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  De  Leiderdorpse Vrijwillige Brandweer 1897 – 2010                  (januari 2011) 
Op 25 februari 1897 besloot de gemeente Leiderdorp tot het instellen van een vrijwillige 
brandweer. Leiderdorp telde toen ongeveer 1250 inwoners. De inwoners en hun huizen 
werden beschermd door 3 handbrandspuiten, elk voorzien van brandemmers, brandhaken, 
bijlen, ladders, brandzeilen, brandijzers, een houweel en een lantaarn. Branden werden dus 
met de hand bestreden. Eind 1894 was de bevolking gegroeid tot circa 4500 en waren er 5 
handbrandspuiten plus 2 particuliere spuiten. Die werden gekocht door grotere bedrijven die 
deze tegen een vergoeding ter beschikking stelde aan de gemeente. In de vorige eeuw 
bestonden er geen brandweerauto's. Brandspuiten werden om “aanrijdtijden” te beperken 
geplaatst in zogenaamde spuithuisjes die  min of meer centraal in de woonwijken stonden. 
Bij brand konden de brandspuiten daardoor snel ter plaatse zijn. Begin 1900 stond zo’n 
spuithuisje aan de Hoofdstraat waar nu de Eikenlaan begint. Ook in de wijk Achthoven stond 
zo'n spuithuisje. Rond 1880 gaat de toenmalige burgemeester naar de Fa. Bikkers in 
Rotterdam om een nieuwe brandspuit aan te schaffen voor de wijk Achthoven. Er wordt een 
spuit aangeschaft met een cilinder van 10cm tegen de prijs van ƒ560. De eerste brandspuit 
was een ontwerp van Hr. v.d. Heijden en werd met de hand bediend. De eerste 
motorbrandspuit werd in 1928 gekocht. Die kostte toen ƒ2500. De trots van elk 
brandweerkorps is toch de brandweerauto. De eerste in Leiderdorp is een Opel Blitz die 
tientallen jaren dienst doet. Gedurende de tweede wereldoorlog werd de Blitz gevorderd en 
naar Duitsland overgebracht. Na de oorlog kwam de Blitz terug met vele kogelgaten. Maar 
de brandweer was blij dat de wagen terug was  en nam de Blitz na herstel gewoon in gebruik    
Burgemeester van Diepeningen droeg op 26 juli 1957 de sleutels over van de nieuwe 
aanwinst, een Magirus Deutz nevelspuit, aan de toenmalige commandant Buitendijk. In 1960 
werd zelfs een tweede Magirus Deutz aangeschaft ditmaal een hogedruk autospuit. Deze 
hogedrukspuit deed dienst tot 1974 en werd toen verkocht aan "De Beekse Bergen"voor ƒ 
7000,-- In die tijd was de brandweerkazerne aan de Berkenkade naast het  gemeentehuis.  
De "neus" wordt in 1974 vervangen door een andere Magirus Deutz, ditmaal een 
Tankautospuit. Hiermee kan de brandweer van Leiderdorp weer een jaar of 15 vooruit. Deze 
tankautospuit was voorzien van een bluswatertank met 1500 liter water en een 
schuimvormendmiddel tank van 150 liter. Ademlucht was toen ook al aanwezig. Voor 
hogedruk blussing waren 3 slanghaspels 2x 90 meter en 1x 60 meter. Kosten: ƒ100.000. 
In de zeventiger jaren groeit de gemeente Leiderdorp fors door. Omdat de kazerne aan de 
Berkenkade  niet meer centraal genoeg ligt, wordt een nieuwe kazerne gebouwd. De 
gekozen plek ligt samen met de gemeentewerf aan de Simon Smitweg. Op 23 augustus 
1976 gaat de eerste paal de grond in. Deze nieuwe kazerne biedt plaats aan 3 
brandweervoertuigen. Omdat hulpverlening steeds belangrijker wordt komt er in 1987een 
nieuwe gecombineerde autospuit/hulpverlenings auto (kosten ƒ120.000,--) van Magirus 
Deutz. Bijzonder aan dit voertuig is het grote ronde zwaailicht dat dmv luchtdruk omhoog kan 
schuiven en tevens dient als lichtmast. Rond 1980 sluit Leiderdorp zich aan bij de dan recent  
ingestelde regionale brandweer Rijnland  
In de tachtiger jaren blijft Leiderdorp groeien. Dat resulteert in 1990 in de aanschaf van een 
tweede  tankautospuit van Iveco. De "oude" wordt door een korpslid gekocht en wordt verder 
gebruikt voor onder andere trouwpartijen. In de negentiger jaren wordt  brandpreventie 
belangrijker, een beroepscommandant wordt aangesteld en de kazerne aan de Simon 
Smitweg wordt te klein. Uitbreiding is dus noodzakelijk en sinds 9 september 1995 is de 
huidige kazerne in gebruik. Die biedt nu plaats aan 4 brandweervoertuigen en 2 ambulances. 
De hier gestationeerde ambulances zijn van de voormalige EHD (Eerste Hulp Dienst), een 
onderdeel van Ambulancedienst Leiden en Omstreken. Deze ambulancedienst gaat per 
2005 op in de nieuw gevormde RAD (regionale ambulancedienst) Hollands-Midden.  
De brandweer van Leiderdorp heeft in zijn verzorgingsgebied inmiddels 10.000 woningen 
voor de circa 26.000 inwoners. Het dorp wordt doorkruist door de A-4, een zeer drukke 
rijksweg, hetgeen niet altijd zonder problemen gaat, getuige het ongeluk in de mist van april 
1984. Hierbij warendoden te betreuren. Ook de HSL rijdt door onze gemeente in een tunnel 
onder het Groene Hart hetgeen veiligheids- en preventieaspecten oplevert. 
Per 1 januari 2011 is de Leiderdorpse Brandweer zelfstandigheid verloren.                                                  
Jos Gerrese 

 



 
Hergebruik van Vaandels                                                         (februari 2011) 
 
Bij het 55-jarig jubileum, van de Muziekvereniging Tamarco werd het verenigingsvaandel 
geschonken aan het Leiderdorps Museum. Dit gebeurde op 4 september tijdens de opening 
van de tentoonstelling “Tamarco Leiderdorp 55 jaar: van harmoniekapel tot 
muziekvereniging”. 
 
Verenigingsvaandels hebben een lange historie. Al sinds de middeleeuwen hadden gilden en 
andere organisaties vanen en blazoenen, die bij optochten werden meegedragen. In de 
negentiende eeuw kwam het verenigingsleven op in de vorm die we tegenwoordig ook nog 
kennen. Verenigingen lieten vaak een eigen vaandel ontwerpen, en bij plechtige 
gelegenheden en optochten werd zo’n verenigingsvaandel trots meegedragen.  
 
