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De N.V. Vereenigde Touwfabrieken.

(januari 2009)

Op de plek langs de Zijl, waar nu het bedrijventerrein “De Baanderij” is, was vroeger de Verto
gehuisvest, ooit in december 1919 ontstaan uit een fusie van diverse ‘touwslagers’, waarvan
sommige al voor 1780 bestonden. De zetel van de Verto was in Rotterdam, verder waren er
nog vestigingen in Maassluis en Vlaardingen, evenals in België en Duitsland.
In de twintigerjaren was de Touwfabriek, met hallen van wel 50 meter, een moderne
onderneming met machinale fabricage van touw, terwijl in oudere fabrieken het touw nog met
behulp van ‘touwlopers’ handmatig werd vervaardigd. De Verto was toen een grote
onderneming, dat blijkt uit het gemeenteraadsverslag van 23 december 1927, waarin staat
dat de Verto over 1926 een bedrag van 2807,25 gulden aan belasting betaalde, “ruim 10 %
van de totale gemeentelijke belasting inkomsten”.
Het bedrijf kende door de jaren heen vele soorten producten, het touw dat vooral gebruikt
werd als bindtouw, paktouw, visserijtouw en sleeptrossen. Op een gegeven moment
ontdekte men dat de gesponnen garens uitstekend geschikt waren voor het vervaardigen
van vloerbedekking, hierbij was het Jabo-tapijt echt een succesnummer, (vernoemd naar
toenmalig directeur Jan Bosman). In de jaren 50 had bijna heel Nederland dit sterke, maar
erg ruwe tapijt op de vloer liggen. Gedurende een periode in de jaren 40 en 50 werden er in
samenwerkingsverband, koperen (water)leidingen (Neko) vervaardigd en ook messing
granaathulzen (Nefra), eerst (gedwongen) voor de bezetter en later voor de defensieindustrie. Toonaangevend was de Verto in de fabricage van staaldraadkabels, welke gebruikt
werden in de industrie, mijnbouw en alle variaties voor de scheepvaart en offshore. Het
Leidse bedrijf Heerema Offshore was één van de grootste klanten, in opdracht werden
kabels gemaakt voor kranen en booreilanden, sommige met een diameter van 40 cm en
‘ogen’ van 6 meter.
In de topjaren van de Verto, welke lagen in de 50-er jaren, telde de vestiging in Leiderdorp
meer dan 1300 werknemers. Eind jaren zestig werden de eerste gastarbeiders gehaald,
speciaal voor hen werd een “Woonoord” gebouwd op het Verto terrein langs de Zijldijk. De
Touwfabriek was een sociale werkgever met een stimulerende bedrijfsleiding, zo is bekend
dat het bedrijf in 1953 een storting deed van tienduizend gulden in het ‘rampenfonds’ t.b.v.
de watersnoodramp. Goede kwaliteit spullen, ambachtelijk werk en toegewijde mensen, daar
stond de fabriek vooral om bekend. Veel personeelsleden kenden dan ook een lang
dienstverband, jubilea van 25 en 40 jaar waren er dan ook regelmatig, op die feesten
kwamen artiesten als Willy Alberti en Imca Marina in levende lijve optreden. In die periode
ontstonden er ook diverse sportverenigingen waaronder een schaak- en een
voetbalvereniging.
Op 20 mei 1954 bezocht Hare Majesteit de Koningin, in gezelschap van Prins Bernard
Leiderdorp, waarbij de Prins een werkbezoek bracht aan de Verto. Hij liet zich rondleiden en
uitgebreid informeren over de verschillende producten en processen in de fabriekshallen.
In de tachtigerjaren tekende zich langzaam het einde aan, de winstgevendheid was er niet
meer, de inventaris was verouderd, er werden verkeerde beslissingen genomen en de
bodemvervuiling hing als een molensteen om de nek van de Verto. In 1993 kwam het
onvermijdelijke einde, het enige wat overbleef zijn de straatnamen op het bedrijventerrein “de
Baanderij”.
Jan Snatersen

Dokter Adriaan; de lotgevallen van een dorpsarts

(februari 2009)

