
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Jaargang 2012 
 

2012 januari Roelantse verhuist Theo de Bruin 

2012 februari Bollen blazen' door Leiderdorpse Bakker Sophie Molenaar 

2012 maart Het Koningshuis Warner Veltman 

2012 april Geld op straat in Leiderdorp M. W. Heslernveld 

2012 mei Van café naar duurzaam gemeentehuis Sophie Molenaar 

2012 juni De regt- en gemeentehuizen van Leiderdorp Jan Albert Dop 

2012 juli De Zijl, van kreek tot rivier Edward Sodderland 

2012 augustus Straatverlichting in Leiderdorp Hans Boot 

2012 september Snelweg van de Gouden Eeuw (trekschuit Jan Snatersen 

2012 oktober    Studenten tijdens de 10-daagse veldtocht M. W. Heslenfeld 

2012 november Meten is Weten Jos Gerrese 

2012 december Freek van Leeuwen en kerst Warner Veltman 

 
 
 

 

 



Roelandse verhuist                                                                       ( Januari 2012) 

 

   In de vorige eeuw woonde in de Lange Akker, het huisje gelegen naast de Heemtuin, 

de getalenteerde schrijver en dichter Freek van Leeuwen. Op dit moment is hij voor velen 

helaas een vergeten figuur. Dit geldt echter niet voor de Leiderdorpse kunstschilder J C 

(Johannes Cornelis) Roelandse. Hij is geboren in Leiden in 1888 en leefde de meeste jaren tot 

aan zijn dood in 1978 in Leiderdorp. 

Zijn werk weerspiegelt zijn woonomgeving in de eerste helft van de twintigste eeuw. 

Het toont schilderijen, etsen en tekeningen van dorps- straatjes, boerderijen, molens, schepen, 

strand- en stadsgezichten. Bij verschillende Leiderdorpers en familieleden prijken zijn 

schilderijen aan de muur. Museum de Lakenhal heeft werk van Roelandse in bezit.  

De Gemeente Leiderdorp is wel de grootste afnemer van zijn werk. In het oude gemeentehuis 

hingen schilderijen van hem en in het depot aldaar lagen naast enkele schilderijen ook 

tekeningen opgeslagen. Maar sinds kort is die situatie veranderd: zeventien schilderijen worden 

na restauratie opgehangen in het nieuwe gemeentehuis aan de Willem- Alexanderlaan. De rest 

van de Roelandsen uit het gemeentelijk depot is vooralsnog verhuisd naar het Leiderdorps 

Museum in de Sterrentuin. 

Het Museum heeft de gelegenheid aangegrepen. om het komend halfjaar deze relatief 

onbekende werken van JC Roelandse te exposeren in een speciale tentoonstelling. 

De expositie heeft. met een knipoog naar de verhuizing van de schilderijen van het 

gemeentehuis naar het museum, de titel “Roelandse verhuist” meegekregen. In een fraaie 

opstelling zullen tekeningen en schilderijen van de Leiderdorpse schilder te bewonderen zijn. 

Naast een beschrijving van zijn levensgeschiedenis en zijn stijl van werken worden ook 

gebruiks-voorwerpen getoond, in bruikleen afgestaan door kleinkinderen van Roelandse, zoals 

zijn schildersezel, zijn verfdoos en een zelfgebouwd zeilschip dat als voorbeeld gebruikt is voor 

een groot stilleven dat ernaast hangt. 

De expositie “Roelandse verhuist” wordt op zondag l5 januari om 14.00 uur officieel geopend 

door de nieuwe burgemeester van Leiderdorp, mevrouw Laila Driessen-Jansen. Daarbij zal 

Nico Roelandse een korte toelichting geven op het leven en werken van zijn grootvader. Op een 

nader te bepalen datum in het voorjaar zal er vanuit het Museum een lezing gehouden worden 

over Roelandse en zijn tijdgenoten. Iedereen is bij de opening van harte welkom.  

Van belang is nog te melden dat bij de open dag van het nieuwe gemeentehuis, waarschijnlijk 

in maart, de schilderijen van Roelandse die daar gehuisvest zijn, bewonderd kunnen worden.  

Theo de Bruin. 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Bollen blazen”   door Leiderdorpse bakker                           (februari 2012) 
 
Enige tijd geleden las ik in een dagblad in Nijmegen een bericht met de mededeling dat 
winkeliers in een der straten van het winkelcentrum in deze stad toeters hebben aangeschaft 
om elkaar toeterend te hulp te roepen in geval van winkeldiefstal. Dit bericht deed mij denken 
aan vroeger tijden toen de bakkers ook toeters, beter gezegd hoorns, gebruikten, niet uit angst 
voor diefstal, maar om bewoners in de omtrek te waarschuwen dat de broden en bollen gaar 
waren en in de bakkerij gereed lagen voor de verkoop. 
Het gebruik van de bakkershoorn is al heel oud. In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is een 
hoorn te vinden uit 1614. De bakkershoorn behoorde gedurende enkele eeuwen tot de 
ambachtelijke attributen van de bakker. Echter na het afschaffen van de bakkersnachtarbeid op 
12 mei 1912, werd er minder op de hoorn geblazen. Ook in Leiderdorp bliezen bakkers op hun 
hoorns, maar daarover later.  
 