Dat gold natuurlijk ook voor harmoniekapellen. Het vaandel van Tamarco laat zien dat de 
“aankleding” van zulke verenigingen mede werd geïnspireerd door de al langer bestaande 
militaire muziekkorpsen. Aan de draagstang van het vaandel zat een ring waaraan medailles 
of hangpenningen konden worden bevestigd als blijvende herinnering aan een muziekfestival 
of muziekconcours. Soms zijn er ook belletjes aan bevestigd en daarmee heeft de ring ook 
de functie van “schellenboom”. Bij het Tamarco-vaandel zijn alleen de belletjes nog over.  Bij 
marsmuziek klingelen de belletjes precies op de maat mee. Schellenbomen kwamen 
oorspronkelijk voor in de Turkse legers. Vanaf de 18e eeuw kwamen ze ook in gebruik bij 
Europese militaire muziekkorpsen.  
 
Omdat in 1955 het ledenaantal van de muziekvereniging Harmoniekapel Leiderdorp, die later 
de naam Tamarco kreeg, nog te klein was om op te treden, werd er samengewerkt met de 
Harmoniekapel Trouw en Durf in Leiden. In 1965 deed Trouw en Durf afstand van het 
vaandel.  Om te voorkomen dat het vaandel weggegooid zou worden nam Jer IJzerman het 
mee naar huis en schonk het in 1982 aan Tamarco waar het opnieuw werd gebruikt.  Het 
oude vaandel uit Leiden werd aangepast voor Tamarco en voorzien van een nieuwe 
oprichtingsdatum, naam, en aangepast wapen.  Het vaandel ging mee bij optredens tot in 
1993. Toen raakten verenigingsvaandels uit de mode. 
 
Omdat de aanschaf van een vaandel duur was werd een vaandel dus soms hergebruikt. Het 
niet meer in gebruik zijnde vaandel van de Oranjevereniging is ook een hergebruikt vaandel. 
Daar is onder de naam Leiderdorp nog de naam Sassenheim en 1915 te herkennen. Van 
welke vereniging het vaandel in Sassenheim geweest is moeten we nog uitzoeken. 
 
De verenigingsvaandels van Tamarco en haar voorloper Devote (1920-1941) zijn nog tot en 
met 15 december 2010 te zien in het museum. 
 
Nelleke Hovestreydt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bleekerijen in Leiderdorp     (maart 2011) 
 
Venster 10 van de Canon van Leiderdorp ‘Werk langs het water’ begint met: “De ligging aan 
het water maakte van Leiderdorp een aantrekkelijke vestigingsplaats voor nijverheid en 
industrie”. Hierin wordt gesproken over hoe belangrijk het vervoer over water in de 19e eeuw 
was voor de kleinschalige industrie langs Rijn, Zijl en Does. Aanvoer van grondstoffen en 
afvoer van producten, te behoeve van de scheepswerf, lijmfabriek, oliefabriek, touwfabriek, 
kalkovens, steen- en pottenbakkerijen, enz. het bruiste van de bedrijvigheid. 
Maar al in de 16e en 17e eeuw had het water een belangrijke functie voor een geheel ander 
soort, kleinschalige industrie, namelijk de Bleekerijen. Het bleken van linnen en garens voor 
de lakenindustrie in Leiden werd gedaan aan de rand van de stad of erbuiten, omdat het 
water in de singels al snel te vuil was geworden. 
 
Het doel van het bleken was het garen en linnen, wat grauw  (roodachtig - geel) van kleur 
was, te veranderen in een prachtig wit product. Het gehele proces kende wel een  
kleine twintig fasen, zoals logen, spoelen, wringen, blauwen en als  laatste verpakken en 
verzenden. In het looghuis  werd het linnen in water, samen met as van naald- en eikenhout, 
tot het kookpunt verhit, de uitdrukking ‘uitgekookt zijn‘ komt hier vandaan.  
 
Evenals ‘door de mangel gaan’ waarbij, het overtollige water uit het linnen, de garens en de 
was werd geperst, dit werd gedaan door de mangelvrouw. Zij deed ook de was voor andere 
burgers en zij haalde de goederen op gezette tijden op en leverde deze ook weer thuis af. 
In het proces kwam ook ‘het zakje blauw’ eraan te pas, dit blauwsel was een soort gemalen 
kobalt. Later gingen de bleekerijen vooral over het wassen en bleken van kleding, waarbij 
als één van de laatste handelingen was het bleken op de bleek, een kort afgemaaid 
grasveld, waar het wasgoed werd begoten met een broesgieter, om het nat te houden.  
Het bleekseizoen liep van maart tot september en elke dag als de zon scheen moest worden 
benut, dus ook de zondag. Als het gehele proces achter de rug was werd de was weer 
weggebracht naar de klanten, door de blekersknecht, met z’n handkar. 
 
Leiden kende vele Bleekerijen en wasserijen allen destijds gevestigd buiten de singels, en 
ook op Leiderdorps grondgebied langs de Oude Rijn en de Zijl. Bekende namen van de 
Bleekerijen, zijn onder andere ‘De Zon’, ‘De Ster’ en ‘De Eendracht’. Sommige hebben tot in 
de vorige eeuw bestaan of bestaan nog zoals ‘Dingjan’, oorspronkelijk in Oegstgeest en 
daarna op verschillende plaatsen in Leiden, nu aan de Rooseveltstraat. 
 
Bron: Jaarboekjes vereniging Oud Leiden. 
Jan Snatersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   De blekersknecht                                                                De mangelvrouw 
 
 
 
 



 
De Patiëntiebloem                   (april 2011) 
 
