de buitenverblijven van de professoren. 
     De schout van Leiderdorp, Jan Jacob van der Meer, verantwoordde zich voor zijn 
beslissing in een lange en met vele beleefdheden doorspekte brief. Hij verklaarde dat er een 
meer dan gewoon aantal manschappen moest worden ingekwartierd. Dat was de reden dat 
niemand van de ingezetenen hiervan gevrijwaard was gebleven. Overal in het ambacht was 
dit gerespecteerd, behalve op de buitenplaats van de professor. Hij wilde hem geen 
uitzonderingspositie geven, anders had hij de ingezetenen extra moeten belasten. De schout 
wees er fijntjes op dat de vrijdom van inkwartiering alleen gold voor de woningen van de 
professoren in de stad en zich niet uitstrekte tot hun buitenverblijven. De afloop van dit 
conflict is helaas niet bekend. Professor Hollebeek beriep zich op een privilege in een tijd 
waarin het vanzelfsprekend was dat niet alle ingezetenen gelijkberechtigd waren. Het tijdperk 
van deze aristocratische standensamenleving liep echter op zijn einde en de moderne tijd 
was inmiddels merkbaar. Aanspraak maken op privileges op basis van geboorte- en 
gewoonterecht was daarmee niet verdwenen, maar zeker niet meer vanzelfsprekend. 
Bron: RAL, archiefnr. 800 , inventarisnr. 1642 
 
Edward Sodderland, historicus 
 
 
 
 
 
 



 
Leiderdorp in de Tweede Wereldoorlog                                   (mei 2010) 
 
Deze maand, zeventig jaar geleden op 10 mei 1940, viel het Duitse leger Nederland binnen 
en begon voor de bevolking een vijf jaar durende onderdrukking door het Nazi-bewind. Al 
meteen vanaf de capitulatie, op 14 mei, namen de Duitsers het bestuur over. Op 29 mei 
kregen de burgemeesters de opdracht om in hun gemeente een proclamatie op te hangen 
waarin werd medegedeeld dat de Oostenrijker Seyss-Inquart als Rijkscommissaris de 
opperste leiding over het burgerlijk gezag had. Hij zou vanaf dat moment de openbare orde 
handhaven met behulp van de Duitse troepen, onder wiens bescherming de Nederlanders 
vielen.  
In de daarop volgende maanden werd het gezicht van het nieuwe bewind duidelijk. Alles 
werd vanuit het centrale gezag in Den Haag  bestuurd en gecontroleerd. Aan de 
burgemeesters of de hoofden van de plaatselijke politie werd opdracht gegeven de bevelen 
uit te voeren. Successievelijk werd de bevolking haar democratische verworvenheden 
ontnomen, zoals het recht van vrije meningsuiting, vrije nieuwsgaring en het recht van 
vergadering en vereniging.  
       Hoe reageerden de inwoners van Leiderdorp hierop? Een paar voorbeelden.       Op 7 
juni 1940, tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering na de machtsovername, hield 
burgemeester Brug een korte toespraak. Hij deelde mee dat de taak van het gemeentelijke 
bestuur zich vanaf dat moment zou beperken tot het treffen van voorzieningen die niet 
konden worden uitgesteld. Na de raadsvergadering van 14 augustus 1941 werd de 
gemeenteraad opgeheven. 
De beperkingen van het gemeentelijk bestuur breidden zich na verloop van tijd uit. Op 18 
december 1940 ontving de burgemeester van het Departement van Binnenlandse Zaken een 
bericht dat de gemeenten naar eigen inzicht konden beslissen welke plakkaten mochten 
worden opgehangen. Toen er later hier en daar in het land anti-Duitse leuzen op schuttingen 
en muren verschenen, bepaalde het centrale gezag in Den Haag in juli 1941 welke 
pamfletten waren toegestaan. Als daad van verzet waren in een nacht in juli 1941 ook in 
Leiderdorp op diverse muren, schuttingen en lantaarnpalen oranje en rood wit blauwe V’s of 
W’s geverfd. Burgemeester Brug maakte bekend dat dergelijke daden ontoelaatbaar waren 
en ernstige gevolgen voor de bevolking konden hebben. Op dezelfde dag stuurde hij een 
brief aan twee inwoners van Leiderdorp, waarin hij meedeelde dat hun zoons deze daad 
hadden bekend. Het bleef bij een ernstige waarschuwing; de overtreders moesten het 
geschrevene uitwissen.  
In september 1940 kreeg de burgemeester opdracht bekend te maken dat alle verenigingen 
zonder economisch doel zich moesten opgeven bij de Directeur van Politie in  Den Haag. 
Daarna werd liquidatie van talloze verenigingen en stichtingen in gang gezet. De 
eigendommen van deze verenigingen, correspondentie, namen van bestuursleden en de 
inhoud van de kas werden in beslag genomen en gingen naar Den Haag. In Leiderdorp 
werden in de loop van  1941 en1942 de buurtverenigingen ‘Doesbrug” en “Samenwerking” 
opgeheven. Ook de Oranjevereniging, evenals afdelingen van verschillende politieke partijen 
en jongerenverenigingen van religieuze stromingen, werden opgeheven. 
Een volgende stap was het inleveren van radio- en ontvangtoestellen. Met ingang van 14 
mei 1943 werden de radiotoestellen verbeurd verklaard. De Hoofdwachtcommandant van 
Politie in Leiderdorp kreeg de opdracht om op 9 juni om 9.00 uur over te gaan tot 
inbeslagname. Deze actie leverde 250 toestellen op. Leveranciers van radiotoestellen 
moesten verkoopregisters bijhouden om de verkoop hiervan te controleren. Om het 
doorgeven van deze gegevens te saboteren, hadden de drie leveranciers in Leiderdorp elk 
hun eigen verhaal. Bij een van hen zou het  register  bij de voorjaarsschoonmaak in het 
water zijn gevallen en was daardoor onleesbaar geworden. De andere twee hadden volgens 
hen nooit een register ontvangen. Het is niet bekend of deze persoonlijke uitingen van verzet 
het vijandelijke regime hebben bereikt. 
Bronnen: RAL, archiefnr. 801, inventarisnrs. 3,1519, 1521, 1523, 1537. 
Sophie Molema, historica 



