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De stichting Leiderdorps Museum bestaat 30 jaar.

(januari 2019)

Op 10 januari 1989 werd op het kantoor van notaris Kocken de akte van oprichting getekend
van de “Stichting Oudheidkamer Leiderdorp”. Dit gebeurde op verzoek van de voorzitter en
secretaris van de Vereniging Kunstkring Leiderdorp
De voorzitter van de stichting Oudheidkamer Leiderdorp was de heer G.Mul en de secretaris
was E”. ten Hooven.
De Oudheidkamer was gevestigd op de zolder van “De Hollandse Tuyn”
De zolder was door de vrijwilligers geschikt gemaakt als tentoonstellingsruimte
De toenmalige gemeentesecretaris de heer Hobo had een privé- en gemeentelijke
historische collectie die opgeslagen lagen in de kelder van het gemeentehuis.
Deze collectie en andere verzamelingen konden nu op de zolder worden ten toon gesteld
aan de inwoners van Leiderdorp.
In december 1989 werd al aangekondigd, dat de Oudheidkamer moest verhuizen en dat er
een nieuw onderkomen moest worden gezocht.
Uiteindelijk kwam er ruimte vrij in het schoolgebouw van de Engelendaalschool, die
opgeheven was. Het gebouw kreeg de naam “De Kameleon” omdat er meerdere
verenigingen in gehuisvest waren. De nieuwe Oudheidkamer werd op 3 juni 1994 geopend
met de tentoonstelling “50 jaar bevrijding”
In mei 1998 was J Fisser voorzitter en E ten Hooven secretaris
Er waren exposities over “Landelijk leven”,” Potterijen” en “Verto”.
In juni 2001 is T. de Bruin voorzitter en H. Zilverentant secretaris.
In verband met de geplande bouw van de Kastanjelaanschool wordt
“De Kameleon” afgebroken en moet de Oudheidkamer weer verhuizen.
Op 18 november 2002 verhuist de Oudheidkamer naar gebouw “Doesmeer” aan de
Hoogmadeseweg. De eerste tentoonstelling was “Het oudste Leiderdorp ligt onder je
voeten” daarnaast “Freek van Leeuwen”, en “Klooster Engelendaal”
In 2006 is Jos Gerrese voorzitter en Anneke ten Dam secretaris
Op 21 januari 2006 wordt de naam “Oudheidkamer Leiderdorp” gewijzigd in
“ Stichting Leiderdorps Museum”
In deze periode voldoet het museum aan de eisen voor de onderscheiding van
“Geregistreerd Museum”
In die periode was een van de tentoonstellingen “Verdwenen Kastelen”
In 2009 is de verhuizing naar de Sterrentuin. De oplevering heeft heel wat voeten in de aarde
gehad, vooral de klimaatbeheersing.
Bij de opening was er de vaste tentoonstelling “Weet waar je woont” ,een tentoonstelling
over de geschiedenis van Leiderdorp. Daarnaast de tijdelijke tentoonstellingen “Hoofd boven
water”, “Roelandse verhuist” en ”Scheepswerf Boot”
In 2017 is Bob Reidsma voorzitter en Myrna Dop secretaris.
Momenteel wordt er hard gewerkt om de collectie van het museum te digitaliseren.
De Stichting Leiderdorps Museum hoopt in 2019 in samenwerking met de Universiteit van
Amsterdam de tentoonstelling “Nieuw licht op Leython” te openen.
Art Tuit

De A4 uit beeld?

(februari 2019)