In de maand mei viert Theater Toverlei zijn zevende lustrum met een opvoering van het 
toneelstuk De Patiëntiebloem. De titel van het stuk verwijst naar een Leiderdorpse 
rederijkerskamer met die naam. In dezelfde periode verzorgt het Leiderdorps Museum een 
expositie over rederijkers, die te zien zal zijn in het Atrium van de Sterrentuin. 
     Tegen het einde van de middeleeuwen, ongeveer vanaf 1480, werden op tal van plaatsen 
in de noordelijke Nederlanden gezelschappen van rederijkers opgericht. Deze rederijkers 
waren georganiseerd in cameren van rhetorike, en het woord ‘rederijker’ is daarvan afgeleid. 
Het waren literaire gezelschappen die zich in groepsverband bezig hielden met het schrijven 
van gedichten en toneelstukken. Ook het opvoeren van toneelstukken hoorde bij hun 
activiteiten.Vooral in Holland en Zeeland treffen we al vroeg zulke rederijkerskamers aan, 
eerst in de steden, maar later ook in de omringende dorpen. 
In 1564 werd in Leiderdorp de rederijkerskamer De Patiëntiebloem opgericht.  
Over de beginperiode van deze kamer is vrijwel niets bekend. Wel weten we dat zij na enige 
tijd van het toneel verdween, waarschijnlijk in de nasleep van het Beleg van Leiden.  
     In 1616 werd de Patiëntiebloem opnieuw opgericht. Daarvoor was toestemming nodig van 
het stadsbestuur van Leiden, en een afschrift van het verzoek tot heroprichting is bewaard 
gebleven. Zoals alle rederijkerskamers had de Patiëntiebloem een blazoen, een soort 
wapenschild. Dit blazoen was in de tussenliggende jaren in bewaring gegeven aan de Leidse 
rederijkerskamer De Witte Acoleyen, en de Leiderdorpers verzochten nu om teruggave.  
Het verzoek werd ingewilligd, en op 22 juli 1616 vierde de Patiëntiebloem de heroprichting 
met een wedstrijd tussen rederijkerskamers uit de omgeving. Deelnemers waren de kamers 
van Warmond, Hazerswoude, Benthuizen, Oegstgeest, Zegwaard, Katwijk op de Rijn en 
Noordwijk. Ook de drie Leidse kamers deden mee, maar in een aparte categorie, buiten 
mededinging. 
     In 1658 voerde de Patiëntiebloem het toneelstuk Fleremont en Arbacis op, dat zich 
afspeelt in het oude Perzië. De auteur was Willem van Heugelenburgh, die ongetwijfeld zelf 
ook lid was van de Patiëntiebloem. Van Heugelenburgh was graanhandelaar en woonde in 
de Kerkbuurt. Hij was tamelijk welgesteld en maakte dan ook regelmatig deel uit van het 
lokale bestuur van Leiderdorp in de functie van ambachtsbewaarder. 
Fleremont en Arbacis had kennelijk succes, want in 1679 werd het voor derde maal 
opgevoerd, weer door de Patiëntiebloem. Eveneens verscheen een nieuwe druk. 
In 1689 publiceerde Willem van Heugelenburgh een nieuw toneelstuk, getiteld Adriaan en 
Alida. Dit stuk speelt zich af in Leiderdorp, en wel in het jaar 50 na Chr. De hoofpersonen zijn 
dus allemaal Batavieren. Van dit stuk zal Theater Toverlei in de maand mei een aangepaste 
versie opvoeren. 
Nog in 1708 schreef de Patiëntiebloem opnieuw een wedstrijd uit, en in 1716 nam zij deel 
aan een wedstrijd in Leiden. Waarschijnlijk is de kamer niet lang daarna opgeheven. 
 
Willem Hovestreydt.  
 

 

 

 
 

 

 

Twee  blazoenen: links het blazoen van de Leidse rederijkerskamer De Witte Acoleyen, rechts 

het blazoen van de Leiderdorpse rederijkerskamer De Patiëntiebloem 

 
 



De drijvende bioscoop Alhambra Flottante                           (mei 2015) 
 
Rond 1900 ontstond de stomme film. De bioscoop was een wonder met beelden van 
mensen, dieren en machines die echt bewogen, al gaven zij geen geluid. In de beginjaren 
van de film waren er nog weinig vaste filmzalen en er ontstonden reizende bioscopen waar 
de voorstellingen vaak in een tent werden gegeven. In 1911 werd in opdracht van de Parijse 
firma Leon Gaumont de Alhambra Flottante gebouwd bij Scheepswerf “De Hoop” van 
Gebroeders Boot. Deze werf was gelegen aan de Zijl naast de Spanjaardsbrug, toen nog 
Leiderdorps grondgebied. 
Het op een dekschuit gebouwde theater bood een indrukwekkende aanblik en leek meer op 
de residentie van een Moorse vorst dan op een bioscoop. Het in de kleur van bruin 
zandsteen geverfde schip was 50 meter lang, 7,5 meter breed en 5,5 meter hoog. De ingang 
werd gevormd door een houten brug van 5 bij 3 meter waarboven als baldakijn Perzische 
tapijten hingen. Op het schip verhieven zich een grote ronde blauw geverfde koepel en twee 
kleine koepels. De entree was in Arabische stijl gebouwd. 
De filmzaal bevatte 430 zitplaatsen en de met asbest bekleedde ijzeren wanden waren 
beschilderd met Moorse karakters. Achter in de zaal was er een bar, waar men een drankje 
kon nemen. Door een vloer van 40 cm. gewapend beton was er nauwelijks sprake van 
deining en waanden de bezoekers zich niet op een schip. 
Een machinekamer ontbrak om in het bioscooptheater een optimaal aantal zitplaatsen te 
kunnen realiseren.  
De eerste voorstelling vond plaats in Leiden op de Herengracht waarna het schip door 
Nederland trok. Zo lag de Alhambra Flottante van 15 tot 23 november 1911 in Utrecht 
afgemeerd aan de Catharijnesingel bij de Willemsbrug. 
Niet iedereen was blij met de komst van de bioscoop. In oktober 1911 zou op zondagavond 
een voorstelling worden gegeven voor boeren, burgers en buitenlui van Oude Wetering en 
omstreken. De vroede vaderen van die gemeente hadden de voorstelling echter verboden en 
ook B&W van het nabij gelegen Leimuiden, achten een vertoning op zondagavond uit den 
boze.  
De geïnteresseerden wilden desondanks toch de voorstelling bijwonen en kwamen in groten 
getale naar de plaats van het vermaak. Aan weerszijden van de oever stonden veldwachters 
gereed om in naam der wet te kunnen optreden zodra de voorstelling zou beginnen. Het 
theater liep vol en de veldwachters wachten op het juiste moment om in te grijpen toen er 
plotseling een sleepboot verscheen en het drijvende theater op sleeptouw nam. 
Het theater werd buiten de gemeentegrenzen gesleept. Midden op het Braassemermeer 
werd de volledige voorstelling gegeven, waarschijnlijk zonder dat het merendeel van de 
toeschouwers enig idee hadden waar zij zich eigenlijk bevonden.  
Warner Veltman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koninklijk bezoek in Leiderdorp                                           (juni 2011) 
 