 
 
 Koninklijke glans en glas zonder glans.                                            (juni 2010) 
 
De eerste is grotendeels samengesteld uit de omvangrijke verzameling van Janny Schutze, 
bestaande uit een grote variatie van materiaal over het Oranjehuis. De rode draad van deze expositie 
is het 30 jarig ambtsjubileum van koningin Beatrix, maar daarnaast zijn er foto’s te zien uit de kinder- 
en jeugdjaren van Hare Majesteit. Het geeft een overzicht  van de glans van het koninklijk ambt . 
Uit de collectie van glasverzamelaar en glasrestaurateur André van Altena is een tentoonstelling 
ingericht over 16e en 17e eeuws Rijnlands gebruiksglaswerk. De titel van deze expositie is treffend 
voor de samenstelling ervan. Het meeste gevonden glas komt uit beerputten en is dof geworden. In de 
vitrines bevinden zich originele bodemvondsten, o.a. uit Leiden en Rotterdam: scherven en glazen, 
samengesteld uit opgegraven scherven. Daarnaast zijn er replica’s van wijn- en bierglazen uit 
voornoemde periode te zien. Bij elke vitrine wordt informatie gegeven, respectievelijk over de 
geschiedenis van de glasnijverheid wereldwijd, de invloed van het Venetiaans glas op de Nederlandse 
en Vlaamse glasindustrie en de herkomst van vormgeving en naam van verschillende glazen. 
Lopend langs de vitrines zien we resultaten van opgravingen uit Rotterdam:  een bekertje uit 1550 en 
resten van een drinkglas, de maigalein, uit 1500. Daarnaast zijn er verschillende types wijnglazen 
zoals een vroege berkemeier, een kelkvormige beker van ongeveer 10 centimeter hoog, bekleed met 
noppen.  Dit  was in de 16e eeuw een populair wijnglas in de Nederlanden. Tegen het einde van de 
16e eeuw worden in Nederland soda-kelkglazen geblazen, een goedkopere variant van het 
Venetiaanse kelkglas. Deze glazen komen zo binnen het bereik van de gewone burger.  
Uit de berkemeier ontstaat omstreeks 1650 de roemer, een wijnglas met een bolle kelk en een brede 
holle stam met noppen. De roemers werden vaak gegraveerd met tekens en teksten, bijvoorbeeld ter 
gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis in iemands leven. Anna Roemers (1583-1651) en haar 
zuster Maria Tesselschade (1594-1649) waren zeer bedreven in het graveren van deze wijnglazen. 
Vanaf de 17e eeuw kwamen de zware Engelse loodglazen en zware Boheemse krijtglazen in de 
mode. 
Bierglazen maken eveneens deel uit van de expositie. Bier was tot 1700 de volksdrank bij uitstek. 
Het octagonaal (achtkantig) pasglas of Rembrandtglas, versierd met blauwe “passen”, was in die tijd 
in de Nederlanden een populair bierglas, vaak gebruikt  voor een drinkspelletje als expressie van 
mannelijke verbroedering. Een ander 17e eeuws bierglas is de kikvorsklauwbeker, een glas met 
gekronkelde blauwe glasdraadjes, waar aan het einde klauwtjes van de kikvors zitten, en de 
knobbelbeker, een tien centimeter hoog bierglas met een voet, bestaande uit drie braamnoppen. 
Op foto’s van schilderijen van Rembrandt van Rijn (1606-1669) en de Haarlemse stillevenschilder 
Pieter Claesz. (1598-1661), opgehangen bij het tentoongestelde glas, herkennen we glazen die qua 
vorm gelijk zijn aan het glaswerk in de vitrines. Op de afbeelding van een zelfportret uit ca. 1635, zien 
we Rembrandt als De Verloren Zoon met Saskia op zijn schoot in de taverne het pasglas heffen. In 
een van de attributen in een stilleven van Pieter Claesz. is een wafelbeker te herkennen, eveneens 
een populair Nederlands bierglas in de 17e eeuw. 
In Lijst der Glazen staan afbeeldingen van glazen uit de collectie Hudig, een familie die al vier 
generaties lang glazen verzamelt. Naast een korte geschiedenis over het ontstaan van glas en de 
opkomst van de glasindustrie in Nederland en daarbuiten, wordt in dit boek aandacht besteed aan 
antiek glas. 
Het boek Pieter Claesz. laat afbeeldingen zien van stillevens van deze kunstschilder, waarin glazen 
die in zijn tijd werden gebruikt, een prominente plaats innemen.   
De schrijver van het boek vertelt over het leven en werk van Pieter Claesz., maar brengt ook een 
verhaal over de betekenis van de attributen die in de stillevens zijn gebruikt. 
Met dank aan André van Altena voor zijn deskundig advies.  
 Sophie Molema, historica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verbroken trouwbeloftes                                                            (juli 2010) 
 
