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Leithon – Leiden – Leiderdorp

(januari 2013)

Ruim 30 jaar geleden vierden we het 1200-jarig bestaan van Leiderdorp. 779—1979.
Ons dorp had een nieuw elan gekregen met de voltooiing van het centrale park de Houtkamp, de
woonwijken Voorhof en Binnenhof, de opening van het hypermoderne, overdekte winkelcentrum
Winkelhof en als klap op de vuurpijl het nieuwe gemeentehuis aan de Statendaalder. Ook de dreiging
van annexatie door de grote broer was afgewend. Kortom, Leiderdorp had wat te vieren en zette
maar meteen een forse historische grenspaal: honderden jaren ouder dan Leiden.
Maar klopte dat allemaal? Is Leiden inderdaad zoveel jonger en was er al meer dan 1200 jaar
geleden werkelijk sprake van een nederzetting Leiderdorp? Ja, dus
Voordat er geschreven bronnen zijn, is er de archeologie. Daaruit blijkt in elk geval dat er in het
Oude Dorp rondom de Kom van Aaiweg in de Merovingische en Karolingische tijd ( zo 700-900) al
boerderijen stonden en handel werd gedreven.
Duiken we nu in de geschreven historie, dan blijkt dat in dit gebied een streeknaam ‘Leithon’
voorkomt in een negende- of tiende-eeuwse lijst van goederen die vóór de komst van de
Noormannen behoorden tot het bezit van de bisschop van Utrecht. De bisschop, of liever, de
Utrechtse Sint-Maartenskerk bezat vóór ca 800 onder meer:
Drie hoeven aan de Wilk (Kronkelwetering) in Zoeterwoude, eveneens drie in Zwieten, waar nu de
Heineken-brouwerij staat, drie in het ons niet meer bekende Hanatce en vier in Holtland In totaal vier
hoeven in het eerste, tweede en derde Leithon, vijf in Roomburg, ook vijf in het eveneens niet meer
bekende Legihan en in Lopsen (nu de Beestenmarkt in Leiden) twee.
Waar lagen deze drie Leithons? Zeker is niets, maar er zijn aanwijzingen dat de naam al tot de
Romeinse tijd teruggaat en iets te maken heeft met vruchtbare gronden. Maar ook ’gelegen aan de
lee’, aan de wateren. En wie in gedachten op de omwalling van het castellum Matilo gaat staan en
over de Rijn heen kijkt, ziet een gebied dat door wateren in drieën werd gedeeld: de Nieuwe en Oude
Rijn en de Leysloot (Zijl en Does zijn van veel later tijd).
In de jaren na deze eerste vermelding van de drie Leithons volgen er meer. Er is sprake van
hoeven in Leithon, in de villa Leithon (geen stad, maar een grote hoeve), terzijde van de Mare lag een
drassig gebied, Leytherebroeke geheten (nu de Merenwijk), en de Burcht, waarvan de eerste
voorlopers rond 880 zijn opgeworpen, gaat Leitheriburch heten.
Graaf Floris I laat daar rond 1050 munten slaan die tot in Rusland zijn teruggevonden. De Burcht
krijgt dan ook een kastelein of burggraaf: de castellanus de Ledene. Vóór1050 zijn er geen
aanwijzingen voor een stedelijk gebied daar waar nu Leiden ligt. Daarna ontstaat er in het grafelijke
gebied tussen het huidige Gravensteen en de Burcht, op de grenzen van de drie
ambachten/parochies die later Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude zullen gaan heten, een dorpje
dat in de loop van de 13e eeuw stadsrechten zal gaan krijgen en dan de naam zal overnemen van het
gebied waarin de, inmiddels grafelijke, burcht was gelegen: Leiden. Het oudere dorp langs de Rijn
wordt vanaf ongeveer 1140 in de boeken doorgaans vermeld als Leitherdorpe, hoewel de aanduiding
Leithan nog lang in gebruik blijft voor gebieden die in het huidige dorp liggen
De geschiedenis van Leiden en Leiderdorp is dus onlosmakelijk verweven, ook al is het dorp
inderdaad ouder dan de stad.
Dr.Jan Albert Dop

In Upwilcanhem tres mansa. In Suetan similiter. In Hanatce similiter. In Holtlant IIII mansa. In prima
Leithon II. In secunda I. In tertia I. In Rodanburg quinque mansa. In Legihan V. In Loppishem

Thunderjet straaljager neergestort in Leiderdorp

(februari 2013)

Op woensdag 20 juli 1955 omstreeks 11.30 uur is boven de Gemeente Leiderdorp een straaljager
neergestort waarbij de piloot om het leven kwam. Het betrof een toestel van het type Republic F-84G
Thunderjet.
In 1944 besloot de Republic Aviation Company in Farmingdale (New York) tot de bouw van een
straaljager nadat het leger hiervoor belangstelling had getoond. De eerste vlucht van Republic XP-84
vond plaats in februari 1946. De eerste toestellen waren weinig betrouwbaar maar het concept werd
door-ontwikkeld en er kwam een B serie, gevolgd door de series C t/m E. De F-84E, die zijn eerste
vlucht in mei 1949 maakte kon twee 1.000 ponders meenemen of twee grote ongeleide Tiny Tim
raketten. Er werd o.a. mee gevochten in Zuid-Korea.
Nederland kreeg zijn eerste 21 F-84E’s in het kader van het Mutual Defense Assistance Program
(MDAP) in 1951. Zij werden als 311e en 312e squadron gelegerd op de vliegbasis Volkel. Al snel
werd dit type afgelost door 166 F-84G’s. Het onderhoud van de toestellen vond plaats bij Avio-Diepen
(toen nog onderdeel van Fokker) op vliegbasis Ypenburg. De Koninklijke Luchtmacht verloor 50
Thunderjets in vijf jaar tijd en in augustus 1956 vloog voor het laatst een Thunderjet in de
Nederlandse kleuren, het toestel werd opgevolgd door de Thunderstreak.
De betreffende F-84G met registratienummer K-75, maakte een testvlucht na een inspectiebeurt bij
Avio-Diepen. Volgens ooggetuigen zou het toestel in de lucht zijn ontploft; officiële rapporten spreken
van een technische storing. Zeker is dat zich aan boord geen bewapening of andere gevaarlijke
lading bevond.
Het toestel stortte vrijwel loodrecht neer in een moestuin op nog geen 25 meter achter een rij huizen
aan de Doeslaan en sloeg een diepe krater, die vrijwel direct vol water liep vanuit een naastgelegen
sloot. Burgemeester Van Diepeningen was snel ter plaatse.
Het stoffelijk overschot van de piloot werd gevonden in een weiland van de Hoge Rijndijk te
Zoeterwoude, niet ver van de schietstoel en een deel van de cockpit. Aldaar werden door
wachtmeester Van der Laan de eerste maatregelen genomen. Dhr. Kortman, arts te Zoeterwoude,
constateerde de dood van de 32-jarige vlieger, die in dienst was van N.V. Fokker te Amsterdam.
Waarschijnlijk is de parachute niet open gegaan omdat het toestel te laag vloog.
Hoewel de schrik onder de bevolking groot was, deden zich in Leiderdorp geen persoonlijke
ongelukken voor en de schade voor de omwonenden bleef beperkt tot enkele kippen en gebroken
ruiten. Omdat men niet precies wist wat er gebeurd was, mochten schoolkinderen tussen de middag
niet naar huis.
De berging van het toestel werd in opdracht van de Koninklijke Luchtmacht uitgevoerd door een
civiele firma. Hiertoe werd een kuil gegraven met een diameter van 16 meter en een diepte van 4 tot
5 meter, waarna met stalen staven van 3,5 meter systematisch dieper gelegen lagen werden afgetast.
Op de plaats waar het toestel neerstortte werden in het begin van de zestiger jaren huizen gebouwd,
de huidige Akkerstraat. Omdat de grond daar, door de inslag en berging van het toestel nogal in
beweging is geweest is één van de huizenblokken gebouwd op een paalfundering.
Warner Veltman