In januari 1900 kwam Gerrit Adriaan de Bruijne (1872-1932), pas afgestudeerd als arts, naar
Leiderdorp. De Gereformeerde huisarts vestigde zich in het grote doktershuis aan de
Dorpsstraat, thans Hoofdstraat 8. Als dorpsdokter uit die tijd trok hij ook kiezen, deed
bevallingen en had een apotheek aan huis.
Als opvolger van dokter Willem van Rhijn waren de eerste jaren voor hem niet gemakkelijk.
Dit kwam door de doleantie van 1886, waarbij er in de protestantse kerk een scheuring
ontstond. Dokter Van Rhijn, tevens president kerkvoogd van de Ned. Hervormde Kerk, had
toen zelfs blauwe huzaren uit Leiden laten aanrukken om de dolerenden (Gereformeerden),
die in de Dorpskerk bijeen wilden komen, te verdrijven. In 1900 waren de kerkelijke
gemoederen nog niet tot rust gekomen. Veel NH patiënten waren niet van de nieuwe dokter
gediend en een aantal Gereformeerden liet hem in de steek, omdat hij de praktijk van Van
Rhijn overnam. De stoere Friese dominee Titte Hanses Woudstra werd zijn grote
tegenspeler. Wat de dokter kerkelijk aan populariteit ontbrak, wist hij als mens en medicus in
ruime mate goed te maken. Toen hij zijn zilveren ambtsjubileum vierde, was dominee
Woudstra zijn vriend geworden en zette met zijn imposante verschijning luister bij aan het
feest.
Naast zijn vrouw en kinderen was dokter De Bruijne misschien wel het meest gehecht aan
zijn rechterhand Piet van der Kwaak. Afkomstig uit het boerenbedrijf, had Kwaak in
Leiderdorp een ziekenfonds opgebouwd en was tevens koetsier van de dokter. Op een
snikhete dag in augustus 1915 zat Kwaak op de bok, terwijl de dokter een bezoek aflegde.
Kwaak dommelde in en liet de leidsels los waarna het paard, Govert de Vos, ging kuieren en
met het deftige zwarte koetsje van de dokter achter zich aan, een verfrissende duik in de Rijn
nam. Het commentaar van de dokter luidde: “Kwaak jij haalt hem er wel weer uit……, ik ga
vast naar de volgende patiënt”. Een eerder paard van de dokter, Puck genaamd, kwam
rechtstreeks van de manege en was jarenlang door corpsstudenten bereden. Puck was dan
ook gewend om bij iedere kroeg te stoppen en bleef, voor de koets gespannen, deze
gewoonte trouw tot ongenoegen van de dokter.
Toen het tijdperk van het paard ten einde liep, kwam de auto. In 1919 kwam de T-Ford, uit
Amsterdam aangereden. Een monteur bediende het “monster” en bleef een week bij de
dokter logeren om Kwaak in de stuurmanskunst en de techniek te onderwijzen. Toen de Ford
in 1922 werd vervangen door een Opel Landaulette , kreeg dokter Adriaan er zelf zin in,
schafte zich een dikke jekker met bontvoering en kraag aan en zat met zijn bolhoed achter
het stuur zonder Kwaak aan zijn zijde. Als de brugwachter de claxon van de dokter hoorde,
opende hij snel het hek van de tolbrug nog voordat de dokter de Bruggestraat inreed.
Op eerste Paasdag 1932 wandelde de dokter samen met burgemeester Brug naar de
Gereformeerde Kerk. Daar aangekomen zag hij dat het psalmbordje niet was ingevuld. Hij
zei “We zingen vanavond zeker alleen maar gezangen”. Dit waren zijn laatste woorden Hij
zakte in elkaar en overleed toen hij naar de consistoriekamer werd gedragen. De
verslagenheid was groot en toen hij werd begraven liepen tientallen arbeiders uit het
Kooikwartier (tot 1920 Leiderdorps grondgebied) blootshoofds in de enorme stoet mee. De
praktijk van dokter De Bruijne bleef, want één van zijn zoons nam de praktijk over en later
werd ook zijn kleinzoon huisarts in Leiderdorp.
Warner Veltman

Het nieuwe museum

(maart 2009)

Eind september 2008 heeft het Leiderdorpse Museum aan de Hoogmadeseweg zijn deuren
gesloten om zich voor te bereiden op de verhuizing naar het nieuwe Sociaal Cultureel
Centrum aan de van Diepeningenlaan. Die verhuizing was oorspronkelijk gepland rond
november. Uiteindelijk na veel gedoe, vond de verhuizing plaats op 16 februari. Hoewel wij
dat zeer zorgvuldig hadden voorbereiddoor onder andere een zeer gedetailleerde planning
te maken voor de inrichting van het depot, blijkt dat toch een ongelooflijke hoeveelheid werk
met zich te brengen. Dat varieert van het in elkaar zetten van allerlei soorten nieuwe kasten,
het monteren van ophangsystemen, het inrichten van werkruimtes en het kantoor, etc.
Het depot is inmiddels op orde ,maar wij zijn nog niet toegekomen aan de inrichting van een
expositie. Wel zijn daarvoor de plannen gemaakt, vooral ten aanzien van de indeling van de
ruimte. Onze vaste expositie ”Weet waar je woont” zal op een nieuwe manier worden
ingericht, goeddeels met nieuwe vitrines en panelen. De verwachting is, dat deze expositie
eind mei gereed is. Deze lange tijd is nodig, omdat enerzijds een aantal mensen in april niet
beschikbaar is en anderzijds, omdat het gewoon ongelooflijk veel werk is dat door de
meesten van ons in vrije tijd moet worden uitgevoerd.
Expositie “Een Middeleeuws Dorp”
Dat betekent niet dat er voor die tijd niets te zien zou zijn. Eind maart wordt in het Sociaal
Cultureel Centrum een expositie ingericht waaraan alle organisaties in het gebouw
deelnemen. Het betreft een expositie onder de titel “Een Middeleeuws Dorp” die gedeeltelijk
in het Atrium, de grote open ruimte van et SCC en onder andere in het deel van de
museumruimte zal worden opgesteld. Deze expositie wordt gecoördineerd door Claudia
Thunnissen en zal worden geopend door de burgemeester op vrijdag 27 maart.
Vanaf eind mei is de vaste tentoonstelling Weet Waar je Woont weer te bezoeken.
Wij overwegen tevens om de tijd tot het zomerreces te vullen met kleine deelexposities die
kunnen worden gevuld door Leiderdorpers die zelf collecties/verzamelingen hebben die ze
aan een breder publiek gedurende een beperkte tijd zouden willen tonen. Belangstellenden
kunnen zich daarvoor opgeven.
Tijdens de zomersluiting wordt een nieuwe grote expositie opgebouwd met als werktitel
“Watermanagement door de Eeuwen” Wij zijn al tamelijk lang bezig met de voorbereiding
daarvan en het belooft een interessant geheel te worden. Wij hebben hierbij de medewerking
van het Hoogheemraadschap Rijnland. Op zaterdag 29 augustus zal deze expositie worden
geopend, hetgeen samenvalt met de officiële ingebruikname van het SCC
Door de verschillende organisaties die er gevestigd zijn, is er een gestage stroom van
bezoekers aan het SCC. Wij streven ernaar om daarom onze openingstijden te verruimen
met mogelijk twee middagen in de week. Dat vraagt wel om extra bezetting van
gastvrouwen/-heren. Lezers die daar belangstelling voor hebben, zijn van harte welkom en
kunnen zich aanmelden bij het museum. Daar zijn vrijwel dagelijks mensen aanwezig en
zeker op dinsdag en donderdag. Wij begroeten u graag op ons nieuwe adres
Jos Gerrese