Voor onze voorouders was het vanzelfsprekend de dag te beginnen met een ontbijt van vers 
tarwe- of wittebrood. De bakker bakte daarom ’s nachts zijn broden. Er werd in die tijd gestookt 
met takkenbossen en turf. De deegbereiding geschiedde handmatig. Door deze vorm van 
broodbereiding was nooit precies te zeggen wanneer het brood gereed zou zijn. Daarom 
maakte de bakker gebruik van de hoorn. Zodra de eerste broden uit de oven kwamen, zette de 
bakker de hoorn aan zijn lippen en blies met kracht op de hoorn om de bewoners in de omtrek 
te waarschuwen dat het brood dampend op hen lag te wachten. Het was een dagelijks 
terugkerend ritueel. 
In de loop der eeuwen is het “bollen blazen” teruggebracht tot een folkloristisch gebruik.  
Zo werd op Vastenavond in Helmond met de hoorn aangekondigd dat de beschuitbollen, die 
warm werden gegeten, gereed waren. In de Zaanstreek werd op Luilakdag, de zaterdag voor 
Pinksteren, in alle vroegte op de hoorn geblazen ten teken dat de luilakbollen beschikbaar 
waren. De bakkershoorn is vervaardigd van de hoorns van groothoornige rundersoorten, 
afkomstig uit de Hongaarse steppen. Deze runderen werden naar Duitsland gedreven en daar 
als slachtvee verkocht. Men neemt aan dat op deze wijze de runderhoorns in ons land zijn 
gekomen, waaruit vervolgens de grote bakkershoorns werden vervaardigd. De grootst bekende 
bakkershoorn is 62 centimeter. De punt van de hoorn is veelal voorzien van een metalen 
mondstuk. Het is gebruikelijk dat aan de hoorn een ketting zit om hem op te hangen. 
Het langst in gebruik was, voor zover bekend, de bakkershoorn in Leiderdorp.  
Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot ongeveer 1930, blies bakker van der Sijs, destijds 
gevestigd aan de Hoofdstraat 44, op Oudejaarsdag op zijn hoorn om de dorpsbewoners te 
waarschuwen dat de bollen, timpen en andere baksels gereed waren. Het kwam voor dat Van 
der Sijs op die dag wel duizend broodjes bakte. De traditie wilde dat de broodjes en bollen 
gereed waren voor afloop van de Oudejaarsmiddag kerkdienst. De kerkgangers spoedden zich 
dan na het afhalen van de bollen, naar huis om de lekkernijen warm met boter en stroop te 
nuttigen. Eenmaal dreigde het mis te gaan. Tijdens het bakken zag van der Sijs in dat de bollen 
en broodjes niet op tijd gereed zouden zijn. Toevallig kwam de dominee voorbij, op weg naar de 
kerkdienst. De bakker riep hem toe: “Houd ze maar lang bezig, want ik ben nog lang niet klaar!” 
De bakkershoorn is na 1930 door de bakkers van der Sijs niet meer gebruikt. Nadat Aat van der 
Sijs in 1968 de deuren van de bakkerij definitief sloot, heeft de musicus Willem O. van Zoeren 
op 28 januari 1989 nog eenmaal de bakkershoorn geblazen ter gelegenheid van de feestelijke 
opening van de nieuwe bakkerij van de heer Klootwijk in Rotterdam.  
Sindsdien wordt de hoorn gekoesterd  
als een kostbaar familiebezit.   
Sophie Molema, 
 historica 
 
 
 
 
 
 



 
Het Koningshuis,                                                                         (maart 2012) 
 
In1904-1905 liet de bekende scheepsbouwer Jac. Boot een woonhuis bouwen aan de Kalkbrug  
(Lage Rijndijk) te Leiderdorp naar een ontwerp van de bekende Leidse architect H. J. Jesse 
(1860-1943). De Lage Rijndijk liep oorspronkelijk van de Zijlpoort tot de gemeentegrens van 
Kouderkerk en was vanaf de Kalkbrug bekend als Dorpsstraat. In 1930 werd dit Hoofdstraat en 
het gedeelte van de Lage Rijndijk tussen Spanjaardsbrug en Kalkbrug werd Van der Valk 
Boumanweg (later deels Ockenrode).De villa werd gebouwd schuin tegenover het toenmalige 
Gemeentehuis op een rustige plek.Op oude afbeeldingen van Leiderdorp is te zien dat op deze 
plek vroeger het Kalkhuisje heeft gestaan aan de Kalkwetering, die bij de huidige Leiderdorpse 
Brug  uitmondde in de Oude Rijn. 
De Kalkwetering liep langs het Tielemanslaantje  (thans Berkenkade)  en werd in de jaren ’50 
gedempt, waarmee ook de Kalkbrug verdween. 
 
Jac. Boot, die aan de overkant van de Rijn woonde,  heeft het pand zelf nooit bewoond. 
De eerste bewoner van het pand aan de Hoofdstraat 2 was waarschijnlijk zijn zoon Philippus 
Boot, de latere directeur van de Scheepswerf. Later werd het pand bewoond door Mevr. Kroon-
Nierstrasz, in het midden van de jaren ’30 gevolgd door assuradeur Edward Koning. In de 
oorlog was er in de grote kelder een Joods gezin ondergedoken en in de hongerwinter van 
1944 nam mevrouw Koning nog een kind in huis, afkomstig uit een gezin met 13 kinderen van 
het Jaagpad. De familie Koning heeft hier gedurende lange tijd gewoond en toen ontstond  in de 
volksmond  de naam “Koningshuis”. Dokter Bakema had sinds 1942 samen met dokter H. de 
Bruyne een huisartspraktijk aan de Hoofdstraat 8. Dokter Bakema woonde aan de Acacialaan 
maar ruilde in 1958 met de familie Koning van woning en trok met zijn vrouw en zes kinderen in 
het “Koningshuis”. Inmiddels waren  de huisjes tussen het” Koningshuis” en het Postkantoor 
(Hoofdstraat 6) gesloopt en was het huis voorzien van een grote ommuurde tuin aan het water.  
Dokter  Bakema, die in 1970 werd benoemd tot geneesheer-directeur van het nieuwe 
verpleegtehuis “Leythenrode”,  woonde tot 1973 in het Koningshuis.  
In 1962 werd begonnen met de aanleg van de huidige Leiderdorpse Brug. De omgeving van het 
pand Hoofdstraat 2 veranderde hierdoor drastisch. De nabijgelegen boerderij “Bijdorp” van Piet 
Vromesteijn werd gesloopt, evenals later  het voormalige Kinderhuis “Voordorp”.  Aan de 
overzijde van de Oude Rijn moest het Rusthuis ”Grenshoek” wijken voor de bouw van de 
Leiderdorpse Brug.De laatste particuliere bewoner was de heer Bodrij.  
In 1980 waren er vergevorderde plannen om op de plek van het oude raadhuis een 
appartementencomplex met winkels te bouwen “Winkelcentrum ‘t Oude Raadhuis”.  
Deze plannen voorzagen in de handhaving van het Koningshuis. Het ging niet door, mede 
vanwege bezwaren van omwonenden en de opening van de Winkelhof in 1980. In 1986 was de 
sloop van het Koningshuis nabij. Het moest plaatsmaken voor een complex appartementen met 
winkels, die het oude dorp nieuw leven moesten inblazen. In de nieuwbouw, waarin ook de tuin 
was meegenomen, zou de vierkante vorm van het bestaande pand  terugkomen. Uiteindelijk 
bleef het pand gespaard en in 1991 werd de grond (tuin) naast het huis verkocht voor de bouw 
van  een apotheek met bovenliggende  woningen.   
Vanaf 1992 heeft het pand een kantoorfunctie en sinds 2000 biedt het  onderdak aan een 
belastingadvies- en accountantskantoor.                                               
Warner Veltman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geld op straat in Leiderdorp                                                       (april 2012) 
 