In voorgaande eeuwen was de belofte elkaar te zullen trouwen de eerste stap op weg naar 
een huwelijk. In veel gevallen bevestigde men de belofte met de uitwisseling van een 
penning, sieraad of een schriftelijke akte. Het was een belofte die verplichtingen schiep. Een 
gegeven trouwbelofte kon alleen ontbonden worden met wederzijds goedvinden. Bij 
eenzijdige opzegging kon de benadeelde partij naar het Gerecht stappen voor een 
schadevergoeding voor de verloren eer of om de ander tot een huwelijk te dwingen. De 
meeste conflicten die hieruit voortvloeiden zullen in der minne zijn geschikt. Van enkele 
conflicten vinden we de sporen terug in het archief van Leiderdorp.  
In 1694 beloofde Antonie Colie te zullen trouwen met Trijntje Slootwege. Hierop volgde de 
‘bijslaap’ en in juli 1695 beviel Trijntje van een dochter. Anthonie had beloofd haar te zullen 
trouwen of tenminste alimentatie voor het kind en de kraamkosten te betalen. Dit was er 
duidelijk niet van gekomen. In 1699, dus pas vier jaar later, daagde ze Anthonie voor het 
Gerecht omdat hij in het huwelijk wilde treden met een andere vrouw. Zij eiste dat hij haar 
alsnog tot zijn wettige huisvrouw zou nemen, zo niet dan eiste ze 100 gulden voor haar 
verloren eer, 40 gulden kraamkosten en een wekelijkse alimentatie van 2 gulden voor haar 
kind. Anthonie ontkende de gegeven trouwbelofte en liet weten dat hij geen enkel heil zag in 
een gedwongen huwelijk. Een door Trijntje meegebrachte getuige van de gegeven 
trouwbelofte legde geen gewicht in de schaal. Schepenen gaven hem toestemming door te 
gaan met zijn voorgenomen huwelijk, maar hielden de geeïste financiële vergoedingen in 
beraad. De zaak werd in zijn voordeel beslecht toen hij voor het Gerecht onder ede 
bevestigde nooit met Trijntje ‘vleeselijk te hebben geconverseerd’. Tegen zijn verklaring kon 
ze niet op en ze verloor het proces, waarbij ze ook nog werd veroordeeld tot de 
proceskosten. Over een toekenning van de geeïste financiële vergoedingen is niets vermeld. 
Een volgend proces over een verbroken trouwbelofte speelde zich af in 1707. Annetje van 
den Bosch daagde haar voormalige werkgever Laurens van Rhijn, schoenmaker en 
weduwnaar, voor het Gerecht. Zij werd geassisteerd door haar vader. Annetje had als 
inwonende dienstmaagd bij Laurens gewerkt. Zij was door hem ‘gevleijt en geliefkoosd 
geworden’. Dit was op zich geen probleem omdat hij haar de trouwbelofte had gegeven. 
Totdat Annetje zwanger raakte en het beloofde huwelijk uitbleef. Ook Laurens had 
ondertussen zijn oog laten vallen op een andere vrouw en was een tweede 
‘huwelijksengagement’ aangegaan met Judith Poole. Het paar was al in ondertrouw gegaan. 
De verplichte openbare aankondigingen hiervan waren Annetje niet ontgaan. Zij daagde 
Laurens voor het Gerecht en eiste dat hij haar volgens de wetten van het land zou trouwen 
en met haar leven zou zoals een man met zijn huisvrouw betamelijk is. Verder eiste ze dat 
Judith Poole ‘hetselve zal geheugen en gedoogen’. Annetje voerde enkele getuigen op die 
haar eis konden ondersteunen. Schout en schepenen stelden haar in haar gelijk, maar 
beslisten later dat Laurens toch ‘met een ander vrouwspersoon’ 
mocht trouwen. Het voorgenomen huwelijk met Judith vond 
kennelijk geen doorgang, want drie jaar later trouwde hij met 
een andere vrouw.Als vrouwen hun eis niet konden 
ondersteunen met een schriftelijke akte of de nodige 
getuigenverklaringen hadden ze een zwakke positie in een 
proces. Als mannen, zeker getrouwde mannen, hun verklaring 
onder ede aflegden had de vrouw het nakijken. Over het 
algemeen stelde de rechter vrouwen in eenderde van de 
gevallen in het gelijk. Bij twijfel kreeg de gedaagde partij het 
voordeel van de twijfel. Het bindende karakter van de 
trouwbelofte verdween pas bij wet van 1838. 
Bron: RAL, archiefnr. 800, inv.nr. 1639 
 