Het is alweer een paar jaar gelden dat de werkzaamheden rond de A4 in Leiderdorp werden
afgerond en de snelweg in een tunnelbak beneden het maaiveld kwam te liggen. Daarmee
zijn de verkeersproblemen voor de automobilisten op de A4 zelf nog niet opgelost, maar is in
Leiderdorp ‘boven de grond’ in ieder geval een heel ander beeld ontstaan. Vanaf de jaren
’50 vormde de nieuw aangelegde rijksweg 4 een niet te missen infrastructureel bouwwerk
dat het centrum van Leiderdorp in tweeën splitste. Meer dan 50 jaar zag of hoorde je de weg
en het verkeer en kun je je nu al bijna niet meer voor de geest halen hoe het er 10 jaar
geleden nog uitzag. En hoe zag dit deel van Leiderdorp eruit voordat de snelweg in 1958
werd geopend? Daartoe ben ik op zoek gegaan naar de geschiedenis van de A4 en daarbij
behorende historisch en meer recent beeldmateriaal.
Het tracé van de huidige A4 tussen Burgerveen en Prins Clausplein is ontworpen in het
Rijkswegenplan 1938. Er was op dat moment al een Rijksweg 4 tussen Den Haag en
Sassenheim, die overging in de rijksweg 8 naar Haarlem. De overheid vond dat er ook een
rechtstreekse verbinding tussen Den Haag en Amsterdam moest komen en in 1932 werd
besloten om de Rijksweg 4 vanaf Sassenheim door te trekken naar Amsterdam. Inmiddels
was ook duidelijk geworden dat Amsterdam een kortere verbinding naar Rotterdam moest
krijgen. Deze Rijksweg 3 zou moeten gaan lopen via Aalsmeer, Bodegraven en Gouda,
maar is er nooit gekomen.
Wellicht waren het de plannen van Albert Plesman die met zijn luchtvaartbedrijf KLM weg
wilde van het kleine militaire vliegveld Schiphol die ervoor hebben gezorgd dat de snelweg
van Amsterdam naar Rotterdam via Leiderdorp kwam te lopen. Nadat eerdere plannen van
KLM om bij Delft een vliegveld te realiseren niet waren doorgegaan door de uitbreiding van
de Technische Universiteit kwam Plesman met plannen voor een luchthaven in de polder
Achthoven, ten zuiden van Leiderdorp. Het kabinet van premier Colijn was voorstander van
deze locatie, maar na het nodige lobbywerk door de gemeente Amsterdam werd er in
september 1938 toch de stekker uit dit plan getrokken.
Inmiddels waren er al wel op grote schaal gronden onteigend tussen Burgerveen en
Leidschendam en ging de aanleg van Rijksweg 4a door tot deze in 1942 op last van de
Duitse bezetter werd stilgelegd. De verlenging van Rijksweg 4 (de huidige A 44) tussen
Sassenheim en Amsterdam was in 1938 wel gerealiseerd en voor het verkeer opengesteld.
Na de oorlog kwamen de werkzaamheden pas langzaam weer op gang en kon op 11
februari 1958 het gedeelte tussen Hoogmade en knooppunt Leidschendam – het huidige
Prins Clausplein - in gebruik worden genomen. Drie jaar later kon het verkeer ook vanaf
Burgerveen onder het Ringvaartaquaduct via Hoogmade en Leiderdorp doorrijden naar Den
Haag.
Op de luchtfoto is de aansluiting van de A4 met de oude Rijksweg nummer 11 ter hoogte
van de brug over de Oude Rijn te zien. Het exacte jaartal van de foto is niet vermeld maar
zal ergens tussen 1955 – 1956 liggen.
Wordt vervolgd.

Bronvermelding bij de foto’s:
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat/
Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat

Peter Diebels

De A4 uit beeld? (vervolg)

(maart 2019)