Achthoven (Agthoven)

(april 2009)

Leiderdorp is van oorsprong een dorp met lintbebouwing langs de (oude) Rijn, in het oostelijk
deel daarvan is de Achthovenerweg. De naam Achthoven of Agthoven is een al eeuwenoude
naam en komt ook voor in de vroegere hofstede Agthoven en in de Achthovenerpolder.
De Achthovenerweg is bij veel Leiderdorpers wel bekend, het is de weg die vanaf de
Mauritssingel, over de Does gaat en dan aan de ‘lage zijde’ tot aan Koudekerk. Deze weg
dankt zijn naam (zeer waarschijnlijk) aan de acht hoven die er lagen, Lindenhof, Den
Boomgaard, Dijkzicht, Spekstede, Bouwlust,
Hoogcraen, Agthoven en Ringgraaf. De meeste stammen uit
de zeventiende eeuw, maar zijn wel steeds verbouwd en gemoderniseerd, bij sommige zijn
nog wel restanten uit het verleden te zien, vaak de kelder of het voorhuis. Boerderij Den
Boomgaard, lange tijd bewoond door de familie Goedhart, staat tegenwoordig onder
monumentenzorg en is de (waarschijnlijk) oudste boerderij van Leiderdorp.
Langs de Achthovenerweg bevonden zich oorspronkelijk ook 2 steenfabrieken één op de
plaats waar nu industrieterrein “De lage zijde” is, daar was vroeger Durisol, waar lichte
isolerende bouwmaterialen vervaardigd werden en daarvoor was er tot ±1940 de
steenfabriek van J.J. Koning. De directeurswoning villa ‘Casa Cara’ staat er nog steeds.
Even verderop was tot in de jaren 30 de steenbakkerij van Aleid Koning, daar is in 1934 het
Patrimoniumpark gebouwd, het was een echt parkje, met boomaanplant en een slootje voor
de deur, in 1951 zijn de oude huizen afgebroken en zijn er 18 nieuwe huizen gebouwd.
Huize Agthoven is al ruim 20 jaar ingericht als dierenpension en bevindt zich in de bocht,
daar waar de Achthovenerweg de Rijn verlaat. Hoe lang de boerderij er al staat is niet geheel
duidelijk, wel is bekend dat de kelder met stenen kruisgewelf, onder het huidige Herenhuis
stamt uit het begin van de 15e eeuw. In de 17e en 18e eeuw werd de agrarische functie van
de hofstede uitgebreid met een steenbakkerij en kalkbranderij. Rond 1745 werd Agthoven
verbouwd tot buitenplaats met formele tuinaanleg en vijver, de agrarische functie bleef toen
wel behouden.
De Achthovenerpolder is de polder oostelijk van de Ruige Kade en loopt tot aan Koudekerk,
recentelijk nog in het nieuws vanwege het wel of niet aanleggen van een “weidefietspad”.
Het was vroeger al een groen agrarisch gebied en rijk aan klei, die in de vorige eeuw
afgegraven is ten behoeve van de steen- pannen- en pottenbakkerijen.
Het land ‘Achthoven aan de Rijn onder Leiderdorp’ wordt voor de eerste keer vermeld in de
archieven van de Domproost van Utrecht in 1393, naar aanleiding van wat later in 1413 de
hofstede Achthoven wordt genoemd en in 1423 de woninghe Achthoven en nu dus huize
Agthoven. Het was één van de 14 lenen van de Domproost van Utrecht, midden in wat nu
de Achthovenpolder heet. Dit leen, 32 morgen groot, was in 1393 het leen van ridder Jacob
van Rijsoord, zoon van Aelwijn Gerard Aelwijnsz en kleinzoon van Gerard Aelwijnsz, die zorg
droeg voor de herberg van de graaf van Holland in Leiden vlak bij de Pieterskerk. Aangezien
er in 1240 al een Aelwijn (als eerste van een lijst van 17 namen) vernoemd wordt als
leenman van de Domproost van Utrecht in Achthoven, is het niet onmogelijk dat we hier met
diens nazaat te maken hebben. Vanaf dat jaar is de grootte van de afzonderlijke lenen
bekend, het is wel waarschijnlijk dat het deze lenen zijn, waaraan de naam Achthoven is te
danken: Waarschijnlijk vormden ze 8 ho(e)ven van rond 32 morgen (= 28 ha.) elk, in de oude
venen in 'Holtland'.
Jan Snatersen