Edward Sodderland, historicus 
 



 

Scholen in Leiderdorp                                                               (augustus 2010) 

 

In de geschiedenis van Leiderdorp wordt  in 1849 gesproken over een onderwijscommissie. 

Het eerste officiële schoolgebouw is uit 1850 en staat nog steeds aan de hoofdstraat naast de 

Dorpskerk. Op de gevel staat Gemeenteschool. In 1862 opent de Vereniging der Christelijke 

school te Leyderdorp een school aan de hoofdstraat. “De school met den Bijbel” Door deze 

gebeurtenis verloor de gemeenteschool 42 leerlingen. Door toedoen van ds Streeder wordt de 

Hervormde Schoolvereniging opgericht .en op 1 oktober 1933 wordt de “School Kastanje 

“geopend. Dit kost de school met de bijbel meerdere leerlingen  en de kinderen van het huis 

Voordorp gaan dan ook naar deze school. 

In 1948 verhuist de openbare school uit het gebouw van de gemeenteschool naar een nieuw 

gebouw aan de Kom van Aaiweg. Voor de oorlog lag hier de ijsbaan en in de oorlog werd dit 

stuk grond gebruikt als volkstuin. De nieuwe openbare school heeft twee bijzonderheden: 

Deze school mocht als eerste school in Nederland de naam Koningin Julianaschool dragen en 

is gebouwd in de bouwstijl van een boerderij. 

Leiderdorp breidde uit. Tijdens de bouw van de wijk Zijlkwartier werd ook een school 

gebouwd die de naam van de wijk kreeg “School Zijlkwartier” Aan de  andere  kant van 

Leiderdorp wordt de Oranjewijk gebouwd en opent op 4 januari 1955 de Willem de 

Zwijgerschool zijn deuren. Aan de Ericalaan wordt een school voor katholiek onderwijs 

gebouwd “De Engelendaelschool” 

Bij het bouwen van de wijk Ouderzorg worden de Prins Willem Alexanderschool, De 

Houtkampschool en de Leeuwerikschool gebouwd. Deze scholen kregen de beschikking 

over een gymzaal aan het Kwikstaartplein. 

Daarna werden de Schansen, Dreven en Vogelwijk gerealiseerd en werden de scholen 

Springschans, Siem van der Stoelschool en Gomarus gebouwd. Met daarbij een gymzaal aan 

de Wilddreef. 

Bij het bouwen van de Binnenhof werden de  Hobbit, Samen Onderweg en De Schakel 

gebouwd. Met  daarbij de sportzaal Op Dreef. 

De Wijk Voorhof kreeg ook drie scholen De Vogelweid, de Regenboog en de Elkerlyc. De 

leerlingen kregen gymles in Op Dreef en later in Sporthal de Bloemerd. 

In de wijk Buitenhof  kwamen twee scholen en een gymzaal in een gebouw. 