De straten rondom het winkelcentrum Winkelhof zijn genoemd naar oude munten:   
Zo is de Dubloen (naar het Spaanse woord doblón) in de 16e eeuw genoemd naar de Spaanse 
dubbele gouden dukaten. Het is ook een naam voor de goudstukken die uit Amerika naar 
Spanje werden verscheept, vroeger geliefd bij zeerovers, nu bij schatzoekers in 
scheepswrakken. Naast dubloen wordt ook het woord “pistool” gebruikt. 
De Duit is sinds de 14e eeuw de naam van koperen munten ter waarde van een achtste stuiver. 
De munt is sinds 1573 in Holland geslagen en in 1827 ingewisseld tegen kopergeld. 
De Florijn is een minder gebruikelijke benaming voor “gulden”, verwijzend naar de gouden en 
zilveren guldens van de stad Florence, meestal afgekort tot fl. of f. In de 16e eeuw gebruikt als 
rekeneenheid ter waarde van 28 stuivers. 
De Griffioen is een zilveren munt, geslagen in de Bourgondische Nederlanden in de 15e eeuw, 
met de afbeelding van een griffioen (mythologisch fabeldier met kop en vleugels van een 
adelaar en een leeuwenlichaam). 
De Karolusgulden is een gouden en zilveren munt van keizer Karel V ter waarde van 20 
stuivers, ingevoerd in 1521 en nog lang gebruikt als rekeneenheid van 20 stuivers (weldra 
gewoonlijk “gulden” genoemd). Tot 2002  was de gulden de basis van ons geldstelsel. 
De Obool is de Grieks-Latijnse benaming van vanaf de Karolingische tijd geslagen zilveren 
munten van een halve penning  (obool is afgeleid van het Griekse woord obelos = braadspit). 
Genoemd naar een munt ter waarde van 1/6 drachme uit de Griekse en Romeinse periode. 
De Penning is oudste aanduiding voor munt (afgeleid van de Romeinse denarius), gebruikt tot 
in de 19e eeuw (nog voorkomend in de 1e Muntwet van 1816). In de 8e tot de 13e eeuw werd 
de zilveren penning gebruikt met een waarde van 1/240-ste Karolingisch pond, later belangrijk 
lichter. De penning en de duit zijn nog lang gebruikt als kleinste denominatie in latere 
Nederlandse muntreeksen. De term penningmeester wordt nog steeds gebruikt. 
De Reaal (komt van koninklijk) betreft de belangrijkste Spaanse zilveren munt, die in de 16e 
eeuw in groten getale in de Nederlanden circuleerde. Deze naam werd ook gebruikt voor 
diverse zilveren munten van de Bourgondische Nederlanden. Gouden realen werden geslagen 
in opdracht van Philips de Schone, Karel V en Philips II. 
De Schelling is in de Middeleeuwen gebruikt voor een hoeveelheid van 12 penningen (of 1/20-
ste pond), geslagen vanaf de 13e eeuw. In de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden vrijwel 
uitsluitend gebruikt voor munten ter waarde van 6 stuivers.  
De Soeverein (machthebber) betreft een gouden munt van de Zuidelijke Nederlanden, ter 
waarde van 6 gulden, geslagen vanaf 1612. Uit 1600 is de soeverein als dubbele rozenobel uit 
Kampen bekend, als imitatie van de Engelse koningin Elisabeth I. 
De Statendaalder is een zilveren munt, ter waarde van  36 stuivers, geslagen in bijna alle 
Gewesten (behalve Holland) in opdracht van de Staten-Generaal, op naam van koning Philips 
II. Daalders zijn geslagen vanaf 1538 in de Nederlanden, door hertog Karel van Gelre. Later is 
de aanduiding daalder gebruikt voor anderhalve gulden of 30 stuivers. 
De rijksdaalder is in 1586 in ingevoerd met een waarde van 2 1/2 gulden of 50 stuivers. 
Er bestaan veel spreekwoorden en gezegden over munten:   Een fluitje van een cent (kleine 
moeite).    Op de markt is uw gulden een daalder (anderhalve gulden) waard. 
De eerste klap is een daalder waard (goed beginnen).  Een duit in het zakje doen (meepraten).   
Een duitendief (geldwolf) zijn .Geen rooie duit (of cent) hebben (arm zijn).        Een bom duiten 
hebben (rijk zijn). Doodvallen op een cent of erg op de penning (zuinig) zijn. 
Die een penning niet acht, wordt van een stuiver geen heer (wie het kleine niet eert 
Een heitje (kwartje) voor een karweitje krijgen (voor een goed doel). 
Let op de dubbeltjes, dan passen de guldens wel op zichzelf (goed op de kleintjes passen). 
Als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje. 
Het schellinkje (of 30 cent op de markt) is de goedkoopste rang in de schouwburg. 
Een stuivertje kan raar rollen (het kan heel anders aflopen). 
Hij verdient een stuiver, maar heeft voor een braspenning dorst (geeft sneller uit). 
Vele familienamen betreffen muntenIn Leiderdorp wonen families met de volgende muntnamen: 
Florijn, Griffioen, Schelling en Soeverein  
 Maarten Willem Heslenfeld,  
 



Van café naar duurzaam gemeentehuis                                   (mei 2012) 
 