Een koninklijk bezoek is voor de meeste gemeenten een bijzondere gebeurtenis. Een deel 
van de inwoners zijn dan bereid er voor te zorgen dat hun dorp of stad de koninklijke gasten 
op gepaste wijze verwelkomt. Zo ging het ook in Leiderdorp op 20 mei 1954.Tijdens de 
gemeenteraadsvergadering op 29 april 1954, deelde de voorzitter, burgemeester K. van 
Diepeningen, mee dat H.M. koningin Juliana van plan was de gemeente Leiderdorp 
binnenkort met een bezoek te vereren. Met haar echtgenoot, prins Bernard zou ze zeventien 
gemeenten in de Rijnstreek bezoeken met Leiderdorp als sluitsteen.  
Een speciaal in het leven geroepen comité uit de burgerij kreeg de opdracht plannen te 
maken voor een feestelijke ontvangst. De voorbereidingen waren intussen al begonnen. Een 
aantal zesde klassers van de lagere scholen studeerden een spel in dat voor het Koninklijk 
Paar en hun gevolg zou worden opgevoerd. Voor de inwoners van Leiderdorp was het die 
dag feest. De Oranjevereniging organiseerde diverse kinderspelen, zoals wedstrijden, 
muziek, goochelen, poppenkast en zorgde voor traktaties. Daarnaast was er een muzikale 
rondgang door het dorp. In de middag reed de koninklijke stoet via de Bruggestraat het dorp 
binnen. Langs de weg stonden mensen, getooid met vlaggetjes. Vervolgens ging het via de 
Hoofdstraat, Eikenlaan en Acacialaan naar het sportveld, het toenmalige voetbalveld van 
RCL. Het weer was wisselvallig en koud. Hare Majesteit droeg een korte bontmantel en 
burgemeester Van Diepeningen moest herhaaldelijk de meegenomen paraplu opsteken om 
de koningin tegen de regen te beschermen. Toen het gezelschap eenmaal had 
plaatsgenomen op de voor deze gelegenheid op het sportveld geconstrueerde tribune, 
begon het hoogtepunt van  het 25 minuten durende bezoek, de opvoering van het landspel 
“Zo zag U de Rijnstreek”.  
Het openluchtspel had de bedoeling de sfeer van het gebied van de Oude Rijn te 
karakteriseren Voor de jaren vijftig, de jaren van opbouw na de Tweede Wereldoorlog, is het 
niet zo verwonderlijk dat in dit spel de nadruk werd gelegd op de aanwezigheid van de 
bruisende arbeid in deze streek. De verteller in het spel noemt hiervan enkele voorbeelden. 
Daarna wordt in een proloog, geschreven door A.J. Dekker uit Alphen aan de Rijn, de 
nijverheid bezongen van 17 aan de Oude Rijn gelegen gemeenten. Zo wordt Zevenhoven 
geroemd om z’n tuinproducten en Alphen aan de Rijn om zijn industrie en werklust. Voor 
Leiderdorp, de poort van deze streek, gaat lof naar de kunstwerk scheppende 
pottenbakkershanden. Voor een luie Jan Saliegeest is hier geen plaats. Jan Salie, in het spel 
uitgebeeld als een luie jongen die liever slaapt dan werkt, wordt door een groepje kinderen 
bespot en weggejaagd. Vervolgens tonen enkele personen verschillende vormen van arbeid 
uit de Rijnstreek. Het spel eindigt weliswaar met  een lofzang op de arbeid, maar benadrukt 
dat vandaag niet wordt gewerkt, omdat de “Landsvrouwe en Haar Gemaal in ons midden 
zijn.” De bewoners van Leiderdorp toonden veel belangstelling voor dit koninklijk bezoek en 
de bijbehorende feestelijkheden. Heel Leiderdorp leek naar het sportveld te zijn gekomen om 
deze gebeurtenis mee te maken. Rijen dik stond men rond de tribune en de daarvoor 
vrijgehouden ruimte waar het openluchtspel werd opgevoerd. Als schoolkind stond ik midden 
in de opdringende menigte en probeerde iets van het spel mee te krijgen. Een ongewone 
ervaring in het anders zo rustige dorpsleven. 
Bronnen: Leidsche Courant, 04-05-1954; Nieuwe Leidsche Courant, 20-05-1954; Leidsch 
Dagblad 21-05-1954. 
Sophie Molema, historica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Het volk van Leijderdorp eist zijn rechten op                  (juli 2011) 
 
De revolutionaire woelingen aan het eind van de 18e eeuw zetten heel  Nederland op zijn 
kop. Niet in het minst het ambacht Leiderdorp. In januari 1795 vond de Bataafse 
omwenteling plaats nadat Franse revolutionaire legers de bevroren rivieren overstaken. Als 
gevolg daarvan  zetten de Leiderdorpse Bataven op 31 januari de scheut, secretaris en twee 
ambachtsbewaarders af omdat zij 1”-aan de oude regeringsform verknogt’ waren. 
Vervolgens koos men op democratische wijze een nieuw dorpsbestuur, dat nu municipaliteit 
heette. Deze nieuwe “provisionele representanten  van het Volk van Leijderdorp” werden 
voor een periode, van zes weken aangesteld. Daarna zou de stem van het volk opnieuw zijn 
mandaat geven aan nieuwe gekozen vertegenwoordigers.  
De omwenteling werd feestelijk gevierd. De herbergier van de Nieuwe Hoorn kreeg opdracht 
voor honderd 'flessen witte en rode wijn te zorgen. De burgers, met een vrijheidshoed op het 
hoofd, haalden het nieuwe dorpsbestuur af bij het Rechthuis en brachten het onder  muzikaal 
geleide naar de kerk. Daar werd de vrijheidsboom geplant onder het luiden van de kerkklok. 
Het nieuwe dorpsbestuur had zich het revolutionaire gedachtegoed snel eigen gemaakt en 
koos voor een assertieve opstelling ten opzichte  van zijn ambachtsheer, de stad Leiden. Het 
liet het stadsbestuur weten dat 'we van onse Fransche broeders hebben geleerd dat ze ons 
de Vrijheijd brachten en niet verwisseling van, Heer, dat zij ons Gelijkheijd leerden en geen 
onderscheijd tussen stedeling en dorpeling, dat zij de waare broederschap kwamen 
herstellen en geenszins eigenbelang en aristocratie. Leiderdorp beriep zich op haar 
onvervreemdbare rechten namelijk de Rechten van de Mensch, en liet weten dat het “Volk 
van Leijderdorp” voortaan zelf zijn vertegenwoordigers zou kiezen. Het erkende dan ook 
niemand meer boven zich. Tegelijk eiste Leiderdorp onmiddellijke teruggave van de boeken, 
papieren en gelden van Leiderdorp die door de inmiddels afgezette schouten secretaris op 
het  Raadhuis van Leiden in veiligheid waren gebracht. Maar de Bataven Leiderdorp hadden 
nog meer revolutionaire noten op. Het nieuwe dorpsbestuur vroeg in zijn brief aan Leiden 
ook ‘wie had ooit het regt om ons als een Heerlijkheid' te verkopen? Het zette de afdracht 
van tolgelden en de .pacht van bruggen aan Leiden direct stop. De Bataven wilden eerst als 
gelijken hierover in onderhandeling treden. Om hun eisen kracht bij te zetten werden  twee 
belangrijke brieven van de briefwisseling tussen ambacht en ambachtsheer als manifest in 
druk uitgegeven en gericht aan “Alle de burgerijen  zo in de steden als op het platteland”. 
Op 5 februari werd het volk met “bekkenslag” opgeroepen om op het les nis te verschijnen 
en aldaar de burgereed;af te leggen. De beëdigde burgers werden gevraagd “mee te doen; 
aan de burgerwacht. De burgers die de eed niet wilden afleggen werden  verzochts heen 
gaan. Zij mochten niet meer deelnemen aan die nieuwe “democatie”. De weigeraars werden 
vrijgesteld van de burgerwacht, maar –moesten in plaats daarvan wel contributie betalen. 
Deze maatregel zou jarenlang strijd geven. Inmiddels bewaakte een gekozen burgersociëteit 
de genomen revolutionaire maatregelen en kwam steeds met nieuwe  voorstellen. 
Er volgeden nog meer revolutionaire maatregelen. De voor de vroedschappen “en dezelver 
mevrouwen” gereserveerde banken in die kerk werden nu toegewezen aan het dorpsbestuur 
en de krijgsraad. Dewapenborden werden van de banken verwijderd. Ook op regionaal 
niveau  gingen de Bataven zich organiseren. De dorpen van Rijnland vergaderden 
regelmatig (onder andere in het Rechthuis van Leiderdorp) over het te voeren beleid en 
kozen gezamenlijk hun afgevaardigden naar  Den Haag 
Het eerste jaar der Bataafse Vrijheid leek veel democratische beloftes  in te houden. In de 
jaren die volgden werd de gelijkheid, vrijheid en   -broederschap voor een deel weer 
teruggedraaid ,  maar de moderne tijd was hiermee definitief aangebroken.  
Bron: RAL, archief Stadsheerlijkheden 
 