Dit zijn de scholen ’t Bolwerk en De Hobbit. 

Inmiddels is school Zijlkwartier afgebroken voor woningbouw. 

De Engelendaelschool voor nieuwbouw Kastanjelaanschool. 

De Hobbit en Samen Onderweg voor Alphenstaete 

De Springschans voor  Philadelphia en  Katalpa  

De Houtkampschool voor Rabobank en Sterrentuin 

Art Tuit 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Leiderdorp tijdens en na de Romeinen                                     (september 2010) 
 
Leiderdorp kende al ruim voor de jaartelling bewoning in de zogenaamde IJzertijd. De 
Romeinen kwamen hier zo ruwweg de eerste 350 jaar van onze jaartelling. Zij vestigden zich 
met een aantal castellums langs de Rijn als noordgrens ( de Limes) van Katwijk, Leiden, en 
zo verder landinwaarts. In Leiden kwamen zij terecht in Roomburg net aan de andere kant 
van de Rijn van ons uit gezien. 
De Rijn zelf was nog een onbedijkte rivier die gemiddeld ondiep en erg breed was en vrij spel 
had naar het omringende land. Dat resulteerde in een aantal kreken die dwars op de Rijn het 
land in stroomden. Als er in het boven stroomgebied veel regen viel of veel sneeuw smolt 
kwam dat uiteindelijk in Leiderdorp terecht en liep de Rijn hier over. De bewoners aan onze 
kant van de Rijn hielden zich vooral bezig met landbouw en veeteelt. Ook is gebleken dat er 
een soort handel werd gedreven met de Romeinen aan de overkant. Leiderdorpers leverden 
vooral voedsel en kregen daar van alles voor terug van aardewerk potten tot 
bouwmaterialen. Veel van dat aardewerk kwam uit Duitsland en kon dus alleen met de 
Romeinen mee zijn gekomen. 
Om de spullen naar de overkant te krijgen en weer terug waren bootjes nodig en waar 
bootjes zijn is er ook behoefte aan een soort haventje. Tijdens diverse archeologische 
opgravingen in Leiderdorp is vooral veel onderzoek gedaan in de strook van de huidige 
dorpskerk tot aan het huidige Leythenrode. Vroege opgravingen hebben vrijwel zeker 
aangetoond dat zich een haventje of uitgegroeide aanlegsteiger bevond bij de Kom van 
Aaiweg. Latere opgravingen die zich uitstrekten van het parkeerterrein achter de Munnik 
Tennishal tot aan de oostrand van het Samsomveld ( 2003/4) hebben bevestigd dat er 
kreken waren met beschoeiingen, dat er vee werd gehouden en geslacht en dat er ook 
andere vormen van nijverheid waren. Er was onder andere een productie van benen 
kammen. Tamelijk ondiep onder het maaiveld van het Samsomveld werden grote 
hoeveelheden slachtafval van koeien, schapen, varkens, kippen en visgraten gevonden. Er 
was tenminste een waterput en zoals men nog wel doet werd afval gewoon in het water 
gegooid. Afval bestaande uit bijvoorbeeld kapot gegaan aardewerk. Wij vonden dus grote 
hoeveelheden potscherven, die soms weer aardig bij elkaar bleken te passen. Iets verder 
naar het oosten – de plaats van het nieuwe gemeenthuis – werd een complete 
paardenschedel gevonden en het fraaie Romeinse bronzen potje. 
Toen de Romeinen hun bezetting hier beëindigden rond 350 en daardoor de opstallen in 
Roomburg leeg kwamen, zijn grote hoeveelheden bouwmateriaal zoals tufsteen en grote 
dakpannen naar onze kant gehaald om die hier her te gebruiken. Men had toen al gevoel 
voor hergebruik en duurzaam. 
De bewoning en de activiteiten bleven tot circa 800 toen kennelijk voortdurende hoge 
waterstanden de mensen verdreven naar andere oorden. 
De vraag is nu, gaan we nog iets terugzien van de oude bewoning als het Samsomveld 
bebouwd gaat worden. 
In het Leiderdorps Museum is de vaste expositie “Weet Waar Je Woont”. Een deel daarvan 
bestaat uit materialen en foto’s over de hierboven beschreven periode. 
 