Sinds enkele maanden is het nieuwe gemeentehuis aan de Willem Alexanderlaan in Leiderdorp 
in gebruik. Op 24 maart j.l. vond op feestelijke wijze de officiële opening plaats. Na een 
muzikaal optreden van Drumfanfare Tamarco gingen om 13.00 uur de deuren open voor allen 
die het nieuwe gebouw wilden bezichtigen. .Het gemeentehuis is afgestemd op de eisen van 
deze tijd, waar uitgangspunten als duurzaamheid en flexibiliteit een belangrijke rol spelen. De 
totale kosten zijn binnen de begroting van 15,5 miljoen euro gebleven. 
Gaan we terug in de geschiedenis dan kunnen we zien dat de huisvesting van de bestuurders 
der Gemeente in de loop der eeuwen is gerelateerd aan de ontwikkeling van Leiderdorp en 
haar inwoners. 
Onder verantwoordelijkheid van Schout en Schepenen van Leiden, deze stad kreeg in 1597 de 
ambachtsheerlijke rechten van Leiderdorp, werden er reeds in 1670 vergaderingen gehouden 
van het Gerecht in herberg “Het Haasje”, gelegen bij de Doesbrug.  
Door bestuursveranderingen onder invloed van de Franse Revolutie werd Leiderdorp in de 
periode na 1795 een zelfstandige gemeente en nam het recht en bestuur in eigen hand. 
In die tijd bestonden de bestuurlijke  functies voornamelijk uit rechtspraak.  
Na verloop van tijd  verhuisde het Gerecht naar een andere locatie. Een huurcontract uit 1846 
toont aan dat de gemeente Leiderdorp huurde van mr. Pieter Glaudius Hubrecht, burgemeester 
en secretaris van Leiderdorp, wonende te Leiden, “twee voorste kamers van een huis aan de 
Doesbrug, dienende tot Regtkamer en Secretarie”. 
In 1868 koopt de Gemeente  een huis aan op wat nu hoek Berkenkade – Hoofdstraat is. 
Aan deze woning wordt een nieuwe raadkamer en secretarie gebouwd, kosten f.6.000, --, 
waarna in het verbouwde pand op 22 oktober 1868 de eerste raadsvergadering plaatsvindt. 
Door uitbreiding van werkgelegenheid bij in Leiderdorp gevestigde steenbakkerijen, 
pottenbakkers en een scheepswerf, groeide het inwoneraantal. In de jaren dertig blijkt het 
raadhuis te klein. Gedwongen door de inmiddels uitgebroken economische crisis besluit de 
gemeenteraad op 9 februari 1934 niet tot nieuwbouw, maar tot verbouwing van het raadhuis en 
de daaraan grenzende ambtswoning van de burgemeester. Het bestaande raadhuis krijgt er 
een verdieping en een zolder bij. Aan de benedenverdieping wordt een archiefbewaarplaats 
gebouwd. De totale kosten bedragen f. 28.800, --. De heer Van Groeningen biedt een door hem 
in ijzer uitgevoerd gemeentewapen aan, dat wordt aangebracht voor een bovenraam. Het 
nieuwe raadhuis ontvangt tevens van plaatsgenoot, de heer A. de Jong, een door hem 
vervaardigde windvaan in de vorm van een leeuw. De heer Viervant Tukker schenkt een door 
hem geboetseerd wapen in klei. Beide laatste geschenken staan nog steeds op respectievelijk 
het dak en in de hal van het pand, dat nu eigendom is van Salude Vastgoed BV. Na eventuele 
sloop van het gebouw zullen torenspits met windvaan en de tegel in klei worden teruggegeven 
aan de Gemeente Leiderdorp. 
Ter gelegenheid van de opening van het verbouwde raadhuis op 1 maart 1935, worden aan 
steun trekkenden levensmiddelen uitgedeeld. 
Met name na de Tweede Wereldoorlog groeide de industrie in Leiderdorp met als gevolg een 
toename van de bevolking. Na enkele kleine verbouwingen aan het bestaande raadhuis, besluit 
de gemeenteraad in 1977 tot nieuwbouw van een gemeentehuis in de Statendaalder, nabij  
winkelcentrum, de Winkelhof. Het nieuwe gemeentehuis zal een open huis met een 
multifunctioneel gebruik moeten worden. Op 21 september 1979 wordt het gebouw, waarvan de 
totale kosten 11,5 miljoen gulden bedragen, geopend.  Kinderen van de kleuterschool laten 
ballonnen op en leerlingen van de basisschool bieden zelfgemaakte tekeningen aan, waarvan 
er tien worden geselecteerd om, een plaats in het gemeentehuis te krijgen.  
Zo groeide Leiderdorp van een agrarisch georiënteerde gemeente langs de Rijn, met 1654 
inwoners in 1840, naar een moderne gemeente met ruim 26.000 inwoners in 2012.  
De huisvesting groeide mee en paste zich aan, aan de eisen van de tijd.                                                                                                      
Sophie Molema                                                             
 
 
 
 
 



De regt- en gemeentehuizen van Leiderdorp                             (juni 2012) 
 
Niets staat er meer van het fraaie gemeentehuis dat we in 1979 zo vol trots in gebruik namen. 
Een nieuw gemeentehuis in een nieuw centrum van het dorp. Eigentijds, ultramodern ingericht, 
toekomstbestendig. Iedereen was enthousiast, burgemeester Van der Have en gemeente- 
secretaris Hobo voorop. Toen in augustus 1977 de eerste paal werd geslagen, was iedereen er 
volledig van overtuigd dat dit gemeentehuis minstens even lang dienst zou doen als het oude 
aan de Hoofdstraat. Jammer, maar het is anders gelopen. Het gemeentehuis uit de jaren ”70 is 
verdwenen, dat aan de Hoofdstraat staat nog steeds, en op de hoek van de Simon Smitweg en 
de Willem-Alexanderlaan is een nieuw gemeentehuis verrezen. Ook dat voldoet aan alle 
hedendaagse eisen, is ingericht volgens de nieuwste kantoormode (fiexplekken!), etc. En als 
het over een aantal jaren weer zal moeten worden afgebroken, zal dat een stuk gemakkelijker 
gaan dan met het beton-en-bakstenen gebouw aan de Engelendaal. Geheel recyclebaar! 
Sinds wanneer hebben we trouwens een gemeentehuis in Leiderdorp? Een gemeente 
die in het al eerder genoemde jaar 1979 (op ietwat dubieuze gronden) haar twaalfhonderdjarig 
bestaan vierde, zal er toch wel vele hebben gehad? Niet, dus. Van de vroegste jaren - toen 
Leiderdorp globaal lag tussen Leitherebroec, het woeste, moerassige gebied tussen Mare en 
Zijl waar nu de Merenwijk ligt, en de nog steeds bestaande grens met Koudekerk - tot het jaar 
1583 waren de burggraven van Leiden, de kasteelheren van de Leidse Burcht, ambachtsheer 
van Leiderdorp. Deze machtige heren benoemden een schout, een recht dat overging op het 
gemeentebestuur van Leiden toen deze stad de ambachtsheerlijkheid kocht van de graaf van 
Ligne, de laatste burggraaf. Tot de grondwet van 1848 hield Leiden het recht om de 
Leiderdorpse schout te benoemen. Die woonde dan ook meestal in Leiden! (Overigens is 
burgemeester Lenferink van Leiden uit hoofde van zijn functie nog steeds Heer van Leiderdorp.) 
De schout verenigde in één persoon de functies van wat wij nu een kantonrechter, 
burgemeester, heemraad en gemeentesecretaris zouden noemen. Eén functionaris met zoveel 
ambten had natuurlijk geen speciaal gemeentehuis nodig: hij oefende zijn taken uit vanuit het 
“Regthuis”, een weidse naam voor wat niet meer dan een kamer of twee in een van de 
plaatselijke herbergen. 
Op een kaart uit 1592 zien we al op het gebied tegenover kasteel De Does, dat nu tussen 
Hoofdstraat, Doeslaan en Does ligt, genoteerd staan: “De huysinge van den Schout van 
Leiderdorp.” In 1670 staat daar de herberg Het Haasje, waarin de vergaderingen van het 
gerecht worden gehouden. In 1765 is de naam van deze “vermaarde herberg” gewijzigd in De 
Nieuwe Hoorn. En in 1797 wordt De Nieuwe Hoorn omschreven als “huis en erf, zijnde een 
neringrijke herberg, wordende thans aldaar het regthuis gehouden, met een overdekte kolfbaan, 
kamers en kelder, stalling, koetshuis, fraaie koepels en tuin, gelegen bij de Doesbrug.” Tot in de 
tweede helft van de negentiende eeuw huurde daar de gemeente, laatstelijk van 
burgemeester/secretaris Hubrecht, die zelf in Leiden woonde, “de twee voorste 
kamers….teneinde te dienen tot Regtkamer en Secretarie”. 
In 1867 legt Hubrecht zijn dubbelfunctie neer. Dan wil de gemeente het Regthuis blijven 
gebruiken of desnoods aankopen, maar de onderhandelingen daarover mislukken. De nieuwe 
secretaris, A.C. Smit, toont zich bereid, niet om een deel van zijn huis te verhuren, maar het 
hele pand “in de Kerkwijk, op het Tielemanslaantje, omtrent het Leijdendorpsche Hek” aan de 
gemeente te verkopen. De weduwe van de Leiderdorpse metselaar Maarten ,Splinter 
verbouwde het voor f 6.000,-- tot Raadhuis. De term Regthuis, die inmiddels verouderd was - er 
werd immers geen recht meer gesproken - verdween hiermee uit de Leiderdorpse 
geschiedenis. Dit gebouw, dat nog het meeste leek op het huidige gebouw “Irene” naast de 
nieuwe ophaalbrug over de Rijn, werd in 1868 in gebruik genomen. 
 In 1935 werd het verbouwd tot het oude gemeentehuis aan de Hoofdstraat. 
Omdat dit pand te klein werd en het centrum van de gemeente zich verplaatste, werd na enkele 
jaren van discussie en plannenmakerij in 1977 de eerste paal geslagen aan de 
StatendaalderMaar net als van de herberg Het Haasje is er binnenkort niets meer van over. 
Alleen het logo van de gemeente herinnert dan nog aan het meest kortstondige van de 
Leiderdorpse regt- en gemeentehuizen.    
Dr. Jan Albert Dop 
Op de voorgrond het tolhuisje bij het Leiderdorpse Hek, 
 daarachter links het Raadhuis uit 1867.  