Edward Sodderland, Historicus         
 
 



De energieke nieuwe burgemeester.                                               (augustus 2011) 
 
De Nieuwe burgemeester Van Geer pakt verschillende zaken energiek aan. Het betreft 
allerlei aangelegenheden die hij nog kende uit zijn tijd als wethouder,maar die tot nu toe 
waren blijven liggen. In plaats van één keer per maand vergaderen B&W nu twee keer per 
maand. Een groot aantal besluiten worden genomen. 
   Allereerst wordt het cholerahospitaal nu definitief ingericht. De gemeente schaft een grote 
hoeveelheid ontsmettingsmateriaal aan en personeel van het Weeshuis en de scholen 
worden gemaand tot het schoon houden van de verblijven en het regelmatig doorspoelen 
van de privaten met chloorwater.  De voordracht voor een nieuwe secretaris wordt met 
spoed aan de raad voorgelegd. Leyden wordt gevraagd de Cholerapatiënten, woonachtig 
aan de Singels, op te nemen in het hospitaal dat is ondergebracht in de Lakenhal.    
   Het College van “sterke mannen” (dragers bij begrafenissen) is totaal verouderd. Er 
worden nieuwe mannen aangesteld. Enkele brandweerploegen zijn niet compleet en ook 
daar zijn nieuwe benoemingen. Maar niet alles gaat naar wens.  
Zo vraagt dokter Van Rhijn om vergoeding voor de behandeling van cholerapatiënten die zelf 
niet armlastig zijn, maar bij overlijden wel hulpbehoevenden achterlaten. B&W wijzen dit 
verzoek af en dit vertroebelt de verhouding tussen burgemeester en dokter. Een muisje, dat 
weldra nog een lang staartje zal krijgen, want dokter Van Rhijn wordt voorzitter van het 
College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Kerk en in die functie is hij 
gedurende de gehele periode van Van Geers burgemeesterschap zijn tegenspeler gebleven.  
       Het gemeentebestuur van Soeterwoude begint weer te peuteren aan de vergoeding per 
kind voor het schoolgaan te Leyderdorp. Van Geer denkt niet aan toegeven, integendeel, hij 
vindt de vergoeding van 7 gulden per kind nog te weinig. Zijn voorstel om dit bedrag te 
verhogen vindt echter geen genade in de ogen  van de wethouders. Als Soeterwoude 
afhaakt, dan zijn de gevolgen erger dan de kwaal van een minimaal tekort. Zo behoeden zij 
Van Geer voor een olifantentocht door de porseleinkast.    Handig maakt Van Geer van zijn 
bewilliging gebruik om goedkeuring op andere punten te krijgen. Een voorbeeld daarvan 
vormt de zogenaamde “pacht op haardasch” Tegen een bepaalde pachtsom verzamelde de 
Diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk de as zowel in Leyderdorp als op de Hooge 
Rijndijk in Soeterwoude. Het werk werd uitgevoerd door de bewoners van het Weeshuis, die 
daarvoor een minimale vergoeding kregen voor een “sigarencentje”.  Op aanraden van 
dokter Van Rhijn verzoekt de Diaconie van deze taak te worden ontheven.  Van Geer krijgt 
het College mee in een resolute afwijzing van dit verzoek. Het contract loopt nog tot eind 
1868 en de Diaconie zal zich aan het contract moeten houden. Zo niet, dan dreigt hij met 
een gerechtelijke actie.  Men voelt het gemor in kerkelijke kringen.  Ook wanneer B&W 
bovendien een brief schrijven aan de Kerkeraad, waarin wordt medegedeeld, dat de 
gemeente voortaan  slechts 25 gulden wenst te betalen voor “het luyden van de klok” in 
plaats van 50 gulden. Voorheen werd iedere middag om 13.00 uur de klok geluid, 
voornamelijk voor de boeren en tuinders op het land. Nu de klok is voorzien van een 
automatisch slagwerk is dat dagelijks luiden niet meer nodig. Van Geer wil eigenlijk de hele 
post schrappen, maar de wethouders voelen meer voor een halvering. Wie weet is het nodig 
om in gevallen nood nog eens gebruik te moeten maken van de klok.  Daarnaast heeft het 
College ruzie met de diakenen over de verpleging van eene  De Kort. In februari 1867 had 
de diaconie aangeboden de man voor 2 gulden per week in het Weeshuis op te nemen. 
Zeven maanden later wil de oude man met zijn zoon op een schip mee gaan varen, maar hij 
is zo gebrekkig, dat men vreest, dat hij in het water zal vallen.  
Opnieuw doen B&W een verzoek tot opname. Goed zeggen 
de diakenen, maar nu voor 3 gulden per week. B&W besluiten 
voor dit aanbod te bedanken. Hieruit blijkt , dat plaatselijk de 
sfeer tussen Kerk en Staat niet al te best is. Toch waren het 
nog maar de eerste voorgevechten. De echte ontploffing 
kwam pas drie jaar later in 1870. (Het ging over het drogen 
van brandslangen aan de kerktoren  en te betalen grafrechten) 
Bron: De kronieken van Hans Boot.   