Sierkunst op eieren …….

(maart 2013)

In deze dagen kun je overal gekrulde paas takken kopen waar eitjes aan gehangen kunnen worden.
Soms kom je in de paastijd kinderen tegen die met een zogenaamde palmpasenstok rondlopen die
versierd is met gekleurde linten en eieren, met bovenop een haantje van brood. En met Pasen
worden, traditioneel veel eieren gegeten die eerst geverfd worden. Hoe valt deze belangstelling voor
eieren en het versieren ervan te verklaren?
Al voor onze jaartelling hield het versieren en eten van eieren verband met de zonnewende en de
terugkeer van het licht. In het christendom werd dit verbonden met het Kerstfeest. Bij de Germanen
werd het ei beschouwd als symbool van vruchtbaarheid en nieuw leven. Dit werd meegenomen in het
Paasfeest als verwijzing naar de opstanding Jezus van Nazareth.
Vooral in oost Europa, in de orthodoxe religie en cultuur, ontstond in de loop van de tijd de
gewoonte om eieren te beschilderen en te bewerken. Ook in de rest van de wereld kom je dit tegen.
De wijze waarop, vroeger maar ook nu nog, eieren versierd worden is zeer gevarieerd, zowel wat
betreft de oorsprong ervan als de veelheid aan technieken die worden gebruikt. Sommige versierde
eieren hebben een vrij traditioneel herkenbaar patroon dat in bepaalde landen al heel lang voorkomt.
Tegenwoordig zijn er overal, ook in ons land, veel liefhebbers en kunstenaars die zich toeleggen op
het aanbrengen van kunst op eieren.
Het Leiderdorps Museum organiseert jaarlijks twee tentoonstellingen, in het voor- en in het
najaar. Er wordt getracht elk jaar een bepaald onderdeel van de eigen dorpsgeschiedenis aan de
orde te stellen, bijvoorbeeld over kastelen, klooster Engelendael, winkeltjes in de hoofdstraat,
bepaalde oude bedrijfstakken e.d. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan Leiderdorpse
verenigingen en inwoners met een speciale hobby. Op dit moment organiseert het Museum een
fraaie expositie met als titel “Sierkunst op Eieren’. De eieren die daarin te zien zijn, komen uit de
collectie van een inwoonster van Leiderdorp, Iet Kroes. Er zijn eieren te bewonderen met
folkloristische afbeeldingen waarvan een aantal is beschilderd met sprookjes en vogels. Enkele
afkomstig uit Rusland ademen de sfeer van iconen met religieuze afbeeldingen als de Christusfiguur,
Maria met het kindje Jezus, de Heilige Nicolaas en silhouetten van orthodoxe kerken. Er staan ook
eieren van buiten Europa: Uit China eieren die verfraaid zijn met bloemmotieven, waarvan er
sommige gemaakt zijn van hout, glas en jade; uit Peru exemplaren met kerstvoorstellingen; uit India
o.a. gemaakt van papier-maché. Als topstuk een beschilder emoe-ei uit Australië.
In het verlengde van deze expositie worden in de Sterrentuin enkele bijzondere activiteiten
georganiseerd: Op woensdagmiddag 27 maart wordt in het atrium een kindermiddag gehouden
waarin met verschillende technieken eieren versierd kunnen worden, georganiseerd door Museum,
MEC, SCW en Bibliotheek; er wordt ook geschminkt en er kan aan een speurtocht worden
meegedaan. Op dinsdag 26 maart organiseert de LVU onder leiding van de ervaren kunstenaar Tiety
Entjes voor volwassenen een workshop over het kunstig versieren van eieren. Vincent Saarloos,
beeldend kunstenaar, geeft op zondagmiddag 14 april voor belangstellenden in het Museum een
demonstratie over het bewerken en versieren van eieren.
Theo de Bruin.

Opvloedt van wateren

(april 2013)