Het is alweer een paar jaar gelden dat de werkzaamheden rond de A4 in Leiderdorp werden
afgerond en de snelweg in een tunnelbak beneden het maaiveld kwam te liggen. Daarmee
zijn de verkeersproblemen voor de automobilisten op de A4 zelf nog niet opgelost, maar is in
Leiderdorp ‘boven de grond’ in ieder geval een heel ander beeld ontstaan. Vanaf de jaren
’50 vormde de nieuw aangelegde rijksweg 4 een niet te missen infrastructureel bouwwerk
dat het centrum van Leiderdorp in tweeën splitste. Meer dan 50 jaar zag of hoorde je de weg
en het verkeer en kun je je nu al bijna niet meer voor de geest halen hoe het er 10 jaar
geleden nog uitzag. Vorige maand zijn de ontwikkelingen rond de A-4 in de periode 1938 tot
1958 beschreven.
De enorme groei van het wegverkeer in de tweede helft van de 20ste eeuw en de daarmee
gepaard gaande toename van het aantal files, geluidsoverlast en invloed op het milieu
leidden er toe dat al in de jaren ’90 plannen werden gemaakt voor een verbreding van de A4
tussen Burgerveen en Den Haag gekoppeld aan het verdiept aanleggen ervan in
Leiderdorp. Besluitvorming vond tussen 1998 en 2006 plaats, waarna de aanpassing van
start kon gaan en in maart 2012 de eerste auto’s in de eerste tunnelbak onder het nieuwe
aquaduct doorreden. De Oude Rijnbrug en de voormalige weg werden afgebroken en eind
december 2014 werd ook de tweede tunnelbak met aquaduct opengesteld voor het verkeer.
Al deze infrastructurele werkzaamheden lieten Leiderdorp uiteraard niet onberoerd. Heel
veel is geschreven over de A4 en de invloed op ons dorp. Al vanaf 1989 pleitte de
Belangenvereniging A4/HSL namens vele inwoners voor een verdiepte ligging van de weg
en de inpassing van zowel snelweg als Hogesnelheidslijn in de woonomgeving.
Mede door hun invloed op de besluitvorming is de verdiepte ligging gerealiseerd, was er de
noodzakelijke aandacht voor de verkeersveiligheid, kwam er een groenbedekking op het
tunneldak en een park tussen de Kerkwijk en Oranjewijk.
De verhoogde A4 en de Rijnbrug zijn er dan wel niet meer, maar gelukkig hebben we de
foto’s nog … Het Leiderdorps Museum bezit een grote collectie aan beeldmateriaal foto’s
waarop de geschiedenis van de A4 is terug te zien. Voor dit artikel heb ik twee foto’s
gebruikt van Rijkswaterstaat, die via de site https://beeldbank.rws.nl zijn terug te vinden en
gratis te downloaden zijn.
De tweede foto is van 60 jaar later … De luchtfoto van Joop van Houdt van Rijkswaterstaat
is genomen op 12 november 2015 en laat zien dat Leiderdorp weer is verbonden.
Peter Diebels

Bronvermelding bij de foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat/ Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat

NV Nederlandse Durisol in Leiderdorp

(april 2019)

Durisol houtvezelbeton is kort na WO II in Zwitserland ontwikkeld. Het materiaal dat vele
toepassingen kent, is licht, geluids- en warmte-isolerend, brandwerend en duurzaam.
Uiteindelijk zou Durisol onder Zwitserse licentie in 22 landen worden vervaardigd.
Op 25 november 1949 werd NV Nederlandse Durisol opgericht.
Het bedrijf werd gevestigd op het terrein van de voormalige steenfabriek van Jan Jansz. Koning
aan de Achthovenerweg 19 te Leiderdorp. Men startte met een kapitaal van 2 miljoen gulden en
vervaardigde hoofdzakelijk isolatieplaten, bewapende dakplaten, gevelelementen.
Het bedrijf ontwikkelde zich voorspoedig en in 1952 waren er 50 man in dienst.
Drie jaar later was het aantal personeelsleden gestegen tot 200 en besloeg het terrein een
oppervlakte van 35.000 m2. Er werden, naast een nieuwe kantine, een fietsenstalling en een
nieuwe wasgelegenheid voor het personeel gebouwd.
De nieuwe kantine met buffet en toneel is ook heel belangrijk geweest voor het bewoners van
Achthoven. Er werden feestavonden georganiseerd en culturele avonden, maar ook
repeteerden hier muziekverenigingen en kwam de buurtvereniging er bij elkaar.
Het in Den Haag gevestigde kantoor van verkoopassociatie Durisol-Mevriet werd in april 1957
overgeplaatst naar Leiderdorp.
Zaken gingen goed en de aandeelhouders konden jaarlijks stijgende dividenden tegemoetzien.
Er werd zelfs in april 1959 een nieuwe bedrijfshal van 3.000 m2 geopend.
In april 1964 wordt NV Nederlandse Durisol overgenomen door Verenigde Bedrijven Bredero
Vanaf de zeventiger jaren gaat het minder goed met het bedrijf, dat inmiddels Durisol BV heet.
Zo moeten er in september 1971 al 25 man worden ontslagen. Toch neemt Durisol BV in juli
1974 een deel van de productie van Mecon BV Gouda over. Hiervoor worden 30 werknemers
van Mecon overgeplaatst naar Leiderdorp.
De zaken veranderen als Verenigde Bedrijven Bredero eind 1976 betonbedrijf Oosthoek en
Zoon te Zoeterwoude overneemt. Vervolgens wordt dit bedrijf (inmiddels Oosthoek Beton BV)
door VBB samengevoegd met Durisol BV.
Op dat moment had Durisol nog ca. 60 werknemers in dienst tegen 140 bij Oosthoek Beton.
Later besloot VBB de productie van Durisol te verplaatsen naar het Oosthoek-terrein te
Zoeterwoude.
Wanneer dit precies is gebeurd, is niet geheel duidelijk, maar uiteindelijk verdwijnt Durisol van
de bekende locatie in Leiderdorp. De buurt- en speeltuinvereniging vraagt de Gemeente begin
1987 om subsidie voor een clubgebouw, nu de kantine van Durisol niet meer beschikbaar is. De
Gemeente weigert dit vooralsnog.
In september 1987 wordt het faillissement uitgesproken over Verenigde Bedrijven Bredero.
Een aantal (gezonde) voormalige VBB-bedrijven werd ondergebracht in een nieuwe
vennootschap genaamd de Van Geldens Groep en de overige bedrijven gaan failliet.
Oosthoek Beton BV viel onder de Van Geldens Groep, evenals het Leiderdorpse bedrijf Velopa
Beide bedrijven werden overigens eind 1988 doorverkocht aan het Duitse concern RWK.
De naam Durisol verdwijnt uit Nederland maar komt in 1994 terug. Toen werd het failliet
verklaarde bedrijf Veldhoen (dat 85 jaar bestond overgenomen door Ballast Nedam. Het bedrijf
werd in afgeslankte vorm voortgezet onder de naam Durisol. Het in Raalte gevestigde bedrijf
kon door de overname 40 van de 100 werknemers in dienst houden. Dit bedrijf bestaat nog en
is inmiddels fors uitgebreid.
In het kader van de Industriële Werkgroep van het Leiderdorps Museum doen wij
onderzoek naar bedrijven en het is duidelijk dat Durisol voor Leiderdorp een groot
bedrijf en een belangrijke werkgever is geweest. Wij willen dan ook graag in
contact komen met mensen die meer informatie over dit bedrijf hebben (
oud-werknemers, omwonenden of anderen).
Warner Veltman