Jos Gerrese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verzameling voorwerpen die in Leiderdorp is opgegraven (foto: Jos Gerrese) 



Neringrijke herbergen aan de Doesbrug                                  (oktober 2010) 

De Doesbrug is al eeuwenlang het kruispunt van de Does, Oude Rijn, Lage Rijndijk en het 
jaagpad naar Utrecht. Wat nu een rustige plek is, was toen een belangrijk centrum van het 
dorp met een komen en gaan van mensen. Dat waren vooral passerende schippers, reizigers 
van de trekschuit, boeren die hun produkten per schuit vervoerden, overstekers voor het 
overzetveer naar Zoeterwoude en natuurlijk de Leiderdorpers zelf. Passanten zochten een 
bed, een drankje en een maaltijd, een rustige plek om te zitten en het nodige vertier. Dus een 
aantrekkelijke plaats voor het vestigen van niet één, maar zelfs meerdere herbergen. 
Halverwege de zeventiende eeuw stonden er aan de Doesbrug drie ‘vanouds vermaarde en 
neringrijke’ herbergen. Deze herbergen laten een geschiedenis zien van uitbreiding en 
waardestijging, maar ook van afbraak, faillissementen en een snelle wisseling van eigenaren 
Logies met recreatiemogelijkheden 
Welke herbergen stonden er aan de Doesbrug? In 1705 kreeg het pand waarin herberg de 
Gouden Leeuw (nu cafe Doesbrug) al vele jaren was gevestigd een andere functie. Het werd 
een grutterij die in de loop der jaren enorm in waarde zou stijgen. Een aantekening in een 
transportakte geeft aan dat op deze plaats eerst de ‘Hollantsche Tuijn’ zou hebben gestaan. 
De twee andere herbergen waren de Hoorn (voorheen ‘de Swan’, daarna kort de Posthoorn 
geheten) en het Haasje (later de Nieuwe Hoorn). Dit waren grote herbergen met vele 
vertrekken, stallingen voor rijtuigen en paarden, tuinen en bleekvelden. Bij het Haasje hoorde 
geruime tijd een overdekte kaatsbaan (tennishal), later vervangen door twee overdekte 
kolfbanen, een theekoepel en een waag. Ook de Hoorn bezat twee overdekte kolfbanen. Veel 
eerder, rond 1650, lag er een ‘closbaan’ of beugelbaan bij de Hoorn. Dit was waarschijnlijk 
een baan waar men aan klootschieten deed, een balsport. Kortom, tal van  
recreatiemogelijkheden. 
Brandewijn en bonen 
In de herbergen werd gegeten en gedronken, maar wat serveerde men er? Helaas zijn er geen 
menukaarten overgeleverd, maar boedelinventarissen, die opgemaakt werden na een 
overlijden of faillissement, geven ons wel enig idee. De herbergiers schonken wijn en bier, 
maar oaok sterke drank (‘gedestilleerde wateren’) zoals brandewijn en jenever. Koffie en thee 
waren eveneens verkrijgbaar en wie wilde roken kon er tabak kopen. Van de gerechten weten 
we niets af, wel wat de herbergiers inkochten. In boedelinventarissen wordt ‘vlees’ in het 
algemeen vermeld, maar ook kalkoen en kip. Verder riviervis, brood en beschuit, groente 
(warmoesvruchten), boter, bonen en erwten. De herbergiers hadden een flinke voorraad aan 
kannen, kruiken, glazen, zout en zeep. 
Rechtkamer 
Behalve een druk verkeerspunt werd het halverwege de zeventiende eeuw ook het bestuurlijk 
en rechtssprekend centrum van Leiderdorp. Het Rechthuis was tot 1868 gevestigd in een van 
de herbergen aan de Doesbrug. Het Gerecht kwam regelmatig bijeen in de gehuurde 
Rechtkamer in de Hoorn. Hierbij werden  maaltijden genuttigd en wijn gedronken. In 1787, 
middenin de hectische patriottentijd, was er een conflict ontstaan met herbergier IJsac van 
IJck over het ‘opmaken van de rekening van het verteerde’. Hij beweerde het Rechthuis meer 
als een last te zien en had zich in scherpe bewoordingen uitgelaten. De afspraak was dat hij 
zorgde voor een tafelkleed, kaarsen (‘ligt’), vuur, pijpen, tabak, papier, pennen en inkt. Het 
schoonhouden van de kamer viel ook onder de afspraak. Hiervoor ontving hij 12 stuivers per 
rechtdag. De maaltijden en wijn moesten apart betaald worden. Het conflict liep hoog op want 
van IJck nam zijn ‘scherpe en min voegzaame uijtdrukkingen’ niet terug. Het Gerecht besloot 
vervolgens te verhuizen naar herberg de Nieuwe Hoorn (voorheen het Haasje). 
Al weten we nu meer over plaats van de herbergen, de inventaris en het eten en drinken, aan 
afbeeldingen van de herbergen ontbreekt het ons nog steeds. 
Bronnen: RAL, archiefnr.800., inv.nr 1638-1642 
 