Wie deze winter de omgeving van Leiderdorp doorkruiste zag vooral grasland en na veel regenval
soms flinke plassen. Tot de 19e eeuw was de aanblik geheel anders. Iedere winter waren in Holland
de polders drassig of stonden zelfs onder water.
Pas in de lente werden ze weer drooggemalen met behulp van molens. ’s Winters werd er niet
gemalen omdat het waterpeil in de boezem te hoog stond en afvoer van water niet mogelijk was
Wel risicovol waren stormvloeden die het land ook onder water konden zetten, maar dan met zout
water. Bij stormvloeden ontstonden er regelmatig dijkdoorbraken en liep het gewest Holland gevaar
geheel onder water te komen staan. Leiderdorp had weinig te duchten van een stormvloed vanaf de
Noordzeekust, want de Oude Rijn was inmiddels verzand. Het gevaar dreigde vanaf de Zuiderzee en
het IJ, als door opwaaing bij aanhoudende sterke wind de waterspiegel een meter kon stijgen.
De Spaarndammerdijk was aangelegd om het water van het IJ en de Zuiderzee te keren. In periodes
van achterstallig onderhoud kon deze enige zeewaterwerende dijk bezwijken onder de druk van het
water. Door stormvloeden in de 14e tot de 17e eeuw werden er herhaaldelijk gaten geslagen in onder
andere de Spaarndammerdijk. Als deze dijk het zoute water niet meer tegenhield kwam het gebied
vanaf de lijn Amsterdam-Halfweg tot aan de Oude Rijn (dus tot de Hoge Rijndijk) onder water te
staan.
Na iedere overstroming werden de gaten weer met veel moeite gedicht. De verzilting van de grond
die dit met zich meebracht was funest voor landbouw en veeteelt.
Tot het begin van de Gouden Eeuw kwamen grote overstromingen regelmatig voor. In de bronnen
word Leiderdorp niet met name genoemd, maar als het water tot aan de Hoge Rijndijk stond is er
grote kans dat Leiderdorp ook was ondergelopen. Lokale dijkjes, zoals de Ommedijk, waren veelal
niet hoog en sterk genoeg om een grote watermassa afdoende tegen te houden. In de eerste helft
van de 16e eeuw stond in een periode van 20 jaar het zoute water, afkomstig van het IJ en de
Zuiderzee, vier keer tot aan de Hoge Rijndijk en stond Leiderdorp waarschijnlijk onder water. Rond
1500 werd een grote zeehond gesignaleerd in de Zijl, een aanwijzing dat zout water ver kon
doordringen
We zoomen even in op een aantal grote overstromingen. Door de St.-Gallusvloed van 1508 braken
de Spaarndammerdijk en de Diemerdijk en liep Rijnland ten noorden van de Rijn onder water. In 1509
trof de Cosmas- en Damianusvloed het hart van Holland opnieuw. Het hoog opgestuwde zoute water
stond opnieuw tot aan de Hoge Rijndijk en zette Leiden onder water. Men vreesde een doorbraak van
de Hoge Rijndijk, want dan kwam ook het zuidelijk deel van Rijnland blank te staan. Het gat in de
Spaarndammerdijk bleef maandenlang open en de bomen hier in de omgeving gingen dood door het
zoute water. In 1514 woedde er een driedaagse storm die een stormvloed veroorzaakte waardoor
Rijnland opnieuw onder water kwam te staan. Het water bleef de hele winter staan! Wat dit voor
Leiderdorp betekende is niet bekend, maar het zal niet gespaard zijn gebleven voor de vewoestende
natuurkrachten. In december 1522 bereikte het zoute water opnieuw de omgeving van Leiden. In
1570 stond door de Allerheiligenvloed het water nogmaals tot aan de hoge Rijndijk. Het hele gebied
tussen Oude Rijn en het IJ was een binnenzee geworden. Dit herhaalde zich in 1610 met de
Emerentiavloed toen het water zich andermaal een weg baande tot
aan de Hoge Rijndijk.
Vier jaar later stond de omgeving van Leiden opnieuw onder water,
maar toen door bewuste inundatie in verband met het tweede beleg
van Leiden. Grote delen van het platteland bleven jarenlang onder
brak water staan. Tijdens de Gouden Eeuw werden de dijken goed
onderhouden en zijn er geen dijkdoorbraken meer gemeld.
Edward Sodderland, historicus

Ziekenhuis van stad naar Land

(mei 2013)

Iedere Leiderdorper kent het Rijnland Ziekenhuis, men is er behandeld, verpleegd of heeft er wel
eens iemand bezocht. Als je Leiderdorp naar het noorden uitrijdt kan je het stervormige gebouw niet
missen. Op 1 januari 1990 is het “Rijnland Ziekenhuis” in haar huidige vorm ontstaan uit een fusie
tussen het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Leiderdorp en het Rijnoord Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn.
Het Ziekenhuis is inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot regionaal ziekenhuis dat een kwalitatief
hoogwaardig pakket aan medische zorg biedt. De geschiedenis van het ziekenhuis gaat echter veel
verder terug, ik wil u graag meenemen in die geschiedenis.
Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft haar oorsprong in Breda. Sinds 1826 konden de zieken van Breda
terecht in een ziekenhuis van de zusters Franciscanessen. Vanaf 1880 gingen zusters ook mensen
thuis hulp bieden. De groeiende groep zusters kreeg een apart huis ter beschikking en vormde een
nieuwe congregatie, de “Congregatie van de Heilige Elisabeth”, vernoemd naar de patrones van
zieken, misdeelden en bedelaars, de heilige Elisabeth van Thüringen (1207-1231).
Steeds vaker werd een beroep gedaan op de zusters, zelfs tot ver buiten Breda. Er werd besloten
een tweede huis in Holland te stichten en pastoor J. Bots, de toenmalige deken van Leiden wilde
daaraan wel meewerken. Ondanks (eerst) tegenwerking vanuit het Bisdom van Haarlem, werd aan de
Hooigracht in Leiden een leegstaande particuliere (kost)school aangekocht. Op 9 december 1892
kwamen hier de eerste zusters aan, omdat zij wel ervaring, maar geen medische opleiding hadden
gingen ze ‘stage lopen’ in het Academisch Ziekenhuis. Twee Leidse hoogleraren, dr. H. Treub en dr.
J. Van Iterson hielpen met het inrichten van een operatiekamer en instrueerden hen hoe ze bij een
operatie assisteren moesten. In maart 1893 konden de eerste patiënten terecht in wat toen nog het
Elisabethgesticht heette. In 1893 begon het allemaal zeer bescheiden, 4 zusters, 15 bedden en 28
patiënten per jaar, in 1905 waren er al 300 en in de jaren twintig 2000 patiënten per jaar. Het
ziekenhuis werd ook steeds uitgebreid, zo kwam er rond 1900 in de tuin een speciale barak voor
besmettelijke zieken en in 1909 werd een laboratorium in gebruik genomen. In de dertiger jaren kwam
er een kapel in plaats van het daartoe gebruikte opkamertje. Op 24 oktober 1943 ontsnapte het
ziekenhuis maar net aan een Duitse staaljager, deze stortte neer op een stuk braakliggend terrein
naast het ziekenhuis.
Vanaf de jaren vijftig deden de eerste lekenverpleegsters hun intrede en ook een echte kok. In 1965
kreeg het ziekenhuis een CAO en de zusters een 8-urige werkdag, daar waren zij het echter niet zo
mee eens, zij waren gewend dag en nacht voor de zieken te zorgen.
Ook in 1965 treedt de eerste medisch directeur aan, in 1968 maakt de kloosterorde zich los van het
ziekenhuis en vanaf 1970 is het ondergebracht in een stichting. Aan de Hooigracht was onvoldoende
ruimte voor nog meer uitbreiding en het gebouw was inmiddels ook sterk verouderd. Het bestuur
besloot te verhuizen naar een terrein in Leiderdorp, waar een stervormig gebouw werd neergezet met
plaats voor 500 bedden en in 1972 werd de nieuwbouw betrokken. Het nieuwe Elisabeth Ziekenhuis
lag toen helemaal tussen de weilanden, nu is het rondom bebouwd met woningen, kantoorgebouwen
en een meubelboulevard. In de eerste jaren van deze eeuw is het Rijnland Ziekenhuis aan
grootscheepse verbouwingen onderhevig geweest. In 2007 is de nieuwbouw en renovatie van het
Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp gereed gekomen.
Jan Snatersen

Leiderdorp mist de trein

(juni 2013)