Wat stond er op tafel bij de oer-Leiderdorpers die in Leithon woonden (mei 2019)
Momenteel is in het Leiderdorps Museum de tentoonstelling “Nieuw Licht op Leithon, Leiderdorp
in de vroege middeleeuwen” te bezoeken. Hier is onder andere te zien hoe de bewoners van
Leithon, de oer-Leiderdorpers, woonden en leefden en ook wat ze aten.
Als wordt gevraagd wat we tegenwoordig eten, dan zal snel het antwoord komen: “aardappelen,
groenten en vlees”. Was dat anders in de vroege middeleeuwen, als de bewoners van Leithon
aan tafel gingen?
In 2013 hebben opgravingen op het Samsomveldje en een deel van de tennisbanen veel
artefacten - dingetjes - naar boven gebracht die een idee geven wat de mensen in de zesde tot
achtste eeuw aten. Ze verbouwden in tuintjes rond het huis groenten zoals bieten, knolraap,
wilde peen en selderij. Ook resten van tuinbonen zijn gevonden. Maar aardappelen werden niet
gegeten. De aardappel komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en is pas na de ontdekking van het
Amerikaanse continent door Columbus naar Europa gekomen.
Op de akkers rond Leithon werden ook graansoorten verbouwd. Bij de opgravingen zijn korrels
gevonden van gerst, rogge en emmertarwe. Vermoedelijk werd er ook spelt en emmer
verbouwd. Deze gewassen werden met een sikkel, een soort handzeis, geoogst. In het
Leiderdorps Museum is een sikkel uit die tijd te zien, evenals een stuk van een handmolen
waarmee het graan werd gemalen tot meel. Van dit meel werd niet alleen brood gebakken, maar
ook pap en een soort pudding gemaakt.
Er kwam ook vlees op tafel. Men hield runderen, varkens, schapen en geiten. Een gevarieerd
menu. Daarnaast werd er op wilde eenden en ganzen gejaagd en soms op herten. De runderen,
schapen en geiten leverden melk, die niet alleen werd gedronken werd, maar ook de basis
vormde voor boter en kaas.
Leithon lag aan de Leitha en de Rijn, dus er werd ook gevist. Bij de opgravingen is een vishaak
gevonden en daarnaast ook visloden, netverzwaringen en enkele fuiken. Er werd op
verschillende manieren vis gevangen. Gevonden graten van diverse vissoorten geven aan dat
onder andere baars en brasem werd gegeten, maar ook, afhankelijk van het seizoen, paling en
zalm. Dit alles bood een veelheid van vis voor de maaltijd.
Er zijn veel vondsten van fruit gedaan. Mogelijk had men fruitbomen in een soort van
boomgaard, maar ook verzamelde men fruit in de natuur. Pitten zijn opgegraven van pruimen,
sleedoorn, bramen, appels, frambozen en kersen. Er zijn zelfs druivenpitten gevonden.
Maar het is niet waarschijnlijk dat er in Leithon druiven werden verbouwd. Door de handel met
Zuid-Duitsland en Frankrijk, via de grote rivieren de Rijn en de Maas, werden wijn en krenten
aangevoerd. En zo zijn de druivenpitten in Leithon terecht gekomen. De wijn werd aangevoerd
in wijnvaten, waarvan bij de opgravingen resten zijn gevonden. Oude wijnvaten werden soms
gebruikt om een waterput te verstevigen.
De inwoners van Leithon dronken ook bier. In een stukje aardewerk zijn resten van hopbellen en
gagel aangetroffen. Dit zijn de basis ingrediënten voor het maken van bier. Van wilde honing
werd mede gemaakt, een gegiste honingdrank.
Het ontbrak de inwoners niet aan variatie in hun maaltijden en drinken was er volop. Uit
analyses van gevonden menselijke botten is duidelijk geworden dat al dit eten ervoor zorgde dat
de mensen gezond waren.
De tentoonstelling “Nieuw Licht op Leithon” geeft een kleurrijk overzicht van wat er groeide in en
rond Leithon. Ook zijn voorwerpen te zien die gebruikt werden om te koken, te eten en te
drinken.
BobReidsma
Bronvermelding:Onderzoeksrapport en
publieksboek “Nieuw Licht op Leithon” .