De Zijl, van kreek tot rivier      (juli 2012) 
 
Iedere Leiderdorper passeert met enige regelmaat de Zijlbrug. Daarbij zal niet iedereen zich 
realiseren dat de Zijl van oorsprong slechts een getijdenkreek was die later is uitgegraven tot 
een flinke rivier. 
Eerst enkele gegevens. De Zijl is niet meer dan 4,56 km lang en verbindt de Oude Rijn met de 
Kagerplassen. De naam ‘Zijl’ is in vele benamingen terug te vinden. Om er enkele te noemen 
natuurlijk de Zijldijk, de Zijlpoort, Zijlsingel, zwembad de Zijl, Zijlkwartier en restaurant de 
Zijlstroom.  Er zijn er vast nog meer te vinden.  
Wandelend langs of varend over de Zijl was er in vroeger tijden veel te zien. Zoals Huis ter Zijl 
(op de plaats van de autowasstraat op de Baanderij) dat later Zijlhof werd en aan de andere 
kant van de Zijl het adellijk huis Steneveld.  Op deze plek stond later de scheepswerf van Boot. 
Ter hoogte van de Driegatenbrug was tot 1936 de spoorbrug te zien. Verderop aan de Zijl ligt 
de Boterhuispolder , de oudste ontginning in het Groene Hart. Dit is een polder uit de 
Karolingische tijd (8e eeuw) met een slotenpatroon waarin de oude kreekarmen nog te zien zijn. 
Van het jaagpad langs de Zijl is niets meer te vinden. Er rest nog wel één rollerpaal die gebruikt 
werd om het touw langs te leiden waarmee boten getrokken werden. 
Nu terug naar het ontstaan van de Zijl. Stormvloeden en overstromingen zorgden in de 12e 
eeuw voor ongekende overlast. De Hollandse ambachten kregen nog een extra probleem. Van 
oudsher waren ze voor hun afwatering aangewezen op de Oude Rijn, maar in de twaalfde eeuw 
verloor de rivier door verzanding steeds meer zijn afvoerfunctie, met name voor de 
veengebieden tussen Utrecht en Leiden. Na een stormvloed in 1163 verzandde de Oude Rijn 
definitief en konden de omliggende landen hun water niet meer kwijt. Om het water uit Utrecht 
tegen te houden werd een dam gelegd in de Oude Rijn bij Zwammerdam. Op bevel van de 
Duitse keizer werd die afgebroken, want Utrecht dreigde onder te lopen. 
Om toch water te kunnen lozen besloten de ambachten in het derde kwart van de twaalfde 
eeuw twee afvoerkanalen te graven, de Does en de Zijl.  De Zijl was van oorsprong 
waarschijnlijk niet meer dan een getijdenkreek die eind 12e eeuw verbreed werd en samen met 
de Does het water van de Oude Rijn kon afvoeren via de Leidse Meer en Haarlemmermeer. Het 
Spaarne bracht het water tenslotte door de Spaarndam naar het IJ dat in die tijd een open 
verbinding had met het Almere, het huidige Ijsselmeer. Sindsdien was Leiderdorp redelijk 
verzekerd van droge voeten. 
Vijftien ambachten, later uitgebreid tot vierentwintig, die direct belanghebbend waren, werkten 
samen in het  graven van de Does en de Zijl. Leiderdorp was daarmee geheel omgeven door 
waterwegen en wel de Oude Rijn, de Does, de Dwarswetering en de Zijl. Uit dit 
samenwerkings-verband van ambachten  is het Hoogheemraadschap Rijnland voortgekomen. 
Het graven van de Does en Zijl bleek niet voldoende om behalve het water van het Hollandse 
gebied ook het water dat uit Utrecht kwam af te voeren. In 1202 werd nogmaals de Oude Rijn 
bij Zwammerdam afgedamd. Opnieuw leidde dit tot onenigheid en werd besloten de 
Heijmanswetering bij Alphen te graven als derde afvoerkanaal.  
Waterstaatswerken vergen regelmatig onderhoud en de lasten hiervan werden verdeeld over de 
ambachten. In de middeleeuwen droeg Leiderdorp bij aan de onderhoudskosten van de 
Alphersluis, een van de sluizen van Spaarndam. De gezamenlijke ambachten droegen op hun 
beurt weer bij  aan het onderhoud van de Doesbrug, het sluisje aan de Zijlbrug en de 
Rijnbruggen (St. Jansbrug en Visbrug) in Leiden. De Zijl was dus al heel vroeg voorzien van 
een brug en een spuisluisje (een ‘zyl’). Om droge voeten te kunnen behouden was men 
gedwongen tot samenwerking in het belang van heel Holland. De Zijl, vroeger druk bevaren 
door de beroepsvaart, nu profiteert vooral de pleziervaart van deze korte maar mooie rivier. 
Edward Sodderland,  
 Historicus 
 