Tussen 1856 en 1862 zijn er serieuze plannen geweest Leyderdorp rechtstreeks met het
spoorwegennet te verbinden. Het staatsbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen bestond toen nog
niet. Het aanleggen van spoorwegen was toen een particuliere aangelegenheid.
Er bestonden in die tijd twee grote spoorwegmaatschappijen:
De Nederlandsche Rhijnspoorweg Mij. (NRSM) en de Hollandsche Yzeren Spoorweg Mij. (HYSM).
Laatstgenoemde exploiteerde onder andere de spoorweg van Amsterdam naar Den Haag, die later
werd doorgetrokken naar Rotterdam. De NRSM exploiteerde onder andere de lijn Utrecht, via Arnhem
naar Duitsland.
In 1856 wendt de HYSM zich tot de minister van Binnnenlandse Zaken met het verzoek om een
concessie voor de aanleg van en spoorweg Woerden - Leyden (met doortrekking naar Den Haag en
Scheveningen) of Gouda - Den Haag De NRSM zou dan de verbinding met Duitsland van Utrecht of
naar Woerden of naar Gouda voor haar rekening nemen.
Burgemeester Bredius van Woerden reageert onmiddellijk. B&W van Woerden sturen een uitgebreid
schrijven naar de minister, waarin zij pleiten voor hun gemeente in plats van Gouda. Tevens wenden
zij zich tot alle gemeenten “Langs de Rhijn gelegen” met een verzoek om adhesie. Het gaat Woerden
vooral om de verbinding met Leyden als arrondissementplaats. Als men van Woerden naar Leyden
moet om bijvoorbeeld voor het gerecht te verschijnen, kostte dit zes uur en drie kwartier reistijd
enkele reis. Dat betekende in veel gevallen, dat Woerdenaren verplicht waren een dag eerder te
vertrekken om vervolgens in Leyden te blijven overnachten.
B&W zijn in eerste instantie niet enthousiast. Voor Leyderdorp speelde de afstand naar Leyden niet
zo’n rol en de boeren in de Raad voelden weinig voor afstand te doen van grond ten behoeve van
een spoorlijn. Daarom besluit het College de zaak aan te houden.
In de zomer van 1857 vraagt Gedeputeerde Staten aan het Leydrdorpse gemeentebestuur
medewerking te verlenen tot het doen van opmetingen voor de aan te leggen spoorlijn van Leyden
naar Woerden. In het najaar wenden de gemeenten Aarlanderveen, Ter Aar, Alphen, Zwammerdam,
Nieuwveen, Woerden, Hazerswoude en Koudekerk zich tot de Tweede Kamer. De gemeente
Leyderdorp doet niet mee. In dat adres pleiten de gemeente voor Leyden –Woerden in plaats van
Den Haag-Gouda. Ook zou er meer goederenvervoer zijn.
Bijna twee jaar verlopen zonder dat er een beslissing valt. In december 1859 vraagt de HYSM
opnieuw aan Leyderdorp om adhesie. De Maatschappij heeft definitief gekozen voor een verbinding
Leyden- Woerden. B&W besluiten de zaak thans in de Raad te brengen, doch, zoals verwacht besluit
men voorlopig een afwachtende houding aan te nemen.
Aangezien in dezelfde tijd de concessie afkomt voor de aanleg van de Hoogmadeseweg, wenden
B&W zich tot de HYSM voor het bouwen van een station. De Maatschappij antwoordt, dat de minister
inmiddels alle stations al heeft bepaald en aangezien Leyderdorp nooit enig enthousiasme heeft
getoond is het station “Leyderdorp” daar niet bij.
In april 1862 verwacht men dat de knoop spoedig zal worden doorgehakt. De HYSM deelt aan alle
gemeenten. gelegen ten noorden van de Oude Rijn tot Woerden, mee, dat de onteigening van
percelen voor het baanvak Leyden- Woerden geheel door de Maatschappij zullen worden vergoed
Maar hele plan gaat niet door. In het voorjaar van 1864 komt er nog een aanvraag binnen van een
zekere Soesters “tot het daarstellen eener railroute van Woerden langs den straatweg tot Katwijk”
”Pas 14 jaar later op 15 oktober 1878, komt de lijn Leyden –Woerden tot stand, maar dan wel niet ten
noorden, maar ten zuiden van de Rijn.
Uit De Kronieken van Hans Boot