Inventaris van het Archief der gemeente Leiderdorp. (1561 – 1934) 1 (juni 2019)
Het Leiderdorps Museum is, via de Provincie Zuid-Holland in bezit gekomen van een cahier dat
bevat “INVENTARIS van het ARCHIEF DER GEMEENTE LEIDERDORP 1561-1934”. Dit
geschrift, is in 1956 opgesteld door M.D.Lammerts en J.L. Van Der Gouw.
De opstellers geven een korte toelichting op de “gemeentelijke organisatie” en de
veranderingen daarin gedurende de periode 1561 tot 1934. Het is een interessante bron die
verwijst naar honderden archief stukken die een inzicht geven in de bestuurlijk geschiedenis.
De “regering” van Leiderdorp bestond vóór 1795 uit het zogenaamde Gerecht (schout, twee
ambachtsbewaarders en zeven schepenen) voor de algemene dorpszaken. Zij legden
verantwoording af aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast had de kerk een grote
rol in het dagelijks gebeuren. De kerkelijke goederen werden beheerd door de schout met twee
kerkmeesters. Tevens hield de schout tezamen met twee heilige geestmeesters, ook wel
armenmeesters genoemd, toezicht op de armengoederen en de verspreiding hiervan. De
benoeming van schout, ambachtsbewaarders, kroosheemraden, secretaris en bode geschiedde
door de ambachtsheer van Leiderdorp. De verkiezing van schepenen (beurtelings vier en drie)
geschiedde jaarlijks door de regerende schepenen op Koppermaandag (maandag na Drie
Koningen) uit een voordracht van de schout.
De bestuurlijke organisatie veranderde in 1795 toen er een gemeentebestuur werd ingesteld.
Het college van schepenen blijft tot 1811 in functie als de rechtbank voor Leiderdorp.
Dit veranderde in 1811 toen de Nederland onderdeel was van het Franse Rijk.
Het eerste deel van het archief beslaat de periode tot 1811 met “archieven van dorps-,
ambacht-, kerk,- en armenbestuur van Leiderdorp voor 1811” en “archief van schout en gerecht,
later municipaliteit van Leiderdorp tot 1811”.
Hieronder volgen voorbeelden tot 1811 van archieven die vermeld worden in de inventarislijst
-Het vermelden van te houden collectes vond al plaats in de 17de eeuw. Het archief vermeldt dat
in 1681 een collecte is gehouden ten behoeve van de armen en slaven in Algiers (zie afbeelding
van Jan Luiken 1684). In 1786 werd er gecollecteerd voor het wees- en armenhuis in
Leiderdorp en in 1807 voor de slachtoffers van de ramp met het kruitschip in Leiden.
-Interessant zijn stukken uit d 1663 en 1664 over de aanleg van het jaagpad Leiden- Utrecht.
-In 1640 is een “memorie der landerijen” uitgevaardigd waarin verdiepen van de Dwarswetering,
het schieten van de Leysloot en het “verhoefslagen” (het verdelen van de dijken in stukken
waarvoor een specifieke boer de onderhoudsplicht had.) en wie de rekening moesten betalen.
- Het ontstaan van de “Ommedijk”, de dijk rond om de oude kern van Leiderdorp, het
onderhoud, de eigendommen en betalingen door belanghebbenden gedurende de periode 1597
tot 1861 kan in 23 archiefstukken worden nagezocht.
In het deel van de inventarisatie dat de “Financiën van het ambacht” beschrijft, is de grote
invloed van het Hoogheemraadschap Rijnland terug te lezen. Archiefstuk 103 omvat “Legger en
kaart van de landen behorende tot het ambacht van Leiderdorp gemeten door de landmeter van
Rijnland in1597”. Stuk 105 gaat over de toestemming van de hoogheemraden aan de
ambachtsbewaarders om dijkrechten en morgengelden te innen.
Het archief van de kerkmeesters omvat ondermeer stukken inzake het beheer van de graven
in de kerk in de periode 1625 tot 1805. In het archief van SCHOUT EN ARMENMEESTERS is
ondermeer het “Reglement uit 1715 op het verhuren van de doodskleren door de heilige
geestmeesters” na te lezen.
Deze inventarisatie van het archief der gemeente Leiderdorp die in 1956 is opgesteld, geeft
een goede handleiding om in het archief van Erfgoed Leiden en Omstreken, interessante
aspecten van de geschiedenis van Leiderdorp uit te zoeken.
Wordt vervolgd.
Bob Reidsma,