Leiderdorpse geschiedenis om de hoek

(mei 2009)

De geschiedenis van Leiderdorp wordt voor een belangrijk deel bewaard in het Leiderdorps
Museum en dat ligt voor vrijwel iedereen bijna om de hoek. Wat ruim vijfentwintig jaar
geleden ontstond als Oudheidkamer Leiderdorp is nu na enkele locatiewisselingen het
Leiderdorps Museum. Afgelopen februari zijn we verhuisd van Doesmeer naar de
Sterrentuin, het nieuwe sociaal cultureel centrum aan de Van Diepeningenlaan waar wij
samenwonen met de bibliotheek, het MEC, Toverlei, de Volksuniversiteit, het SCW, de
Kinderkring en MOL. Een echt cultureel centrum dus. Een van de aantrekkelijke gevolgen
daarvan is dat wij onze openingstijden zoveel mogelijk proberen te combineren met de
openingstijden van vooral de bibliotheek en het MEC. Dat blijkt nu al goed te werken. Helaas
is het zo, dat verhuizen ook betekent dat alles moet worden afgebroken, dat nieuwe plannen
moeten worden gemaakt voor de herinrichting en dat die plannenmoeten worden uitgevoerd.
Daar komt nog bij dat veel kluswerk nodig was om de diverse ruimten die tot onze
beschikking staan naar onze zin in te richten. Gelukkig konden we meeliften op de Black box
expositie en -activiteiten zodat we toch beperkt open konden.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de inrichting van de vaste expositie “Weet waar je
woont “ die laat zien wat elke Leiderdorper zou moeten weten: wat is de geschiedenis van
Leiderdorp van voor de jaartelling tot het heden. Deze expositie is vanaf 6 juni te bezoeken.
Gedurende juni en tot half juli geven wijde gelegenheid aan Leiderdorpers die een eigen
verzameling of collectie hebben om die te exposeren in het museum. Dat geeft hen de
gelegenheid om meer mensen t e tonen wat zij hebben. Het brengt een nieuwe groep
mensen naar het museum en er is weer wat nieuws te zien. Dit past ook in het concept van
publieksparticipatie. Tijdens de zomersluiting van 18 juli tot 29 augustus wordt een geheel
nieuwe expositie ingericht over het watermanagementdoor de eeuwen rond Leiderdorp.
Deze expositie zal worden geopend op zaterdag29 augustus, tegelijk met de officiële
opening van het nieuwe gebouw De Sterrentuin. De laatste jaren is hard gewerkt aan
kwaliteitsverbetering en professionalisering. Met onze nieuwe behuizing met onder andere
een adequate klimaatregeling voldoen wij reeds in hoge mate aan de eisen voor een formeel
geregistreerd museum. Deze museumregistratie gaan wij daarom eerdaags aanvragen.
Het zal duidelijk zijn, dat wij altijd nieuwe medewerkers welkom heten. Een verscheidenheid
aan werkzaamheden is te verrichten, zoals gastvrouw of gastheer, beschrijven en registreren
van de collectie, inrichten van exposities, educatieve werkzaamheden, etc
Het Leiderdorps Museum is ruim een half jaar gesloten geweest, maar het is nu weer
toegankelijk net een geheel nieuwe elan. U bent van harte welkom.
Jos Gerrese

METEN IS WETEN

(juni 2009)