Het gebruik van “bijnamen” in het oude Leiderdorp.
( Juli 2013)
Bijnamen zijn in het verleden ontstaan om mensen met dezelfde naam uit elkaar te houden. Deze
werden sinds de 11e eeuw al gebruikt en werden toen “toenamen” genoemd. Als er meerdere
mannen waren die Jan heette, dan heette de één “Jan de kale” (vanwege zijn kale kop) en de andere
“Jan de Bok” (omdat hij geiten hoedde) Zo’n toenaam hoorde bij één persoon en werd niet geërfd.
De officiële regels voor naamregistratie van personen werden door Napoleon ingesteld. Deze liet in
1811 vastleggen dat iedereen die nog geen achternaam had er één moest opgeven om zich zo te
kunnen inschrijven bij de gemeente. Dat gaf wel wat strubbelingen, want de tegenstanders bedachten
rare afwijkende namen zoals Nooitgedacht, Vroeg in de Wei, Platvoet, Niemansverdriet, of
Naaktgeboren. In 1826 had bijna iedereen een achternaam. Vanaf die tijd waren er dus mensen met
verschillende, maar ook met dezelfde voor- en achternamen. Om verwarring te voorkomen was het
daarom de gewoonte om gebruik te maken van “een bijnaam”. Gevolg hiervan was wel, dat in
sommige buurt- en gemeenschappen de mensen meer bekend waren onder hun bijnaam dan onder
hun werkelijke naam. Deze bijnamen ontstonden vaak door het werk of beroep van de man of vrouw,
het straatleven, fysieke eigenaardigheden, een gebrek of afwijking, bepaalde uitspraken, gedrag en/of
kleding. Zo waren er in Leiderdorp ook tientallen mensen die beter bekend waren met hun bijnaam
dan met hun eigen naam. Veel van die bijnamen die bij de oudere Leiderdorpers nog bekend zijn,
komen voort uit de jaren 1940 - 1970 en werden in die periode algemeen gebruikt. Vooral de vele
winkeliers in de Doeswijk hadden een bijnaam. De bekendste was die van Roel Marbus. Deze man
had een winkel van Sinkel en verkocht potten, pannen, serviesgoed, bromfietsbenzine, petroleum en
verhuurde daarnaast ook wasmachines. Roel hield ook nog kippen en wilde voor zijn klanten ook wel
een kip slachten. Vandaar dat Roel niet als Roel Marbus bekend stond maar als “Roel Kip”. Zo
bekend zelfs, dat mijn schoonzus toentertijd bij het afleveren van een wasmachine
In de Koningstraat de voordeur open deed met de goedbedoelde begroeting “Dag meneer Kip”. Zij
wist echter niet dat dit “de bijnaam” van Marbus was en schaamde zich enorm toen ze dat hoorde.
In de Doeswijk waren veel ondernemers en bewoners die de bijnaam van een dier hadden. Zo was er
een gerespecteerd begrafenisondernemer die de bijnaam “Hein de Biek” had. Eén van de vele
bakkers in de wijk die prima (Bruijn) brood bakte had de bijnaam “Jack de Kikker”. Een goedhartige
melkboer in de wijk ging door voor “Siem de Eend”, terwijl de concurrerende melkboer de Jong de
“Pinkstier” werd genoemd. En één van de kruideniers stond beter bekend als “Frans de Beer” dan als
Frans Los Een bewoner met gitzwart haar kreeg de bijnaam Gerrit “de Kraai” “Leen de Bok met
Schone Rebecca” waren de bijnamen van de familie v.d. Ing, die in de Rijnsteeg woonden. En de
kroegbaas van de horecagelegenheid in de wijk was ook niet echt bekend onder zijn eigen naam. Als
men een borrel wilde drinken ging men niet naar Café Doesbrug, maar naar “Toon Drup”.
Zo waren er ook vele andere personen waarvan de bijnaam bekender was dan hun eigen naam. Een
aantal van de bekendste bijnamen uit die tijd waren: Teun antraciet” de kolenboer van Ingen Schenau
die naast eierkolen het duurdere antraciet verkocht. “Sjaan Tuut” uit de Doeslaan, bekend door alles
wat ze wist over iedereen in de wijk,“De klink” was de (Bos)man die met koperen deksel en klink door
het dorp ging bij een noodslachting.“Jan Precies” was Opa Meerburg, de lokale aannemer die zeer
secuur vakwerk afleverde.“Tinus Plotseling”, de werkplaatschef bij Meerburg bij wie alles, zelfs de
geboorte van zijn kinderen, plotseling gebeurde. “Kleine Kuuk” werd de scheepsbouwer uit de
Doeslaan genoemd , omdat hij nogal klein van stuk was.“Jan de Meelmuis”, de baas van de
Rijnstroom, een maalderij in Achthoven.“Rikkel Nikkel” , de oud- ijzerhandelaar De Jong met zijn
handel achter in zijn tuin in de Doeslaan. “Arie de knakenpoetser”, boer Vromenstein die zeer zuinig
was en liever knaken poetste dan uitgaf. “De Zaadneus”, de handelaar in Zaad en Pootgoed die ook
nog eens een behoorlijke grote neus had. “Het gouden muiltje” werd een gegoede dame genoemd die
woonde in één van de Koningshuizen in Leiderdorp. “Koppelstok”, de schoorsteenbouwer Hog
En wat te denken van groentenboer de Koning, die meer bekend was als “Gijs de Kroot”.
Ook de notabelen in de wijk ontkwamen niet aan een bijnaam. Zo stond een toenmalig locoburgemeester van de gemeente bekend als “Bleke Cor”.En al meerdere personen dezelfde
voornamen hadden werden die ook onderscheiden door een praktische toevoeging aan die naam’. Zo
kende de familie Rijnsburger meerdere mannen met de voornaam Dries. Deze werden uit elkaar
gehouden door de bijnamen “Rooie Dries”, “Zwarte Dries” en “Dries de Pook”.
Bronvermelding: Gerrit Anker Aad Vons.

Opspraaklijk gedrag

(augustus 2013)

De kerkeraden van de protestantse gemeente oefenden in voorgaande eeuwen toezicht, controle en
zo nodig tucht uit over de lidmaten.De invloed van de kerkeraad ging in de 18e eeuw minder ver dan
een eeuw eerder, maar ieders levenswandel kwam onder hun aandacht.
Voor het periodieke avondmaal waren “huijsbezoekinge” gedaan. Als bepaald gedrag niet door de
beugel kon, ofwel als men “ergenisse” had gegeven, kon de beklaagde voor enige tijd
de toegang tot het avondmaal worden ontzegd. Redenen waren meestal zwangerschap voor het
huwlijk, drankmisbruik en geweld, Meestal gebeurde dit met zachte hand en overriding.
Herbergier Dirk Knotter werd het avondmaal ontzegd omdat zijn huis en goederen na zijn
faillisement in het openbaar bij executie warden verkocht.
Bij huisbezoek door ouderlingen werd hij opgewekt zijn schulden te voldoen en weer naar de kerk te
gaan. De zaak sleepte zich Jaren voort tot zijn zaaki In een vriendelijke bijeenkomst in onderling
genoegen werd afgedaan.
Aagje Binnendijk kreeg huisbezoek omdat het gerucht ging dat zij zwanger was van hoererij. Zij gaf
toe dat dit het geval was. De kerkeraad wilde dat ze zich zou onthouden van het avondmaal hetgeen
zij met veel tranen en betuijginge van haar val seer smertelijk vond en ontstigtinge veroorsaakt had in
de gemeente en haar tot gebruijk van ‘s Heeren hijlig Nagtmaal onweerdig gemaakt had. Ze
accepteerde zonder morren de opgelegde sanctie .
Een half jaar laterwerd besloten haar weer toe te laten tot het avondmaal omdat door tranen van
berouw haar misdaad had uijtgewist.
Lijsje de Haan gaf bij huisbezoek te kennen het ongeluk te hebben gehad met de roomse Dirk
Stadmans een kind ter wereld te hebben gebracht. Na voor dit schandelijk wangedrag ernstig te zijn
gestraft, verzocht zij haar kind in de kerk te mogen laten dopen. Dat werd toegestaan mits ze het zelf
ten doop hield .Dirk moest voor het onderhoud van het kind zorgen.
De kwestie Jan Akeren bezorgde de kerkeraad meer hoofdbrekens. In 1750 was hij al een half jaar
niet in de kerk gezien en had zich door zwaare vervloekingen verbonden in enige tijd niet ter kerke te
zullen komen. Bij een huisbezoek door ouderlingen gaf hij toe.seer kwalijk en roekelooste hebben
gehandeld maar beloofde door kerkbezoek zijn misslag te verbeteren. Wat hij precies had gedaan is
niet vermeld. Eind 1750 ging er een “kwaad gerugte” over zijn opspraaklijk gedrag rond. Hij was
getrouwd maar hield het met een getrouwd “vrouwmensch” Pleun genaamd, van paapsche
godsdienst zijnde, huisvrouw van een daggelder die bij Jan in dienst was. Als de daggelder naar zijn
werk ging en de vrouw van Jan nog in diepe rust was, ging Jan naar dat “vrouwmensch” en sloot
haar deur met een sleutel die hij bij zich had om er twee uur later weer uit te komen. Het kwam ook
voor dat hij een nacht met haar weg bleef.
Door de kerkraad werd dit “heel kwaad”gevonden.
Bij Jan thuis, leidde dat tot hoogoplopende ruzies met zijn vrouw. Op een dag was zijn vrouw, die zich
ernstig bedreigd voelde , gevlucht naar bevriende lidmaten. Jan was haar gevolgd maar werd op zijn
gedrag aangesproken door de vrienden. Jan vloekte boos ” Ik vrees ”geen duijvel”. Even tevoren had
Jan zijn vrouw nog een mes nagegooid dat haar niet raakte maar achter haar in de grond bleef
steken. Gezien zijn licht ontvlambare gemoed werd Jan met grote omzichtigheid door twee
ouderlingen aangesproken op zijn gedrag. Jan kon geen reden geven voor zijn onbetamelijkheden.
Alcoholgebruik wordt niet genoemd in de notulen. Wel zei Jan dat hij iets tegen de predikant had
maar hij bleef weigeren te zeggen wat dat inhield. Verder hield Jan ieder contact af.
Dat was voor de Kerkeraad reden hem een brief te schrijven waarin hem werd gemeld niet naar het
avondmaal te gaan om “de gantsche gemeente niet te ontstigten”
Met als slotzin: De God der genade en bekeringe bidden wij op u eens genadelijk te willen neersien
en u dermate in het hart te grijpen dat u bevende mogt komen tot de Here uwen God, en soo uit het
vuur van een eeuwig verderf gered te worden.
Jan van Akeren komt in de notulen verder niet meer voor.
Hoe het afliep is niet bekend.
Bron: Regionaal Archief Leiden
Edward Sodderland