 
De Spanjaardsbrug waar de Zijl in de Oude Rijn  
uitmondt. (Litho, gemaakt rond 1850) 
 
 
 



De straatverlichting in Leyderdorp                                                  (augustus2012) 
Willem Bos, bouwman, woonde in Achthoven. Hij was in zijn dagen bij iedere dorpeling   

bekend, want hij was een actief man. Naast zijn werk als op de boerderij had hij een veelzijdige 

belangstelling. Voor zover zijn werk het hem toeliet was hij bereid zich ook op andere terreinen 

daadwerkelijk in te zetten. In de zomer van 1857 vraagt hij ontslag aan als brandmeester bij 

spuit 4 van de Achthovener wijk. Hij was namelijk gekozen tot lid van de gemeenteraad en in 

die functie min of meer tot hoger heerlijkheid bevorderd. Nog geen jaar later, in april 1858 volgt 

hij Arie van Leeuwen op toen die plotseling overleed.                      Dat wethouderschap vergde 

echter teveel van zijn tijd. In september 1860 droeg hij die taak  dan ook graag over aan zijn 

collegabouwman C.de Graaf. Maar hij bleef wel lid van de Raad. 

Hoewel zijn vader nog deel had uitgemaakt van de commissie voor hert schooltoezicht op de 

Openbare School, vinden Willems naam bij de mensen van het eerste uur van de in 1862 

opgerichte Christelijke School. In dat schoolbestuur droeg hij krachtig tot de groei van deze 

school.  Ook in de Raad bleek hij geen Willem de Zwijger te zijn. Hij was een vooruitstrevende 

figuur, al boekte hij weinig succes. Hij was de eerste inwoner van Leiderdorp die voorstelt een 

vrijwillige brandweer in de gemeente op te richten. In oktober 1862 stelt hij voor tot openbare 

verlichting der gemeente over te gaan. B&W zijn door dit voorsteltotaal verrast. Zij vragen 

haastig nadere inlichtingen bij de burgemeesters van Soetermeer en Alphen, waar zo’n 

openbare verlichting reeds bestond. Als de antwoorden binnen zijn, formuleren B&W hun 

antwoord aan de Raad “Aanbelangend het voorstel van het lid van Uwe Raad, de heer Bos, 

menen wij de uitvoering  eener openbare verlichting in onze gemeente U ernstig te moeten 

ontraden”. Brieven van de burgemeesters van Soetermeer en Alphen, alwaar slechts weinig 

lantaarns gebruikt worden, bewijzen dat de  kosten van aanleg, daarstelling en onderhoud 

tamelijk hoog zijn. Leyderdorp zoude 24 lantaarns nodig hebben. De grootste kosten daaraan 

verbonden kunnen niet opwegen tegen het weinige nut, dat van een tamelijk verren geplaatsten 

olielantaarn kan worden verkregen. Willems stem blijkt van een roepende in de woestijn te zijn, 

want niemand voelt iets voor zijn voorstel. Het komt niet eens in stemming. Het was echte 

uitstel van executie, want zeven jaar later, in 1869, worden er in de kom van het dorp zegge ren 

zwijgen zes olielantaarns geplaatset en dit aantal wordt een jaar later met evenzoveel 

olielantaarns uitgebreid. Schilde Jacob Nagtegaal wordt de eerste lantaarnopsteker in 

Leyderdorp. Voor het aansteken en blussen in Ker- en Doeswijk toucheert hij 4 gulden per 

lantaarn per winterseizoen. Voor dat bedrag moest hij ook de olie en de lampenpitten leveren. 

Nagtegaal vindt dat te weinig; bovendien worden er in de Zijlwijk ook nog lantaarns geplaatst. 

Uitvoerig licht hij toe wat olie en lampenpitten kosten. Tenslotte wordt men het eens voor de 

prijs van 13 gulden per lantaarn, all-in , voor de periode van 1 oktober tot 31 maart. Als er in 

1871 weer zes lantaarns worden geplaatst, gaat de prijs met 1 gulden per lantaarn omlaag. De 

ontwikkeling van de openbare straatverlichting werkt las een sneeuwbal. In 1873 vragen een 

aantal bewoners van de Heerenlaan om straatverlichting. Blijkbaar waren er in die tijd in Leiden 

al gaslantaarns, want B&W houden in eerste instantie de boot F. “van oordeel zijnde, dat 

wegens de nabijheid der stad het aldaar brandende gaslicht genoegzaam licht langs de cingels 

verspreid”. Enige tijd later kan men ook daar de openbare verlichting niet meer tegenhouden.                                      

Uit Leyton Clanck 1981     

 Hans Boot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Snelweg van de Gouden Eeuw.                                                (september 2012) 
 
Over een enkele jaren is de A4 in Leiderdorp voor het grootste deel uit het zicht verdwenen, op 
dit moment wordt nog hard gewerkt om ook de oostelijke rijbanen verdiept aan te leggen. Het 
westelijke gedeelte is gereed en daardoor kan het verkeer over zes (versmalde) rijbanen onder 
de Oude Rijn door, zowel richting Amsterdam als richting Den Haag en Rotterdam. 
 
Zo’n 350 jaar geleden was er hier in de regio ook een ‘snelweg’. Vanuit de noodzaak om de 
stijgende hoeveelheid (kleine) goederen, post en personen te vervoeren, was er vraag naar 
goed geregeld en comfortabel vervoer. De trekschuit voldeed aan die eisen, en ook als er geen 
wind was kon er gevaren worden. In 1632 was de eerste trekvaart gegraven, de 
Haarlemmertrekvaart tussen Haarlem en Amsterdam. Er zouden er nog een aantal volgen, in 
1638 Leiden – Delft, in 1657 Leiden – Haarlem en in 1664 Leiden - Utrecht. Hoewel de koets 
sneller was werd toch veel meer gebruik gemaakt van deze vorm van reizen, omdat de 
trekschuit aanzienlijk comfortabeler was. De koets reed over de slechte wegen met grote 
hobbels en kuilen en als het slecht weer was kwam de koets soms in de modder vast te zitten. 
Bovendien was het reizen per koets voor de meeste mensen te duur.  
            