Edward Sodderland, historicus 
 
 
                                      Een beugelbaan in Brabant 



Leidse elite aan Leiderdorpse oevers.                                     (november 2010) 
Het ontzet van Leiden op 3 oktober 1574 kan worden gezien als een beginpunt van een 
nieuwe bloeiperiode. Ontdaan van de Spaanse politieke en religieuze druk bloeide 
omstreeks 1577 de kwijnende wol- en lakenhandel op, met name door immigratie van rijke 
handelaars, gekwalificeerde ambachtslieden, intellectuelen en kunstenaars uit de Zuidelijke 
Nederlanden. Calvinisten uit Vlaanderen en Brabant zochten in Leiden vrijheid van hun 
godsdienstige beleving en een economisch betere toekomst. De bevolking nam toe en de 
stad verlegde haar grenzen. Rijke kooplieden en patriciërs, vaak behorend tot de politieke 
elite van Leiden, vestigden zich  woningen aan de singels, het Rapenburg of het Noordeinde.  
Door de toenemende welvaart nam ook de rijkdom van de Leidse elite toe. Waar in de 16e 
eeuw voornamelijk de adel woningen op het platteland bezat, was in de 17e eeuw een  deel 
van de burgerlijke elite in staat tot het aanschaffen van een speeltuin, tuinhuis of buitenplaats 
buiten de stad. In de speeltuinen, die bestonden uit kleine stukjes grond, stonden prieeltjes, 
van waaruit men uitzicht had op de tuin. De speeltuinen waren gericht op dagrecreatie. De 
meest gefortuneerden konden zich buitenplaatsen veroorloven, bestaande landhuizen of 
boerderijen, die gedeeltelijk werden ingericht volgens de woonbehoeftes van de eigenaren. 
De buitens waren grotendeels bestemd voor tijdelijke bewoning. Sommige bewoners 
brachten daar hun kunstcollecties onder, richtten bibliotheken in of besteedden aandacht aan 
de aanleg van de tuin. De 17e eeuw was voor de stad Leiden met recht een Gouden Eeuw. 
In de periode tussen 1651 en 1749 verschenen in Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 
een groot aantal speeltuinen met tuinhuizen en priëlen. Tussen 1651 en 1660 telde 
Leiderdorp 135 speeltuinen en tussen 1740 en 1749 waren dat er 108.  
De oevers van de Rijn in Leiderdorp waren een geliefde locatie. Zo was Hendrik Bugge-van 
Ringh ( 1615-1669) eigenaar van een boerderij in de polder van Achthoven, alwaar hij 
beschikte over de zgn. ‘herenkamer’. Andere vertrekken gebruikte hij voor het etaleren van 
schilderijen die hij bezat, waaronder een Rembrandt en een Jan Steen, genaamd ‘De 
vreugde op Driekoningenavond’. De katholieke Leidse rentenier Alexander le Breton van 
Doeswerff  kocht in  1752  voor f. 1.000,00 een tuin met speelhuis met de naam 
Engelendaal, gelegen nabij de plek waar vroeger het gelijknamige klooster stond. 
Jacob Drolenvaux (1678-1747), Leids lakenkoopman en lid van het bestuursorgaan de 
Veertigraad, was in die tijd eigenaar van Dijckzicht in Achthoven, thans boerderij Dijkzicht, 
Achthovenerweg 15. Drolenvaux besteedde veel aandacht aan het interieur met 
‘behangsels’, maar ook aan de tuin. Hij pootte speciale bloembollen en verfraaide zijn tuin 
met  verschillende beelden, waaronder een verguld beeld, voorstellende ‘Triton’.  
De eigenaren van de buitenplaatsen in Leiderdorp richtten zich voornamelijk op aanleg van 
de tuin of het kweken van bijzondere gewassen.. Een beroemd voorbeeld van dit laatste is 
jonkheer Dr. Philipp F.B. von Siebold (1796-1866), geboren in Wűrzberg. Later vertrok hij als 
arts en wetenschapper in dienst van de Nederlandse overheid naar Nederlands Oost-Indië 
en het Japanse Decima. In 1832 kwam hij naar Nederland, vestigde zich aan het Rapenburg 
in Leiden en kocht vervolgens een stuk grond buiten de Zijlpoort aan de Lage Rijndijk, toen 
nog behorend bij Leiderdorp. De grond was bestemd voor het aanleggen van een kwekerij 
annex proeftuin voor een aantal planten, bomen en struiken die hij vanuit Japan had 
meegenomen. Von Siebold bracht voor het eerst de hortensia, de blauwe regen, de Japanse 
lelie en de skimmia naar Nederland.In 1845 bouwde hij op dit terrein een landhuis, huize 
Nippon (Japan) en vestigde zich aldaar in 1847 permanent.  
Omstreeks 1853 vertrok Von Siebold met zijn gezin naar 
Duitsland, maar de kwekerij bleef bestaan, ook na zijn dood in 
1866, onder de naam Firma Von Siebold. In september 1898 
werd Bloemkwekerij Nippon te koop aangeboden. De villa was 
al eerder verkocht. Vele zeldzame planten zijn naar de “Hortus 
Botanicus”in Leiden gegaan. Door toedoen van Philipp von 
Siebold kwamen er via zijn contacten in Decima 733 levende 
soorten en 400 zaden en Oost Indische planten naar Leiden.   
Sophie Molema, historica.  
                                                          Villa Nippon met haar kwekerij van zeldzame gewassen.  