Klepwaker Arie van Winkel

(september 2013)

Vanaf 1830 worden door de gemeente Leyderdorp nacht- of klepwakers aangesteld. Zij kregen op
kosten van de gemeente een klep en een sabel en verder moesten zij zijn voorzien van een touw of
koord om zich beter van eenen gearresteerden, in geval hij zich verzet, te kunnen verzekeren
staande het hun vrij geweld met geweld te keren.
Arie van Winkel was zo’n klepwaker. Zijn naam komen wij voor het eerst tegen iin 1851, wanner B&W
besluiten de klep door de timmerman te laten veranderen teneinde beter te kunnen worden gehoord.
Hij moest driemaal de route lopen van de woning van G.Goedhart in Achthoven tot den Buytenplaats
Voordorp. Een jaar later ging het al mis met Arie. Er komen klagten over hem binnen. Tja, de beloning
van zijn ambt was karig en als de waker er overdag een klusje bij kon doen was dat dus zeer
verleidelijk. Maar dat betekende wel, dat hij ’s nachts bijna omrolde van de slaap. En dus besloot Arie
’s nachts maar tweemaal de route te lopen in plaats van driemaal en dat ten koste van zijn laatste
tocht. Dat was natuurlijk niet erg handig van Arie, want vele dorpsgenoten werden gewekt door zijn
geratel en geroep. Velen sliepen er zelfs op en zodoende verraadde hij zichzelf al spoedig.
Nadat burgemeester Hubrecht hem had vermaand ging het weer een tijdje goed en dit wordt
chronisch bij Arie. In maart 1853 moet hij persoonlijk in het College verschijnen en dit herhaalt zich in
april 1854. Telkens wordt hij gekapitteld over het niet behoorlijk waarnemen van zijne dienst en
telkens belooft hij beterschap. Het blijft tobben met Arie.
In de zomer van 1855 is het de latere burgemeester G.van Geer die zijn beklag doet. Opnieuw moet
Arie in het College verschijnen. Eerst ontkent hij, maar later geeft hij toe, dat hij zich meerdere malen
aan pligtsverzuym heeft schuldig gemaakt. Aangezien de burgemeester zelf al enkele keren dit
plichtsverzuim heeft geconstateerd, besluiten B&W Arie te schorsen in zijn dienst.
Pieter van Klaveren wordt nu als klepwaker aangesteld en deze krijgt de nodige instructies en
gereedschappen. Ruim een maand later verzoekt Arie van Winkel nederig weer als klepwaker te
mogen fungeren en het lukt.
B&W laten genade voor recht gelden en stellen hem opnieuw aan. Pieter van Klaveren wordt bedankt
voor zijne professioneele waarnemingen hij krijgt fl.0,45 per nacht voor 44 nachten.
Met Arie gaat het nu ruim twee jaar goed, maar in oktober 1857 wordt hij opnieuw voor een maand
geschorst. Weer valt Piet van Klaveren voor hem in. Op de vergadering van B&W op 5 november
1857 komt Arie vragen of hij weer kan worden aangesteld, doch de maat is nu vol. B&W besluiten
hem zijn ontslag te verlenen en van Klaveren wordt definitief tot zijn opvolger benoemd. Van een
pensioen voor Arie reppen de archieven niet, dat had Arie kennelijk verspeeld!
Uit: De kronieken van Hans Boot

Een kennismaking met oud-Leiderdorp

(oktober 2013)