De trekvaartdienst van Leiden naar Utrecht ging ook langs Leiderdorp, en ondanks dat de 
trekvaart na 200 jaar zo rond 1850 werd opgeheven mede door de opkomst van de 
spoorwegen, ligt het jaagpad er nog steeds. Vanuit Leiden kwam de trekschuit langs de Hoge 
Rijdijk om bij de oude Leiderdorpse brug, vanwege de toen al bestaande bebouwing, over te 
steken naar het jaagpad in Leiderdorp. Het riviertje de Does werd gepasseerd via een kwakel, 
die in het jaagpad lag. Bij ‘Boerenschouw’ in Koudekerk werd overgestoken naar Hazerswoude, 
om later bij ‘Prinsenschouw’ weer terug over te steken naar Koudekerk, om vandaar het 
jaagpad verder te volgen richting Alphen, Woerden en Utrecht. 
 
De Oude Rijn is een natuurlijke vaarweg die geschikt is gemaakt voor de trekschuit, met een  
jaagpad, rolpalen en overbrugging van zijsloten door kwakels. Het jaagpad werd gebruikt door 
de jager, te voet of te paard. Rolpalen (langs de Zijl staan er nog een paar) werden gebruikt om 
in scherpe bochten te voorkomen dat de trekschuit tegen de oever werd getrokken. Een kwakel 
is een brug die aan de waterkant geen leuning had of een lage leuning die vanaf de grond 
begon. Door die constructie kon het jaagtouw niet achter de brugleuning blijven haken. Langs 
het jaagpad - maar niet aan de waterzijde - stonden hectometerpalen, betonnen palen met een 
afstandaanduiding. De afstand die erop staat geeft aan hoever je van het startpunt van de 
trekvaartroute bent, in dit geval vanaf de Leidse haven. De provincie heeft bij het repareren van 
de walkanten van de Oude Rijn veel van deze historische palen weggehaald (veel waren ook 
beschadigd en hinderlijk bij het maaien) en vervangen door ‘moderne’ metalen borden. De oude 
witte betonnen hectometerpaal op de foto, staat nog op z’n plek en dat is dus 3 km vanaf het 
vertrekpunt van de trekschuit uit Leiden, het nieuwe bord staat iets verder richting Koudekerk. 
 
De snelheid van de trekschuit, die voortgetrokken werd door een persoon (de jager) te voet of 
te paard, was ongeveer 4 á 5 km per uur dus niet echt een ‘snelweg’, volgens onze huidige 
begrippen.  Overigens de snelheid van de stoomlocomotief ‘De Arend’ op de eerste spoorlijn 
Amsterdam -Haarlem was ongeveer 25 km per uur, veel te snel en veel te veel herrie vond men 
toen in 1840. 
Jan Snatersen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leidse studenten moedig tijdens de 10-daagse veldtocht.    (oktober 2012) 
 
Bij toeval namen de Leidse studenten als “Vrijwillige Jagers” op 5 augustus 1831, tijdens de 10-

daagse veldtocht, deel aan de “slag bij Beringen”.Na een oproep van Koning Willem I om de 

eenzijdige afscheiding van België ongedaan te maken spoelde een golf van vaderlandsliefde over 

het land. In Leiden verenigden de studenten zich in het corps “Vrijwillige Jagers”. In november 

1830 vertrokken 200 studenten als Vrijwillige Jagers naar Breda. Ze kregen een vaandel mee 

met de “W” van koning Willem I in het wapen. 

In augustus 1831 rukte het corps op naar België. Een groep van circa 100 man, onder leiding van 

luitenant  Den Beer Portugael, achtervolgden een groepje Belgen. Bij het plaatsje Beringen treffen 

zij echter een grote overmacht van ruim 900 Belgen. De moedige aanvoerder besloot de aanval 

in te zetten, liet het sein voor stormaanval blazen en rukte op “en tirailleur”. Door zich te 

verspreiden leek het Hollandse leger groter en was de trefkans kleiner. De Belgen daarentegen 

bleven dicht opeen en vormden zo een grotere trefkans voor de Hollanders. Weldra vluchtten zij 

voor de doldrieste aanval en lag de weg naar Beringen open. Het plaatsje, waar men de 

Hollandse hoofdmacht verwachtte aan te treffen, kon gemakkelijk worden ingenomen. 

 

Het avontuur had slechter kunnen aflopen; het peloton was voor de Hollandse troepen 

uitgekomen! Het Leidse corps verloor helaas de student Beeckman en had 2 gewonden. Beringen 

was inderhaast door de Belgen verlaten. Er werden enkele gevangenen gemaakt en veel militaire 

uitrustingsstukken buitgemaakt. Pas anderhalf uur later bereikte de 3e Divisie onder leiding van 

generaal Meijer het plaatsje. Het dappere optreden en de eclatante overwinning op een 

tienvoudige overmacht, werd terecht beloond met militaire onderscheidingen. Na de 10-daagse 

veldtocht werd het “Metalen Kruis”, vervaardigd uit buitgemaakt geschut, aan de dappere 

vrijwilligers geschonken. 

Onder deze helden bevond zich ook een Leiderdorper, nl. Leendert Johannes van Rhijn, geboren 

op 26 januari 1812 en student theologie. Zijn jongere broer Huijbert was nog te jong om deel te 

nemen aan de 10-daagse veldtocht. Hun vader was de bekende heel- en vroedmeester Arnold 

van Rhijn. 

De familie Van Rhijn nam en neemt nog steeds deel aan het maatschappelijk verkeer in vele 

functies: arts, dominee, molenaar (o.a. van molen de Valk), etc. Er wonen nog steeds 2 families 

Van Rhijn in Leiderdorp. 

Maarten Willem Heslenfeld,  
 
 De onderscheiding die Leiderdorper  
Leendert Johannes van Rhijn ontving  
voor zijn inzet tijdens de slag bij Beringen 
 
 

 
 

 



Meten is Weten.                                                                          (november 2012) 
 