Gerrit de Blanken, van klei tot kunst                                               (september 2011)                      
De bewoners in de omgeving van de Oude Rijn hebben al eeuwen lang gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden die de kleigrond waarop ze woonden, hen bood. Reeds rond het begin van onze 
jaartelling verwerkten de aldaar aanwezige Romeinen de klei tot bakstenen, maar met hun vertrek 
verdween echter ook de kennis van de steenproductie. 

Vanaf 1300 is er pas sprake van de opkomst van steenplaatsen in de Leidse regio. In de 
steenbakkerijen worden bakstenen geproduceerd voor de bouw van stadsmuren, 
overheidsgebouwen, kastelen en buitenverblijven. Ook langs de Oude Rijn en de Does in Leiderdorp 
verschijnen in de loop der eeuwen steenbakkerijen, die tot het einde van de negentiende eeuw door 
de productie van bakstenen, dakpannen en tegels zorgen voor een ec onomische bloei. Naast de 
producenten van grofkeramiek vestigen zich vanaf 1900 in Leiderdorp en Zoeterwoude pottenbakkers 
van sieraardewerk, waaronder Willem C. Brouwer, Herman Zaalberg, J. en D. Vermeulen, J. Sibbes 
en G. de Blanken. Zij houden zich bezig met het vervaardigen van vazen, schalen,(bloem)potten en 
serviesgoed, producten die uitdrukking geven aan de vaardigheid van de pottenbakker als 
ambachtsman. Met uitzondering van Potterij Zaalberg bestaan deze pottenbakkerijen niet meer. 
      Vanaf 27 augustus 2011 is er in het Leiderdorps Museum een vitrine ingericht met aardewerk van 
Gerrit de Blanken. In januari 1894 geboren op Jaagpad 17 in Leiderdorp, begint De Blanken op 16 
jarige leeftijd als draaier van schoorsteen- en bloempotten bij een pottenbakker van grof aardewerk. 
Door deze werkzaamheden verzamelt hij ambachtelijke kennis, die de basis zou vormen voor zijn 
latere keramische producten. De werkervaring bij  pottenbakkerswerkplaatsen in Gouda, Arnhem en 
Oegstgeest zijn voor hem een goede leerschool voor het maken van meer verfijnd sieraardewerk, 
zodat hij in staat is vanaf 1919 in zijn vrije tijd thuis naar eigen ontwerp te draaien, glazuren en 
bakken. In 1925 begint De Blanken als zelfstandig pottenbakker in Leiderdorp. In 1929 verhuist hij 
naar de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk, waar hij tot 1955 werkt en woont. Daarna keert hij 
terug naar  Dr. van Rhijnstraat 10 in Leiderdorp en overlijdt op 16 juli 1961. 
     Gerrit de Blanken was een vaardige draaier die met behulp van de draaischijf uit een klomp klei 
vazen, kommen en schalen trok. Hij streefde daarbij naar het verkrijgen van harmonie tussen materie 
en vorm. Het resultaat hiervan was keramiek met een uitstraling van pure eenvoud en perfectie zoals 
dat in de Japanse kunst ook te vinden is. Daarnaast gebruikte De Blanken mallen voor het gietwerk. 
Hij ontwikkelde hierbij een methode die resulteerde in dunwandig aardewerk, vergelijkbaar met 
eierschaalporselein. De in mallen gegoten klei wordt van binnen uitgeschraapt, kalibergedraaid, 
waardoor een flinterdunne wand van klei overblijft. Het resultaat is aardewerk met de naam 
eierschaalporcelein. Een voorbeeld hiervan zijn de mokka koppen en schotels die bij de 
Wereldtentoonstelling in Parijs 1937 werden bekroond met een gouden medaille. Een ander kenmerk 
van het werk van Gerrit de Blanken is de wijze waarop hij zijn glazuren gebruikte. Hij experimenteerde 
met zelf samengestelde glazuren met als resultaat een variëteit aan pure kleuren.  Daarnaast 
specialiseerde hij zich in het gebruik van eigengemaakte metaalgetinte, matzwarte glazuur. In de 
vitrine in het museum is aardewerk te zien met verschillende kleuren en soorten glazuur, evenals een 
exemplaar van de bekroonde dunwandige mokka kop en schotel. 
       Een ander deel van de expositieruimte in het museum is van 27 augustus tot 12 december  
2011gereserveerd voor de expositie Van Klei tot Kunst 1900-1930. Het toont keramiek onder invloed 
van wat we nu kennen als de kunststromingen Art Nouveau, Jugendstil en Art Deco. Het 
tentoongestelde werk is afkomstig van Nederlandse plateelbakkerijen, waar beroemde kunstenaars,  
plateelschilders als C.A. Colenbrander, Jan Toorop en Chris Lebeau, werkzaam waren. Het zijn 
keramische producten, beschilderd met rijke kleuren en fascinerende motieven die eigen zijn aan de 
toen heersende kunststroming. Hoewel het tentoongestelde werk van Gerrit de Blanken geen deel 
uitmaakt van deze expositie, het  staat op een andere plek in de expositieruimte van het museum, 
wordt zijn naam toch vermeld bij de informatie boven het aardewerk van de Amphora Tegel- en 
Faiencefabriek uit Oegstgeest. Bij dit bedrijf zou hij in contact zijn gekomen met de veelzijdige 
kunstenaar, vormgever en plateelschilder Chris Lebeau. Vanaf 1926 werkten beiden samen, 
geïnspireerd door de beginselen van de Art Nouveau:  zoeken naar nieuwe vormen, het gebruik van 
naturalistische decoraties en dit alles om afstand te nemen van het oude. Chris 
Lebeau ontwierp voornamelijk. Het verhaal gaat dat De Blanken aan Lebeau 
draailessen heeft gegeven, maar het is niet meer te achterhalen of dit werkelijk 
zo is geweest. 
Bronnen: 
Claudia Thunnissen, Rob Sperna Weiland, Gerrit de Blanken (1894-1961) 
potenbakker uit Leiderdorp.  
Sophie Molema, historicus 