Niet elke lezer van deze rubriek zal zich realiseren dat Leiderdorp een lange geschiedenis heeft, een
die begint vóór het ontstaan van buurgemeente Leiden. Een fietstocht door oud Leiderdorp aan de
hand van een rijk geïllustreerd boekje (voor € 2,-- verkrijgbaar bij het Leiderdorps Museum in gebouw
De Sterrentuin) leert u meer over onze geschiedenis. In dit stukje schetsen wij een paar stukken van
die historische ontwikkeling.
Laten we eens een paar honderd jaar teruggaan in de historie. Bovenstaande Ambachtenkaart laat
Leiderdorp zien zoals het was in 1615, ruwweg 40 jaar na het einde van het Beleg van Leiden — voor
Leiderdorp een minstens even grote ramp als voor de Lakenstad. Leiderdorp was toen nog wat groter
dan nu: Maredorp en het Waardeiland tot de singels lagen nog niet in Leiden.
Midden onder op de kaart, bij L van Leyderdorp, zijn de resten te ontwaren van het oude
dorpscentrum waar de Spanjaarden de Schans van Valdez hadden gebouwd, hun hoofdkwartier
tijdens de belegering. De inwoners hebben dat wel geweten. Door het maandenlang ontbreken van
soldij gaven de soldaten zich over aan talloze roofpartijen en vernielingen en bij de terugtocht staken
zij de dorpskern van Leiderdorp in brand. Toen deze kaart werd gemaakt, was de Dorpskerk nog niet
hersteld — die werd pas in 1622 herbouwd, de eerste als protestantse kerk gebouwde kerk in
Nederland. Hij werd, in de gotische stijl van zijn voorganger, opgetrokken op de nog wel bestaande
fundamenten. Duidelijk is ook te zien dat er daar geen brug meer ligt. De brug over de Rijn werd
eveneens door de Spanjaarden verwoest en pas in 1666 herbouwd en in 1965, na de bouw van de
Stierenbrug gesloopt.
Goed te zien is op de kaart dat Leiderdorp ooit een dorp was vol kastelen – maar ook daaronder had
de Spaanse Furie huisgehouden. Boven de splitsing van Ouwe en Nieuwe Rijn zien we (Ter) ‘Mij’ en
‘Berendrecht’, en aan weerszijden van de Zijl bij de huidige Spanjaardsbrug ‘Steenevelt’ en ‘Zijlhoff’
— op dat moment nog niet herbouwd na de sloop in verband met het Beleg. Ter Mey, aan de nog
steeds bestaande Meie, lag waar nu de huizen van de Brittenburg staan en ook de resten van
Berendrecht liggen nu onder een woonwijk. Zijlhof is nog weer opgegraven bij de aanleg van de
Baanderij. Maar één kasteel is nog steeds herkenbaar. Waar de Does in de Rijn vloeit, zien we,
omringd door een slotgracht die nu nog zichtbaar is, ‘Thuijs te Does’, met daar achter een boerderij,
het bestaande Doeshof.
Waar ook nog maar weinig van over is in Leiderdorp, is de industriële bedrijvigheid. Eeuwenlang had
Leiderdorp een bloeiende kleiwarenindustrie. De klei van de Zijllaan en Mijepolder, de Kalkpolder en
de Achthovener Polder, die in de vroege middeleeuwen door het steeds weer overstromen van de
Rijn en diens zijriviertjes was afgezet, was uitstekend geschikt om bakstenen en andere kleiwaren te
maken. Tot ver in de 20e eeuw had Leiderdorp steenfabrieken. Die van Ouderzorg, waar nu de
gelijknamige laan ligt, was daarvan de grootste en meest bekende. De kleiwarenfabriek Gebr. Ginjaar
in de Doeslaan en potterij Zaalberg in Zoeterwoude zijn de laatst overgeblevene van deze industrie.
In de Kalkpolder, het gebied tussen de Ommedijk (nu de Hoogmadeseweg) en de Does, stonden van
de 17e tot het begin van de 20e eeuw kalkovens, waar het cement werd gemaakt om met
Leiderdorpse bakstenen te kunnen bouwen. Kalkovens stonken enorm, vandaar dat Leiden, als
Ambachtsheer van Leiderdorp, decreteerde dat ze zover weg moesten staan dat men er in de stad
geen last van had. Waar nu in de Hoofdstraat de witte huizen
staan, werd ooit kalk gebrand.
Wie goed kijkt op de kaart van 1615, ziet tal van molens. En
wie nu door en om Leiderdorp fietst, kan gelukkig nog steeds
veel van die molens bewonderen. Als ze draaien, zijn ze
meestal ook te bezoeken. Eén van die molens ligt nu in
Leiden, de Stadsmolen aan de Slaaghsloot (Merenwijk), links
op de kaart, andere zijn verplaatst, zoals de Kalkmolen en de
Munnikkenmolen, maar voor de liefhebber van molens is er
in en om Leiderdorp veel te zien.
Op de kaart zien we dwars door het dorp het slingerpad van
de Leysloot en de Ommedijk, deels nog steeds herkenbaar.
Dr. Jan-Albert Dop

De Volharding op stoom

(november 2013)

De naam de Volharding was tot 1930 een begrip in Noord- en Zuid-Holland. Dit jaar is er een
restaurant geopend in het hoofdkantoor van de voormalige Leidsche Stoombootmaatschappij
‘De Volharding’ aan de Haven in Leiden. De maatschappij werd opgericht in 1852 en onderhield
diverse lijndiensten. Er werd gevaren op Amsterdam en later ook op Gouda, Rotterdam en Uithoorn.
In zijn topdagen had de Volharding 15 boten in de vaart. Doordat er meerdere stoombootdiensten
actief waren was de concurrentie groot. Er voeren meerdere stoomboten per dag langs Leiderdorp.
In Leiderdorp waren er op de route van de Volharding naar Amsterdam aanlegplaatsen bij de
Leiderdorpse brug en bij de Doesbrug. De eindbestemming was het veerhuis van de maatschappij
aan de Amstel bij de Magere brug, waarvandaan dagelijks zes salonboten vertrokken naar Oudekerk,
Uithoorn, Leiden en Gouda. Vanaf Leiderdorp kon je dus snel en comfortabel reizen en in hartje
Amsterdam uitstappen. De salonboten werden allemaal gebouwd op de scheepswerf van gebr. Boot
in Leiderdorp. Het snelle varen in het stoomtijdperk ging niet altijd zonder ongelukken.
Op een middag in november 1870 lag schipper Cornelis Boterman uit Leiden met zijn vaartuig aan
de wal om stenen te laden bij de steenbakkerij van Truffino in Achthoven. Op dat moment kwam een
stoomboot van de Volharding , die op de lijn Leiden-Gouda voer, met een flinke snelheid aanvaren.
Door de grote zuiging van het water sloeg de schuit van Boterman los van zijn touwen en botste
tegen een Fries turfschip dat hierdoor een gat in zijn boeg opliep. De schade werd door
‘scheepmaker’ van Bie getaxeerd op 12 gulden, in die jaren een groot bedrag. De schipper vond
enkele mensen die het ongeluk hadden zien gebeuren bereid een getuigenverklaring af te leggen bij
de burgemeester die tevens als Officier van Jusititie fungeerde.
Op een avond in maart 1874 voer de stoomboot ‘de Volharding nr. 4’ van Amsterdam naar Leiden,
volgens de schipper deed hij dat ‘bedaard’ en van de nodige lichten voorzien op de hoogte van de
Leiderdorpse brug. Toch kwam hij in aanvaring met de pakschuit van Vlaardingen op Utrecht. Deze
boot liep daarbij schade op van 24 gulden. De schipper van de pakschuit verklaarde dat de schade
buiten zijn toedoen was ontstaan. Hij had licht in zijn pakschuit geplaatst en was door niemand
gewaarschuwd dat er een schuit in aantocht was. Getuigen die op de boot zaten verklaarden dat
inderdaad niemand de kapitein had gewaarschuwd. Een derde schipper die kwam aanvaren
verklaarde dat de jager van zijn schuit herhaalde malen de kapitein had toegeroepen dat er een
vaartuig aan kwam. Aangezien hij in volle vaart was kon hij niet stoppen en voer hij frontaal tegen de
pakschuit. Een getuige op de kade bij de Bruggestraat getuigde dat de jager de kapitein drie maal
had toegeroepen. Het elkaar hebben toegeroepen, het voeren van lichten en met te hoge snelheid
varen zijn de zaken die in de procesverbalen steeds terugkeren.
In mei 1875 was er weer een aanvaring, maar nu met een andere lijndienst. Schipper Cornelis
Stolk lag ’s ochtends met zijn volgeladen schuit voor de steenbakkerij aan de Zijl bij de
Spanjaardsbrug waar hij werd aangevaren door de pakschuit van Rotterdam op Haarlem, genaamd
‘Zijlemans’. Stolk was van mening dat de schipper van de pakschuit met opzet op hem was
ingevaren. De vrouw van Stolk had hem nog gezegd rustig langs te varen. Twee jaar later trok
Evert van der Ploeg op het jaagpad zijn met kruidenierswaren beladen bootje op de Oude Rijn bij de
Doesbrug toen uit Leiden de schipper op Gouda op zijn bootje voer dat vervolgens onmiddellijk zonk.
De inhoud van zijn bootje was verloren gegaan. Volgens een getuige had de kruidenier zijn best
gedaan de lijn van zijn bootje snel in te halen, waardoor de Goudse schipper makkelijk zijn bootje had
kunnen vermijden. De Goudse schipper beweerde hem drie keer te hebben toegeroepen zijn lijn in te
halen, maar van der Ploeg had dat niet gedaan. Even later had hij, volgens eigen zeggen, door
hevige wind de controle over zijn schuit verloren. Hij dacht
dat het ongeluk dan buiten zijn schuld was ontstaan
In de tweede helft van de 19e eeuw was er aanzienlijk
meer beroepsscheepvaartverkeer dan in onze jaren. De
reden voor de hoge snelheid van de lijndiensten was
mogelijk de grote concurrentie. Te hard varen leidde dan
ook meerdere malen tot aanvaringen. Wie er uiteindelijk
in het gelijk werden gesteld in de besproken gevallen is
niet verder onderzocht.
Bron: RAL archief 0800m inv.nr. 1414
Edward Sodderland, historicus