Meten in de breedste zin des woord was nodig vanaf het ontstaan van schepselen met enige 
intelligentie, de eerste mensen. Hoe lang moest mijn boog zijn en hoelang en dik zijn dan de 
pijlen.  Hoeveel graan moet ik ruilen voor een konijn en hoe weet ik waar ik ben op aarde als ik 
niet de normale vertrouwde herkenpunten heb maar slechts kan kijken naar zon, maan en 
sterren. Toen mensen de aarde gingen verdelen in eigendommen werd het meten zelfs 
belangrijker. Hoe groot is mijn stuk grond en waar zet ik het hek neer?  
   Vele scheepsrampen zijn ontstaan omdat men niet goed wist waar men was. Dat kwam 
omdat men met een jacobsstaf – de eerste vorm van een sextant –wel kon uitvinden op welke 
breedtegraad men zich ongeveer bevond maar niet op welke lengtegraad. Om de lengtegraad 
te kunnen bepalen had men nauwkeurige uurwerken nodig die ook op een slingerend schip 
stabiel bleven lopen.  Het pendule uurwerk van Christiaan Huygens was hiervoor bij lange na 
niet goed genoeg.  
   In 1714 schreef de Engelse admiraliteit een wedstrijd uit met een enorm prijzengeld voor 
diegene die als eerste een uurwerk ontwikkelde dat voldoende nauwkeurig was over langere tijd 
en die scheepscondities op zee desondanks kon weerstaan. De aarde is 360 graden rond en 
doet 24 uur over een cyclus. Dat betekent dat 1 graad lengte overeenkomt met 4 minuten 
(ca.110 km). Voor een precieze plaatsbepaling binnen 1 graad mocht de klok dus over een 
periode van maanden tot jaren niet meer afwijken dan 2 minuten.  
   Pas in 1736 presenteerde John Harrison zijn eerste model H1, kort daarop gevolgd door H2, 
H3, H4 en H5. Het is dan inmiddels 1771. H5 had een afwijking van 1/3 seconde per dag. Pas 
met deze klokken was het mogelijk een precieze plaatslocatie op zee te maken. 
 In het Engelse Greenwich staan deze klokken nog in het museum. Het boekje “Longitude” van 
Dava Sobel beschrijft deze hele ontwikkeling. 
Tegenwoordig hebben we bijna allemaal wel een klok die met de atoomstandaard in Frankfurt 
wordt gesynchroniseerd, gecombineerd met kwartsuurwerken. Nauwkeurigheden voor onze 
horloges van enkele seconden per jaar zijn bijna normaal. 
   Bij meten in de breedste zin komt natuurlijk ook de betrouwbaarheid aan de orde. 
 Hoe weet ik dat jouw meetstok precies een el is, of dat de inhoud van jouw maatbeker klopt. Er 
waren dus maatstaven of ijkingmethoden nodig. Zo kwam men oorspronkelijk met 
standaardmaten die vaak ontleend waren aan de praktijk: 1 liter water is een kilo.  
Op dit uitgangspunt berustte de wet van Archimedes: het volume van een voorwerp is gelijk aan 
het gewicht van de verplaatste vloeistof bij onderdompeling in water. Later werden de 
standaarden meer wetenschappelijk vastgelegd. Zo liggen in Parijs in een kluis de in platina 
uitgevoerde standaardmeter en de standaardkilo onder vaste vochtigheid en temperatuur. 
Platina is een stabiel edelmetaal en is niet of nauwelijks onderhevig aan invloeden van buitenaf.  
Alle landen refereerden hun locale standaarden aan de standaarden in Parijs. 
 Zo heeft Nederland de Nederlandse standaardkilo, uitgevoerd in koper en in bezit van Museum 
Boerhoeve. Voor de gelegenheid van de expositie Meten is Weten in het Leiderdorps museum 
is dit unieke stuk in bruikleen bij het Leiderdorps Museum.  
  In wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/kilogram is meer te vinden over standaarden. 
 Sinds geruime tijd  zijn deze standaarden inmiddels gebaseerd op combinaties van vaste 
natuurkundige constanten, zodat er geen afhankelijkheid meer is van externe invloeden. 
Jos Gerrese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/kilogram


 
Freek van Leeuwen en kerst                                                  (december 2012) 
 
In deze decembermaand een Kerstgedicht in onze rubriek over de historie van Leiderdorp. Een 
kerstgedicht echter van de bekende Leiderdorpse dichter/schilder Freek van Leeuwen (1905-
1968). Hij leefde en werkte van 1955 tot zijn dood in Leiderdorp en woonde onder primitieve 
omstandigheden in “De Lange Akker”, een eenvoudig houten huisje, dat thans in de Heemtuin 
staat. Freek van Leeuwen, zoon van een orgelbouwer, was een revolutionair-socialistisch 
dichter,  gevormd in de crisisjaren ‘30 van de vorige eeuw.  
Overheersende thema’s in zijn werk zijn crisis en werkeloosheid, die hij zelf moest ervaren. Zijn 
verzet was dan ook vooral gericht tegen de geest van tijd en samenleving.  
Eigenlijk niet iemand van wie je een kerstgedicht zou verwachten.  
Toch komt het Kerstgebeuren regelmatig terug in zijn werk. Freek van Leeuwen  was immers 
de opstandige die opstandig is geworden omdat hij de ellende van de mens niet kon verwerken, 
deze als uitzichtloos ervoer en elke oplossing van mensenwege bij voorbaat tot mislukken 
gedoemd achtte. Alleen het wonder van Bethlehem kon uitkomst geven en zo kreeg de komst 
van Christus in onze wereld in nood een centrale plaats in zijn werk.  
Zijn verlangen ging uit naar gerechtigheid die ook vrede inhoudt. 
In de naoorlogse periode ging hij ook schilderen. Het Leiderdorps Museum beschikt naast losse 
gedichten en vele dichtbundels ook over enkele schilderijen van Freek van Leeuwen. 
Het gedicht Christusgeboort verscheen in zijn dichtbundel “Door het Donker” een uitgave uit 
1934 door De Boekenvrienden “Solidariteit’ te Hilversum. 
Warner Veltman.  
                                                     

                                                            CHRISTUSGEBOORT 

                                          Hij werd in het midden der barre nacht 
In bloed en pijnen op d’ aard gebracht. 
Daar was geen luier, geen doek of zo, 
De moeder dekte Hem toe met stro. 
En zelve rillend van koorts en kou, 

Peinsde ze hoe ze Hem voeden zou. 
En toen – een ster was hun voorgegaan - 

Klopten drie wijzen ten poorte aan. 
De eerste bracht Hem – symbool van leed - 

 
Als offerande een bloedrood kleed 

De tweede – bode van smaad en hoon - 
Bracht Hem een staf en een doornenkroon. 
De derde – gebukt onder ’s werelds wee – 

Zeulde het kruis op de schouders mee. 
Ook waren de herders opgegaan 

Zij voerden een duistere kudde aan 
Eind’loze  rij van ’t gesmade ras 
Dat aan de arbeid geketend was 

Aan d’arbeid verkocht voor luttel geld, 
Eeuwen al leeg’rend in Efrata’s veld 

Spiedend aan iedere horizont 
Of het ook zijn Verlosser vond 

En geen die zijn Koning iets schenken kon 
 

Zij smeekten slechts: Kyrie Eleison! 
En Hij, verheerlijkt in hemels licht, 
Heeft van de kribbe zich opgericht 
Bood hun in opperste Liefde aan 

                                               Al wat Hij had: Zijn naakte bestaan. 
                                                                                                              Freek van Leeuwen 