Het museum is verhuisd en verhuizingen brengen heel wat rompslomp met zich mee.
Om de ruimten zo overzichtelijk en economisch mogelijk in te richten wordt er heel wat
gemeten en gerekend.
In het verleden werd er met andere maten gemeten dan tegenwoordig en enkele daarvan
zijn gebaseerd op menselijke lichaamsdelen, zoals de el, de voet en de duim.
De el heeft een lengte van 0,68781 m.
In onze contreien werd de Rijnlandsche voet gebruikt, die was onderverdeeld in 12 duim =
1/12e deel van een roede.
De Rijnlandsche voet werd, bij besluit van de Konig van Holland op 18 februari 1808
vastgesteld op 0,3139465 m. (ca. 31,4 cm.).
De Nederlandse Rijnlandsche roede heeft een lengte van 3,767358 meter, onderverdeeld in
12 voeten of 144 duimen. Naast de Nederlandse Rijnlandsche roede bestaat de Pruisische
Rijnlandsche roede (Rheinische Rute) met een lengte van 3,766242. Al eeuwen voor die tijd
werd de roede gebruikt, o.a.door Snellius die in 1615 en 1621 de aarde in deze lengtemaat
heeft gemeten. Aan de voorgevel van het Leidse stadhuis is de Rijnlandsche voet in de vorm
van 1 ijzeren staaf bevestigd en is de Rijnlandsche roede in de muur ingekerfd. Ook wordt er
een kopie bewaard in het Museum Boerhaave.
Naast de roede als lengtemaat komt de roede als oppervlaktemaat voor en is gelijk aan
14,193 m2. De lengte van de roede is niet overal gelijk, zoals de Amsterdamse roede van
3,68 meter, de Sallandsche roede van 4,53 meter en de Oostwolder roede van 6,146
meter.Er werd met recht met verschillende maten gemeten.
Tegenwoordig is de standaard lengtemaat de meter, voor het eerst gedefinieerd in 1791 door
Jean-Baptiste Joseph Delambre en Pierre Méchain. De meter is gebaseerd op het tien
miljoenste deel van de afstand van de Noordpool tot de evenaar, gemeten op zeeniveau.
In 1798 werd geconstateerd dat dit niet helemaal correct was; in 1799 werd dit officieel
aangepast en een “standaard” meter werd vervaardigd van platina, de zogenaamde “mètre
des Archives”. In 1889, op de eerste CGPM (Conférencfe Générale des Poids et Mesures)
werd de meter gedefinieerd als de afstand tussen 2 inkepingen op een staaf van 90% platina
en 10% iridium, de X-meter. Deze wordt bewaard door het Internationaal Bureau voor Maten
en Gewichten (Bureau International de Poids et Mesures) te Sèvres in Frankrijk, opgericht in
1875 door de Internationale Metervergadering (Convention du Mètre).
Bron: Internet “Oude Nederlandse en Belgische maten en gewichten – Staring”
Kees Griffioen

De Rijnlandse voet op de gevel van het Leidse Stadhuis

Het Winkeltje van Marbus

(juli 2009)

In het Leiderdorps Museumstaat een deel van de winkelinventaris van Roel Marbus. Op
bijgaande staat Roeland Marbus op zijn fiets met mand afgebeeld. Hij had ook een handkar.
Roel' behoorde tot de bekende Leiderdorpse familie Marbus die inde Dorpsstraat op nummer
190, later in de Hoofdstraat op nummer 202, huishoudelijke artikelen verkocht. Dorpsstraat
190 lag over de Doesbrug aan de linkerzijde.
Hoe- het begon.
De vader van Roel, 7 Leendert Marbus (1871-1924), was bij 'de Kalkpoldermolen een
ijzerhandel begonnen. Leendert was eigenlijk molenaar van deze in 1685 7 gebouwde
wipwatermolen. Zijn vrouw Marie Verhorst (1865-1940) was hier niet zo gelukkig mee en
daarom kocht Leendert in 1914 een winkelpand in de toenmalige Dorpsstraat in 'het
Doeskwartier. Toen Leendert overleed, zette zijn vrouw met behulp .van haar zoon Roel en
dochter Marie de winkel voort. Roel. had de winkel de laatste jaren samen met zijn zus
Marie. Zij verkochten klompen, emmers, bezems in velerlei. soorten, petroleum', gaskousjes,
kachelzwart, pitten voor de lampen, ansichtkaarten. Roel ging ook met een handkar langs de
huizen om huishoudelijke artikelen en petroleum te verkopen. Hij verhuurde een
wasmachine, de BICO. Het verhaal gaat; dat diverse mensen uit dezelfde straat deze
wasmachine gebruikten zonder ervoor- te betalen. In de winkel repareerde hij klompen en
verrichtte hij voor klanten kleine- reparaties aan pannen en metaalwaren
Op 3 november 1973 s middags om 3 uur heeft Roel de winkel 'voor- goed gesloten. Op 16
maart 1987 is hij op79-jarige leeftijd overleden. De originele. toonbank met de vitrines staat
nu opgesteld in het Leiderdorps. Museum. Men krijgt een goede indruk hoe het er in de jaren
vijftig van de vorige eeuw moet hebben uitgezien. Roel was een bekende en markante
Leiderdorper en actief lid van de Leiderdorpse Schaakvereniging.
In het. winkeltje ligt een trofee dat door hem met schaken is gewonnen. Hij heeft ook nog
een reis naar Californië gemaakt waar hij geëmigreerde dorpsgenoten heeft opgezocht.
Daarvan nog een reis- verslag dat zich ook in het museum bevindt.
Voor het schrijven van dit artikel heb ik van enkele werken van mevrouw R. PieterseZwetsloot.
Peter van der Meer

Polders, Molens, Vervoer, Gezag.