Het dorpje aan de Leysloot- Leiderdorps oudste kern

(december 2013)

De Leysloot is nu een verzameling stukjes water hier en daar in Leiderdorp. Een watertje langs een
villawijkje bij de Dwarswatering; het water langs de Lentekade en de Cor Gordijnsingel; langs het
stukje Ommedijk in de Houtkamp; langs de Munnikkenweg en in de bocht om de begraafplaats – ook
een stukje Ommedijk.Op geen enkele manier is het watertje meer te herkennen als wat het ooit was:
een zijtak van de Rijn, die misschien Leitha heette, waardoor de onafzienbare veen- en bosgebieden
ten noorden en oosten van het vroegste Leiderdorp (‘Holtland’) ontwaterden. Het was de levensader
van het kleine boerendorpje dat daar eeuwenlang floreerde: de oudste kern van Leiderdorp.In onze
tijd liggen alle waterlopen vast tussen kademuren, maar lang geleden was dat niet zo. We kunnen
ons nu nauwelijks meer voorstellen hoe het er daar uitzag. De Oude Rijn was toen nog een serieuze
rivier in open verbinding met de zee bij Katwijk. In onze omgeving waren eb en vloed nog duidelijk
waarneembaar. Als de zuidwesterstorm het water weer eens opstuwde, overstroomde het dorpje
langs de Leitha. En steeds weer moesten de bewoners hun boerderijtjes mee verplaatsen. Net als de
Rijn zelf, meanderde de Leitha vrij door het woeste landschap. Meanderend vanuit het hoogveen naar
de Rijn schoof het riviertje steeds verder naar het noordwesten. Wel werd het in de loop van de
eeuwen steeds smaller, tot de bewoners het in de tijd van Karel de Grote met eikenhouten
beschoeiingen trachtten te stabiliseren – uiteindelijk tevergeefs.In de loop van de jaren zijn er
verschillende opgravingen geweest in het gebied Kom van Aaiweg — Achthovenerweg. De
opgravingen van de Universiteit van Amsterdam, afgelopen zomer, waren het meest uitvoerig. Het is
nu duidelijk dat er al in de Romeinse tijd mensen hebben gewoond langs de Leitha. De plek waar nu
het woonwijkje De Plantage is gepland, lag ver genoeg van de Rijn dat het maar zelden
overstroomde. Daar bouwden de bewoners van Leithon, de nederzetting aan de Leitha, hun
eenvoudige boerderijen. Het bijgaande plaatje, gemaakt door onderzoekers van de UvA, laat zien hoe
het nederzettinkje er ongeveer moet hebben uitgezien – al zijn er door de latere afkleiingen niet
daadwerkelijk boerderijen gevonden.Vooral tijdens deze laatste opgravingen zijn we veel te weten
gekomen over de inwoners van dit oudste Leiderdorp. Er zijn schuurtjes gevonden, graanopslagruimten en waterputten. Van het graan werd brood gebakken, getuige de ovens die zijn
teruggevonden. Hoe de boerengemeenschap aan de Leitha leefde, leren we ook door wat zij
wegwierpen en verloren, in hun afvalkuilen, oude waterputten en in de rivier zelf. Daaruit zijn
duizenden botten tevoorschijn gekomen van allerlei dieren: koeien, varkens en schapen. Kippen
stonden op het menu, net als vissen en mosselen. Maar er is veel meer gevonden. Het waren
eenvoudige gemeenschapjes, van die oudste Leiderdorpers, maar bepaald niet armelijk. Er zijn
verschillende begravingen van paarden gevonden – en een paard was een kostbaar dier. De boeren
en boerinnen aan de Leitha gebruikten tal van ijzeren voorwerpen, van messen en
schaapscheerdersscharen tot zwaarden, speren en dolken. Een van de bewoners had een mooie
versiering op zijn zwaardschede. Ook vondsten van geld, glas en geïmporteerd aardewerk duiden op
betrekkelijke welstand en intensieve (handels-) contacten met het Duitse Rijnland, Engeland en
verder.Tal van vaak fraai bewerkte kammen en zelfs een damestas duiden erop dat in elk geval de
dames zich goed verzorgden. En wat die dames thuis deden? Laken weven. Lang voor het ontstaan
van de lakenstad Leiden weefden de boerenvrouwen van Leiderdorp al laken, getuige de ontelbare
aantallen benen naalden, weefgewichten en spinklossen die zijn gevonden.Eeuwenlang is er dus
langs de oevers van het meanderende riviertje de Leitha een kleine, betrekkelijk welvarende
gemeenschap gevestigd. Maar kort na 850 is de bewoning verdwenen en verschoven naar naar het
huidige centrum, dichter bij de Rijn. Kwam dit doordat de beschoeide geul onomkeerbaar dichtslibte,
of waren de economische hoogtijdagen van de Karolingische tijd gewoon voorbij en vertrokken de
bewoners naar elders? En onze huidige Leysloot dan? Die wordt, als afwatering en bescherming
tegelijk, waarschijnlijk tegen de elfde eeuw, als de grote ontginningen beginnen, samen met de
Ommedijk uitgegraven en aangelegd, langs het gebied van de kleilagen die de Rijn had neergelegd
over het gebied dat eeuwenlang thuis was voor de allereerste Leiderdorpers.
Dr. Jan-Albert Dop.