Inventaris van het Archief der gemeente Leiderdorp (1561 – 1934) 2 (juli 2019)
Het Leiderdorps Museum is, via de Provincie Zuid-Holland in bezit gekomen van een cahier dat
bevat “INVENTARIS van het ARCHIEF DER GEMEENTE LEIDERDORP 1561-1934”. Dit
geschrift, op de oude schrijfmachine getypt, is in 1956 opgesteld door M.D.Lammerts en J.L.
Van Der Gouw.
De inventarislijst laat zien dat vanaf 1811 de bestuurlijke organisatie van de gemeente
Leiderdorp is veranderd. Het is een gemeente geworden en er is een archief van het
gemeentebestuur opgezet. Dit archief lijkt qua stukken deels op het huidige archief. Vermeld
worden de agenda’s en notulen van de gemeenteraadsvergaderingen, publicatie en
correspondentie van het gemeentebestuur, de verslagen van de vergaderingen. Ook de
onderwerpen die besproken komen hedendaags over. Uitbreidingsplannen, verkiezingen,
gemeentepersoneel, gemeente-eigendommen en openbare werken. In het onderdeel
gemeentefinanciën komen onderwerpen als begroting, plaatselijke belastingen, leningen aan de
orde.
Een niet alledaags onderdeel van het archief bevat het onderwerp “Openbare gezondheid”. In
dit deel zijn stukken te vinden over de begraafplaats, besmettelijke ziekten, en de drankwet. Ook
de krankzinnigenverpleging is onderdeel van dit archief.
In het deel van het archief dat gaat over “Haardas- en vuilophaaldienst” zijn stukken aan te
treffen die de verpachting regelen van het ophalen van haardas aan de regenten van het Weesen Armenhuis te Leiderdorp in de periode 1827-1864. Het gemeentebestuur huurde in 1878
hiervoor een gebouw met schuur aan de Hoge Rijndijk om het haardas op te slaan.
De armenzorg was een taak die door het gemeentebestuur gedeeld werd met de kerk. Dit viel
onder de noemer van “maatschappelijke steun en voorzorg”. Een voorloper van de huidige wet
WMO.
Het archief geeft ook een beeld hoe de gas- water- en elektriciteitsvoorzieningen rond 1910 in
Leiderdorp tot stand zijn gekomen. Deels is dit vastgelegd in de contracten die in 1910 gesloten
zijn met de gemeente Leiden inzake de levering van gas door de Stedelijke Fabrieken van Gas
en Elektriciteit. Ook de aanleg van de gas- en waterleidingen in het dorp komen aan de orde. In
1911 werden de contracten gesloten voor de levering van elektriciteit.
Een interessant archiefstuk om nader te onderzoeken betreft het onderwerp ‘Spoorwegen”. In
1907 is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Leiderdorp en de Hollandse IJzeren
Spoorwegmaatschappij inzake het maken, onderhouden en gebruiken van werken, toegelicht
met tekeningen. Was er ooit het idee om in Leiderdorp een station te bouwen.
Dit jaar is er een nieuwe “Verordening hondenbelasting” aangenomen. Maar besluiten over de
hondenbelasting werden ook in 1875 en 1921 al afgekondigd door de gemeente Leiderdorp”.
Waarschijnlijk werd het houden van trekhonden belast, een soort wegenbelasting.
Dit “INVENTARIS van het ARCHIEF DER GEMEENTE LEIDERDORP 1561-1934” bevat veel
aanknopingspunten voor nader onderzoek, waarbij nieuwe gezichtspunten over de geschiedenis
van Leiderdorp aan de orde kunnen komen. In de komende periode zullen een aantal
onderwerpen verder worden uitgediept. (wordt vervolgd)