(augustus 2009)

Bij de opening van het nieuwe sociaal cultureel centrum ‘de Sterrentuin’ op 29 augustus
2009 start het Leiderdorps Museum met een nieuwe expositie. Deze gaat over de
geschiedenis van het beheer van het (oppervlakte)water in Leiderdorp en omgeving.
Hoe hebben bewoners in onze regio het hoofd boven water kunnen houden?
Deze vraagstelling wordt in vier onderwerpen die met elkaar samenhangen uitgewerkt:
Polders, Molens, Vervoer, Gezag.
Al vanaf de 12de eeuw is hier ter plaatse het proces van inpoldering begonnen. Hoe dat
praktisch in z’n werk ging is te zien door middel van gebruiksvoorwerpen en kaarten.
Vanzelfsprekend zijn er ook verklarende teksten te lezen.
Dat geldt ook voor de andere onderwerpen en voor de geïnteresseerde is er een zgn.
Planorama met uitgebreidere informatie.
Naast een maquette van een Wipmolen zoals die voor kort nog in de Kalkpolder stond, zijn
er tekeningen die het interne bouwwerk verduidelijken. En natuurlijk zijn er prachtige foto’s
van de molens die er op dit moment in Leiderdorp nog staan. Heel bijzonder is het boek van
Frans Grims over het ontstaan van de poldermolens in Leiderdorp dat vanaf de opening in
het Museum te koop is.
Er is zowel een maquette van een trekschuit als van en praam te zien zoals die in het nabije
verleden gebruikt werden voor het vervoer van personen en goederen.
Ook de Leiderdorpse bruggen komen aan bod.
Om het oppervlaktewater in ons waterrijke dorp in toom te houden heeft het
Hoogheemraadschap van Rijnland eeuwenlang zijn invloed uitgeoefend. In de expositie
wordt daarom ruim aandacht besteed aan dit zo Hollandse bestuurscollege. Men
kan,weliswaar achter gla, prachtige objecten bewonderen die een bewijs zijn van zijn macht
en kracht.
Theo de Bruin

De lange geschiedenis van het Leiderdorps gemeentehuis

(september 2009)

Het Leiderdorpse gemeentehuis kent een lange geschiedenis, die loopt van het
oorspronkelijke Regt- en Raadhuis aan de Does tot het nieuw te bouwen gemeentehuis aan
de Willem Alexanderlaan.
Het oudst bekende Regt- en Raadhuis was gevestigd in een pand gelegen links voor de
Doesbrug. Daar stond de al in 1670 bekende herberg “Het Haasje”, waar het Leiderdorpse
Geregt vergaderde.Later werd deze herberg “De Nieuwe Hoorn” genoemd.
Eigenaar was P.G. Hubrecht, burgemeester van Leiderdorp van 1829 tot 1867.
De gemeente huurde daar voor ƒ 120,-- per jaar twee kamers, één voor de burgemeester en
één voor de secretaris. Er is een huurovereenkomst bekend uit 1846. Onderhandelingen
over voortzetting van de huur of aankoop mislukten na het aftreden van burgemeester
Hubrecht en er moest een alternatief worden gezocht. Dit werd de woning van
gemeentesecretaris A.C. Smit, die na zijn benoeming in 1863 een huis had gekocht op de
hoek van de huidige Hoofdstraat en het Tielemanslaantje (de huidige Berkenkade). De
woning werd in 1868 door de Gemeente overgenomen en diende hierna als Raadhuis. Direct
na aankoop besloot men de oude schuur naast het huis af te breken en daar een nieuwe
secretarie en raadskamer te laten bouwen.Burgemeester De Geer opende de eerste
raadsvergadering in de nieuwbouw op 22 oktober 1868.
In 1934 was dit Raadhuis te klein geworden. Het werd afgebroken en er werd voor ruim
ƒ 20.000 een nieuw Raadhuis gebouwd, gedeeltelijk op de oude fundamenten. Dit gebouw,
dat later huisvesting bood aan het voormalige Waterschap “De Oude Venen”, staat er nog
steeds .
Aanvankelijk woonde de secretaris in het woongedeelte langs de huidige Berkenkade, later
werd dit de woning van de burgemeester. Medio 1959 moest burgemeester Van
Diepeningen verhuizen in verband met uitbreiding van de secretarie. Hij kreeg een
ambtswoning in de Hoofdstraat tegenover het voormalige weeshuis. Hierna werd het
gemeentehuis nog uitgebreid met een aanbouw in de tuin (1968), de aankoop van het pand
Hoofdstraat 7 (1973) en de aankoop van de voormalige brandweergarage aan de
Berkenkade.
Door de snelle groei van het aantal inwoners en de uitbreiding van de secretarie werd ook dit
gemeentehuis te klein. In 1977 begon men met de bouw van het huidige gemeentehuis in
het bestemmingsplan Winkelhof.
Op 21 september 1979 werd het Gemeentehuis aan de Statendaalder geopend door de
toenmalige Commissaris van de Koningin Mr. M. Vrolijk.
In mei 2009 is het huidige gemeentehuis verkocht aan Wereldhave in verband met de
geplande uitbreiding van de Winkelhof. Voor 2012 gaat men verhuizen naar het nieuw te
bouwen gemeentehuis aan de Willem Alexanderlaan, waarna het gemeentehuis aan de
Statendaalder zal worden gesloopt.
Warner Veltman

Gegijzeld in het Rechthuis

(oktober 2009)