Het Rechthuis                                                                                   (oktober 2011) 
 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuw gemeentehuis voor Leiderdorp. In vroeger 
tijden was de behuizing van het dorpsbestuur aanzienlijk kleiner. Het Rechthuis werd tot 
1795 slechts gebruikt door de schout, zeven schepenen, de secretaris en de bode. Vóór 
1644 had het gerecht (dorpsbestuur) zelfs helemaal geen vast onderkomen. De jaarlijkse 
ambachtsrekening werd dan ook ‘gedaan’ in het huis van de schout. De vergaderkosten en 
de ‘verteringen ten zijnen huijze’ vinden we vanaf 1549 vermeld op de ambachtsrekening. In 
1644 vinden we de eerste vermelding van een vergadering in enkele kamers van herberg 
‘het Haesgen’ aan de Doesbrug. Het gerecht hield daar een tiental keren per jaar een 
‘Regtdach  de secretaris verrichtte zijn administratie in een kamer, de secretarie.  
Door de tijd heen is er sprake van een rechtkamer, secretarie, een kelderkamer waar de 
ambachtskas werd bewaard en in latere jaren ook een kamertje voor de procureur (een jurist 
die namens een partij optrad in een gerechtelijke procedure). De kamers van het Rechthuis 
werden altijd gehuurd in een van de twee tot drie herbergen die aan de Doesbrug lagen. Het 
gerecht verhuisde het Rechthuis enkele keren na een conflict met de verhuurder over het 
huurcontract. Pas in 1868 kreeg het gerecht, toen gemeentebestuur geheten, zijn raadhuis. 
Hoe moeten we ons de rechtkamer en de vergaderingen die er werden gehouden voorstellen 
In de rechtkamer stond een grote vergadertafel met daarop een groen kleed. Op de tafel was 
te vinden ‘ligt en vuur’, pennen, papier, inkt en tabak. Op een rechtdag werd een maaltijd 
geserveerd, waarvan later expliciet werd aangetekend dat het overgebleven voedsel gratis 
mocht worden meegenomen. Hierover was kennelijk een conflict ontstaan. De jaarlijkse 
verkiezing en beëdiging van schepenen op koppermaandag (de maandag na Driekoningen) 
werd gevierd met een gezamenlijke maaltijd in het Rechthuis. Absentie was duidelijk een 
terugkerend probleem, anders had men hiervoor geen regelgeving hoeven uit te vaardigen. 
De leden van het gerecht moesten aanwezig zijn bij de vergaderingen, zo niet dan stond 
daarop een boete van 5½ stuiver, te betalen aan de armen. Als absentie niet tijdig bekend 
was gemaakt, moest de afwezige een fles wijn ten gebruike van het gerecht geven. Alleen 
zieken waren verexcuseerd. 
Begin 18e eeuw lieten schout Jan des Tombes, de secretaris en twee ambachtsbewaarders 
op eigen kosten wapenborden maken. Later schonken ze de borden aan het dorp. In een 
verkoopacte uit 1710 wordt uitdrukkelijk vermeld welke goederen, zoals de wapenborden, bij 
het Rechthuis hoorden, dus eigendom van het ambacht waren, en welke bij de inventaris van 
de herberg. Andere goederen die bij de inventaris van het Rechthuis werden gerekend 
waren de ambachtskas en een kastje dat hing naast de schoorsteen. In latere jaren blijkt de 
inventaris te zijn uitgebreid met een ijzeren kist, een hekje (balie), een schel (met ‘torentje’ 
om hem in op te hangen) en de polderkastjes van de Achthovener- en Bospolder. Als het 
Rechthuis verplaatst werd naar een andere herberg aan de Doesbrug kon men niet de 
behangsels in de kamers en de gang meenemen. Behang werd vroeger gelijmd op jute dat 
gespannen was over een latwerk. De koper moest de behangsels overnemen na taxatie door 
twee neutrale personen. 
Het Rechthuis had vele functies. Behalve als vergaderruimte diende het aan het eind van de 
18e eeuw ook voor de inkwartiering van soldaten en werden er wapens opgeslagen. Er 
werden publieke verkopingen gehouden, bij een faillissement werden er in 
beslaggenomen goederen opgeslagen en het kon dienen als stemlokaal. In het 
Rechthuis werden loterijen gehouden, de dorpsbelasting of ‘de beede’ werd er 
geïnd en op nationale feestdagen werd het verlicht (‘geïllumineerd’). Een enkele 
keer werd het gebruikt als huis van bewaring. Verdachten werden dan 
opgesloten in de kelderkamer. Straffen werden er niet uitgezeten, want dat 
gebeurde in het Gravensteen. Voor het Rechthuis stond, evenals als voor de 
kerk, een aanplakbord waarop proclamaties, plakkaten, aankondigingen van 
ondertrouw en verdere mededelingen werden aangeplakt.  Helaas is er niet één 
afbeelding van het rechthuis of van de herberg waarin ze hun kamers huurden 
overgeleverd.   Bronnen: RAL, dingboeken Leiderdorp   
Edward Sodderland     



Kinderhuis Voordorp                                                               (november 2011) 
 
De buitenplaats Voordorp werd  in 1717 omschreven als “Een nieuw gebouwd herenhuis met 
verscheidene kamers en vertrekken, een tuinmanswoning, stallen, koetshuis, schone tuinen, 
boomgaarden, wei- en hooilanden, gelegen aan de Lage Rijndijk, groot omtrent 14 
morgen”.Aan het einde van de 19e eeuw was de oude buitenplaats eigendom van veeteler 
Arie Vromesteijn. Er waren in die tijd  wel organisaties die zich bezighielden met de opvang 
van verwaarloosde kinderen maar voor 1905 (Kinderwetten) konden ouders hun kinderen 
altijd weer opeisen. In 1906 werd het vervallen gebouw aangekocht door de “Haagsche 
Vereniging Kinderzorg” (grondslag NH Kerk), die het pand verbouwde tot Kinderhuis, voor 
kinderen uit de Hofstad. Vromesteijn bouwde links naast Voordorp een nieuwe boerderij met 
de naam Bijdorp. Al  gauw werd het kinderhuis te klein en in 1908 kocht de Haagse 
Vereniging in Voorschoten de buitenplaats “Groot Stadwijk”. De kinderen verhuisden en het 
nieuwe kinderhuis daar kreeg de naam  “ Nieuw Voordorp”. 
     In mei 1907 kwam de diaconie van Nederlands Hervormde Gemeente in Leiden ook met 
plannen voor een tehuis voor de opvang van verwaarloosde – zgn. voogdijkinderen. In 1908 
kon zij Voordorp in Leiderdorp van de Haagsche Vereniging  overnemen voor een bedrag 
van ƒ 20.000,- De aankoop werd  mogelijk gemaakt door een legaat van de in 1908 
overleden welgestelde en ongehuwde Leidenaar Mr. Conraad Cock. Hij was jurist, 
Hoogheemraad van Rijnland, had talrijke bestuursfuncties en was raadslid. Ds. Kramer en 
zijn vrouw uit Texel werden benoemd tot directeur en directrice en in maart 1909 werden de 
eerste 23 kinderen uit Leiden en omgeving opgenomen.  Het aantal steeg snel;  in mei 1910 
zaten er 53 kinderen en het personeel  bestond uit 4 juffrouwen. In 1911 werd  er rechts van 
Voordorp een directiewoning gebouwd, het latere kleuterhuis. In 1912 brandde het 
hoofdgebouw volledig af. De kinderen werden elders ondergebracht en Voordorp werd 
opnieuw opgebouwd, vergroot en wit geschilderd. De heropening vond plaats op 2april 1913. 
     Er was een streng regime voor de kinderen van Voordorp en kapsel, kleding en schoeisel 
(door de week klompen) waren voorgeschreven. In het begin werden de haren van jongens 
gemillimeterd   i.v.m. luizen en alle kinderen droegen gelijke  jassen met een puntmuts. De 
kinderen volgden les op de bestaande scholen in het dorp en liepen hier in een lange stoet 
naartoe.  Door de Leiderdorpse jeugd werden ze vaak spottenderwijs “droppies” genoemd. 
Er waren soms uitstapjes naar Katwijk of naar de dierentuin in Wassenaar en in de zomer 
van 1952 gingen de kinderen in een verhuiswagen met stoffen kap naar het zomerkamp in 
Bilthoven. Jongens waren intern tot hun veertiende jaar, meisjes mochten in oordorp blijven. 
     Na 1 januari 1957 functioneerde Voordorp niet meer als kinderhuis. De laatste kinderen 
waren naar andere tehuizen overgebracht en in het voormalige kinderhuis werden enkele 
Hongaarse gezinnen ondergebracht die hun land waren ontvlucht na de Hongaarse opstand 
eind 1956.Vervolgens was er een RK kleuterschool gevestigd onder leiding van juf Engels.  
     Hierna stond het pand lange tijd leeg, werd een ontmoetingsplaats van de jeugd  en 
raakte in verval. In 1965 kreeg de Gemeente het pand in eigendom, waarna het snel werd 
gesloopt. Boerderij Bijdorp was al in 1962 gesloopt  
in verband met de bouw van de nieuwe 
Leiderdorpse Brug.  Medio 1978 werd de eerste 
paal geslagen voor het huidige  
appartementencomplex  op het Voordorp terrein. 
De namen Voordorp en Bijdorp zijn hier bewaard 
gebleven. 
Warner Veltman  
 