Geschiedenis van een Leiderdorpse fabriek,  Sillevis en Rutten        (december 2010) 
 
Op de plaats van de voormalige Ford garage aan de Van der Valk Boumanweg stond rond 
1850 de Oliefabriek van de heren R. Plomp en F. Disselkoen. De heer Van Zanten volgde 
als firmant de heer Plomp op en zo ontstond rond 1860 de Stoomolie- en Trasfabriek van de 
heren W.H. van Zanten en F. Disselkoen. In 1876 verkocht de heer J. van Zanten de fabriek 
en begon zelf op het naastgelegen terrein de Steenfabriek Ouderzorg.  
De nieuwe eigenaren veranderden de naam van de fabriek van “Jonge Willem Hendrik” in 
“Welgelegen”. In de fabriek werden diverse soorten olie vervaardigd met als restproduct lijn- 
en raapkoeken die als veevoer werden verkocht. De nieuwe firmanten, de heren L. en G. 
Sillevis en C. Rutten waren niet onbekend in de branche. Voorheen had Johs. Sillevis en 
Zonen een handelsfirma in olie te ’s Gravenhage en olieslagerijen in Vrijenban (bij Delft) en 
Nieuw Lekkerland.  
Na overname concentreerde men zich volledig op de fabriek in Leiderdorp, de andere 
fabrieken werden afgestoten. De heer Rutten was President van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken te ’s-Gravenhage en ook firmant in de Fa. Rutten en Co, een handelszaak in 
oliën en aanverwante artikelen te ’s-Gravenhage. 
Op 10 maart 1880 ontstond er brand door het omvallen van een petroleumlamp. Ondanks de 
inzet van brandspuiten uit Leiderdorp, Zoeterwoude en die van de naastgelegen 
Steenfabriek Ouderzorg brandde de fabriek volledig af. Het woonhuis van de heer Sillevis en 
het huis van de meesterknecht konden met moeite worden gered al was er veel 
waterschade. In 1980 werd de fabriek herbouwd, zoals afgebeeld op bijgaande foto uit 1923 
Zij telde vier verdiepingen en een totaal vloeroppervlak van 6.500 m2. Rechts op de foto het 
huis van Directeur L. Sillevis met daarnaast het kantoor en de 
woning van de meesterknecht. In de crisisjaren aan het begin van de 19e eeuw ging het ook 
slechter met Sillevis en Rutten. Het lijnzaad werd van Argentinië naar Amsterdam verscheept 
en per binnenschip of vrachtwagen naar de fabriek vervoerd. De transportkosten werden te 
hoog waardoor medio 1933 de productie werd gestaakt en de machines werden verkocht. 
Na leegstand werd het pand in mei 1934 verhuurd aan de NV Nederlandsche Fabriek van 
Vulmaterialen “Nedervul”. Dit bedrijf verwerkte vodden, lompen en afval van 
confectiefabrieken tot vulsel van matrassen, kussens, stoelen e.d.. 
Hier ontstond op 9 februari 1935 een felle brand nadat één van de stoomgedreven 
scheurmachines vlam had gevat. De brandweer van Leiderdorp rukte bij een snijdende NO 
wind uit en kreeg al snel hulp van het Leidse brandweercorps. Ondanks de grote inzet kon 
niet worden voorkomen dat de fabriek volledig werd verwoest. Alleen het woonhuis van de 
directeur, beschermd door een stevige brandmuur, kon worden gered. De vier afgebrokkelde 
en gescheurde buitenmuren van de fabriek werden gesloopt en de fabriek werd niet meer 
herbouwd. 
Warner Veltman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rechts op de foto het huis van Directeur L. Sillevis met daarnaast het kantoor en de woning 

van de meesterknecht  (Foto: Regionaal Archief Leiden) 