Op 31 juli 1779 klopte de gerechtsbode, vergezeld van twee dienaren van justitie, aan bij de
woning van Pieter Lamens. Lamens werd gearresteerd en ze waarschuwden dat ze hem
‘niet aan ’t lijf zouden komen’ als hij rustig meeging. Lamens verzette zich niet en werd
meegenomen naar het Rechthuis, waar hij werd opgesloten in de kelderkamer. Het
Rechthuis bestond uit twee kamers en een kelderkamer in herberg de Nieuwe Hoorn aan de
Doesbrug. Lamens zat hier twee dagen gevangen en werd de derde dag overgebracht naar
het Gravensteen. Vanwaar deze ongewone en ingrijpende maatregel? De meeste
schuldkwesties werden immers in der minne geschikt.
Pieter Lamens had een conflict met bakker Maarten Oudshoorn, wiens bakkerij gevestigd
was aan de Doesbrug. Lamens was Oudshoorn 52 gulden schuldig voor geleverd brood
gedurende twee voorgaande jaren, maar had ondanks alle aandrang nooit betaald. In mei
1779 daagde Oudshoorn Lamens voor het Gerecht, waarna hij werd veroordeeld tot het
betalen van zijn schuld en de proceskosten. Lamens bleef echter onwillig te betalen.
Vervolgens liet Oudshoorn de goederen van Lamens in beslag nemen en hem daarna ook
nog in gijzeling nemen.
Lamens liet nu op zijn beurt Oudshoorn dagvaarden om een einde te maken aan de in zijn
ogen onterechte gijzeling. Hij liet het Gerecht weten dat hij door Oudshoorn ‘in akelige
omstandigheden is beland en dat als deze zaak lang duurt ik niet alleen in mijn gezondheid
en kostwinning ten uiterste zal worden benadeeld, maar dat het zelfs een totale ruïne voor
mij en mijn huisgezin zal worden’. Hij verzocht om een proDeo-proces aangezien hij
armlastig was. Zijn procureur (procesvertegenwoordiger) betoogde dat er procedurefouten
waren gemaakt en dat Lamens onterecht was gegijzeld. Hij schetste zo’n beeld van deze
zaak dat Lamens als slachtoffer naar voren kwam, zich ook nog keurig had gedragen (geen
verzet tijdens gijzeling) en nu vergoeding van alle kosten plus een schadeloosstelling
verdiende.
Voor het Gerecht was dit kennelijk een lastige zaak want men riep twee getuigen op. Jan van
Lee, de kastelein van het Rechthuis en de gerechtsbode Jan van Rijn werden onder ede
verhoord. Schout en schepenen bleven ondanks het getuigenverhoor onzeker over hoe te
handelen. Ze besloten advies in te winnen van twee ‘neutrale rechtsgeleerden’. Deze waren
van mening dat de gijzeling ‘ten onrechte en qualijk’ was en dat Lamens de kosten en
schade (36 gulden) vergoed moest krijgen. Schout en schepenen namen dit advies over.
Oudshoorn reageerde verontwaardigd en ging in beroep bij het Hof van Holland, de hoogste
beroepsinstantie. Oudshoorn wilde nog steeds zijn 52 gulden betaald krijgen. Het Hof van
Holland deed een uitspraak en besloot dat ‘er niets qualijk en ten onrechte was gedaan’ met
betrekking tot de gijzeling. Nu werd Oudshoorn dus in het gelijk gesteld. Over de verdere
afloop blijven we in het ongewisse omdat verdere stukken ontbreken. Zo weten we dus niet
of de bakker ooit zijn 52 gulden terug heeft gekregen.
Pieter Lamens komt uit de gerechtsstukken van zijn procureur te voorschijn als het
slachtoffer van een keiharde schuldeiser. De boeken van het Gerecht laten echter een
andere kant van het verhaal zien. In de jaren voor zijn gijzeling werd Lamens vier keer
eerder gedagvaard wegens niet betaalde schulden. Zo was hij in 1779 ook bakker Hendrik
Vos 17 gulden schuldig voor geleverd brood. De jaren na de gijzeling horen we niets meer
over Lamens, maar in 1784 verviel hij in zijn oude gedrag en werd hij wederom gedagvaard
voor een onbetaalde bakkersrekening. Pieter Lamens was een notoire wanbetaler.
Edward Sodderland, historicus

De Kom van Aai

(november 2009)