 
 
 
 

De luchtfoto toont het kinderhuis tussen kleuterhuis  en boerderij en rechts onder op de foto 

het nog bestaande “Koningshuis”, waarnaast de huidige Leiderdorpse Brug is gebouwd. 



De “stomme zonde”                                                                (december 2011) 
 
De jaren 1730-1733 vormden in Nederland het hoogtepunt van de sodomieprocessen waarin 
honderden mannen werden veroordeeld wegens homoseksuele handelingen. In Leiden 
werden homoseksuele mannen veroordeeld tot wurging ‘binnenskamers’ op het 
Gravensteen. Begin negentiende eeuw was deze heksenjacht al lang verleden tijd, maar 
homoseksualiteit werd nog steeds gezien als een misdaad die moest worden gestraft. In 
Leiderdorp werd in 1802 een proces gevoerd tegen drie jongens in het weeshuis die waren 
betrapt op “‘de allergruwelijkste misdaad”, die alleen de verbeelding al ieder menselijk hart 
met schrik zou aandoen en met afgrijzen zou vervullen’. 
      Jan Huisman legde in september1801 een bekentenis af tijdens een verhoor door de 
regenten van het weeshuis. Hij verklaarde dat hij door een soldaat van het garnizoen in 
Leiden was verleid tot ‘de verfoeielijke stomme zonde’, doorgaans bekend onder de naam 
sodomie. Jan Huisman gaf toe de andere twee gedaagden, Dirk Peek en Jan de Groot, ook 
daartoe te hebben overgehaald. Van Jan de Groot weten we dat hij 16 jaar oud was. 
Gedrieën hadden zij ‘op ene lijdelijke wijze dat wanbedrijf gepleegd’. Een in het weeshuis 
opgenomen vrouw had Huisman en de Groot betrapt en het voorval gemeld bij de regenten. 
Deze vrouw had ze samen ‘op het geheim gemak’ gevonden op een manier die ‘enig kwaad 
vermoeden gaf’. Zij verklaarde onder ede dat in de voorzomer van 1801 Huisman en Peek 
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bij elkaar te vinden waren. Op een keer dat de 
kinderen al naar bed waren had ze de deur van het secreet geopend, waarna Peek er uit 
was gekomen met zijn broek op zijn enkels. Beide voelden zich toen in grote verlegenheid 
gebracht. De Groot vertelde later, toen hij  met de oude vrouw, door Huisman te zijn verleid. 
Na zijn bekentenis aan de regenten was Huisman op de vlucht geslagen. Peek en de Groot 
vroegen de regenten ‘om ter zee te mogen wezen’, kregen hiervoor toestemming en 
monsterden waarschijnlijk aan op een schip. Ze kregen in feite toestemming om te vluchten 
en zo te ontkomen aan vervolging. 
Om onduidelijke redenen werd de baljuw van Rijnland (de regionale politiefunctionaris) pas 
in maart 1802 geïnformeerd en hij besloot de drie jongens te vervolgen. Ze werden bij 
verstek veroordeeld. De Rijnlandse Vierschaar (rechtbank) nam ‘deze allergruwelijkste 
misdaad’ hoog op en lichtte het vonnis uitgebreid toe. Hun misdaad was ‘door de 
natuurwetten zelve verboden’ en ‘dat het Heijlig Opperwezen niet alleen een hejlig afkeer 
aan de inwoners van Sodom en Gomorra te kennen had gegeven en dezelve met hemelsch 
vuur verdelgd en hun steden omgekeerd’. De daders moesten ook streng worden gestraft 
‘opdat God Almachtig de ongeregtigheid van het land met zijn vreeslijke zonde niet bezocht 
en het land zijne inwoners niet uitspouwde’. Men vreesde dus de wrake Gods als dit 
ongestraft zou blijven. Het vonnis werd  voor het rechthuis en aangeplakt op aanplakborden. 
De Vierschaar vonniste in juni 1802 uit naam van het Bataafse volk. Huisman werd schuldig 
bevonden aan het op een dadelijke (actieve) wijze van het plegen der verfoeielijke stomme 
zonde en Peek en de Groot wegens het ‘op een lijdelijke wijze van schuldig maken’. Zij 
werden ten eeuwigen dag verbannen uit ‘de gewesten van Holland en Westvrieslant, zo wijd 
en zijd derzelve paalen zijn strekkende, zonder daar weer te mogen binnen komen’. Zij 
werden ook veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Of ze dat daadwerkelijk hebben 
gedaan kunnen we betwijfelen gezien hun vlucht. 
De vonnissen waren mild vergeleken bij het 
hoogtepunt van de sodomieprocessen die in 
Nederland plaatsvonden in de eerste helft van de 
achttiende eeuw. Hoe het met de drie jongens 
afliep is niet bekend. 
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