De kom van Aai was vroeger een kleine poel langs het Kerkepad in een weiland van Aai,
ongeveer bij de bocht in het pad achter de huidige Julianaschool.
Het Kerkepad was een eeuwenoud pad dat liep door de landerijen vanaf het klooster
Engelendael naar de dorpskerk. Tijdens de aanleg van het Essenpark is de laatste rest van
dit historische pad verdwenen. Het pad werd tot 70 jaar geleden nog gebruikt, vooral op
zondagmiddag als ontmoetingspad voor verliefden.
Aai is een verbastering van Arie, Arie Vromesteijn (1845- 1924), een Leiderdorpse boer in
goeden doen en bezitter van veel land. In 1886 had hij 50 melkkoeien en 210 schapen en in
1899 beheerde hij het op één na grootste landoppervlak van het dorp, 56 ha. Zijn vader Piet
(1814-1886) was bouwman, een oude benaming voor boer. Piet kreeg 14 kinderen waarvan
een aantal jong overleed. Arie volgde zijn vader op.
Piet en Arie zijn trotse veehouders. Beide zijn lid van de in 1847 opgerichte Hollandsche
Maatschappij van Landbouw en doen mee aan wedstrijden voor het beste schaap en winnen
hierbij vele prijzen. Ook de geschoren wol van Vromesteijn is van prima kwaliteit. De oudste
prijs die we van Piet kennen is een prachtige, met de hand ingevulde steendruk uit 1868. Hij
wint dan vier eerste prijzen voor een springram, mannetjes schaap; voor vette ooien, vrouwtjes
schapen; vette hamels, gecastreerde schapen; en voor ongewassen wol. Daarnaast nog drie
tweede prijzen met een totaal geldbedrag van 130 gulden! Dit in een tijd dat een landarbeider
5 gulden per week verdient. Van Arie zijn de oudste prijzen bekend uit 1888 voor lammeren
en ooien van het Texelse ras. Enkele van deze prijzen kunt u zien in het Leiderdorps Museum.
Op zijn 37e trouwt Arie. Hij krijgt zes kinderen, waarvan
drie dochters en een zoon Piet (1890-1968) in leven
blijven. Zoon Piet heeft nog wel wat vee maar wordt
rijwielhersteller en heeft als een van de eersten in het
dorp een rijbewijs en een motor.
Arie, evenals zijn vader Piet, woonde in het huis
Voordorp. Dit familiebezit werd in 1908 verkocht aan
de Ned. Hervormde Kerk die er een kindertehuis
vestigde.
Naast Voordorp was boerderij Bijdorp
gebouwd, waar men later woonde en dat in 1909 de
naam Anna Maria kreeg, naar de 21 jarige dochter van
Arie. De Kom van Aaiweg heeft haar naam gekregen in
1940. Het is een opmerkelijke straatnaam, en in 1954
hebben de bewoners van deze straat nog tevergeefs
voorgesteld
de
straatnaam
te
wijzigen
in
Vromesteijnweg.
Nelleke Hovestreydt

Arie Vromensteijn 1924

De Rijnsteen.

(december 2009)

Bij toeval las ik laatst een artikel waarin de naam van een (oude) steensoort “Rijnsteen” werd
genoemd, de vraag kwam bij mij op: “Rijnsteen, wat is dat?”.
Ik heb eerst eens gekeken in de “Dikke van Dale”, die zegt: Rijn’steen. m. (…stenen).
Baksteen van rivierklei, langs de Oude Rijn in Utrecht en Zuid-Holland gebakken.
Nader onderzoek leert dat de Rijnsteen inderdaad gebakken werd langs de Oude Rijn,
globaal van Woerden tot Valkenburg (ZH). In Leiderdorp waren drie fabrikanten van deze
steensoort: J.L. Hoos & zoon, J.J. Koning & zonen en J. en G. Koning Pz.
De Rijnsteen Drieling of kortweg Drieling genoemd, is van de beste grondstof vervaardigd,
de oude rivierklei, afgezet door de Rijn in het einde van haar stroomgebied. De naam
Drieling geeft aan dat deze stenen van een bijzondere afmeting zijn, namelijk 18 x 9 x 4,5
cm, ten opzichte van de toen
gangbare maat 22 x 11 x 5,5 cm. Deze kleinere maat was mogelijk doordat de grondstof een
fijnere structuur had, het kenmerk van deze oude rivierklei.
De keuze voor deze afmeting is waarschijnlijk toe te wijzen aan de plaatselijke
omstandigheden. In deze omgeving was de grondslag niet bijzonder vast en om het dure
beheiën tot een minimum te beperken, trachtte men de muren zo licht mogelijk te maken,
zonder dat deze aan deugdelijkheid zouden verliezen.
Bij de bouw van de watertoren in Utrecht, werden voor de onderbouw “Waalstenen”,
gebruikt, terwijl men voor de bovenbouw de “Rijnsteen Drieling” gebruikte, daarmee bereikte
men een gewichtsbesparing en daardoor minder belasting op de fundamenten en
onderbouw. Een bekende reclametekst uit die tijd was: “ Gebruikt ‘Drielingen’ en gij bespaart
ruimte en geld”.
Omdat de steen een “prima qualiteit en frissche kleuren” bezat, werd deze niet meer gebruikt
als opbouwmateriaal, om daarna bepleisterd te worden, maar bleef de steen zichtbaar en
eigenlijk ontstond er zo een nieuwe bouwstijl.
Bekende bouwwerken waar de Rijnsteen Drielingen zijn toegepast: Hotel “De Dubbele
Sleutel” te Woerden, het stadhuis te Bolsward en kasteel “Oud Wassenaar”.
Ook werd de Rijnsteen Drieling gebruikt door de bekende architecten J. van der Heijden,
H.J. Jesse en J. Splinter bij de woningbouw in de Leidse wijken: “De Kooi” en de
“Tuinstadwijk”.
Naast de baksteen bestond er ook een “Drieling Rijnstraatklinker”, waarmee onder andere
het trottoir voor het Koninklijk Paleis in Amsterdam is geplaveid. Als goede eigenschap van
de Drielingklinkers wordt o.a. genoemd: “Het aangename uiterlijk”, “De gering Hooge Prijs”,
“Weinig kosten in onderhoud” en “Het plaveisel blijft stroef en wordt niet modderig bij regen”.
Bron: “DE RIJNSTEEN en haar toepassingen”, ‘drukkerij Gooi & Sticht’, te Hilversum.
Jan Snatersen

Ook hier is de Rijnsteen gebruikt als bouwmateriaal. (foto PR Leiderdorps Museum)