Bob Reidsma

Nieuw licht op Leython

(augustus 2019)

Op zondag 31 augustus is de tentoonstelling “Nieuw Licht op Leithon” weer op de reguliere
openingstijden te bezoeken. Deze archeologische tentoonstelling is ingericht naar aanleiding
van de opgravingen die in 2013 hebben plaatsgevonden op het Samsomveldje en een deel van
de tennisbanen.
Het onderzoek dat volgde op de opgravingen heeft veel aan het licht gebracht over het leven
van de oer- Leiderdorpers die hier woonden in de zesde tot en met achtste eeuw. De uitkomsten
van het onderzoek, verricht door het archeologisch bureau van de Universiteit van Amsterdam,
gaven ook meer inzicht in de samenleving van de Friezen, het volk dat langs de kust en langs
de grote rivieren woonde.
De tentoonstelling “Nieuw Licht op Leithon” geeft op basis van zo’n 110 voorwerpen, een klein
percentage van de in totaal 220.000 opgegraven artefacten, een beeld van hoe de bewoners
van de nederzetting Leithon leefden. Hoe woonden zij, wat aten ze, hoe kleedden zij zich, wat
deden ze voor de kost?
Een prachtig op de computer door archeoloog Mikko Kriek gemaakt vogelvluchtoverzicht van
Leithon geeft een goed beeld van de nederzetting gelegen aan het riviertje de Leitha.
Deze zelfde afbeelding maar dan in het groot, zal te zien zijn tijdens de jaarmarkt op zaterdag 7
september op de Laan van Berendrecht. Het Leiderdorps Museum zal op deze markt aanwezig
zijn met zijn eigen kraam.
Een week later, op zaterdag 14 september, organiseert het Museum de Open Monumenten Dag
2019. Dit evenement vindt van 12 uur tot 17 uur plaats op de Hoofdstraat vanaf het oude
raadhuis tot en met de Dorpskerk. Het thema van deze Open Monumenten Dag zal zijn:
“Plekken van plezier”. Ook daar zal de grote afbeelding van Leithon te zien zijn.
De tentoonstelling “Nieuw Licht op Leithon” zal tot en met zaterdag 16 november te zien zijn in
de Sterrentuin, van Diepeninglaan 110.
Na deze datum sluit het museum zijn deuren voor een aantal maanden. De tentoonstelling wordt
uitgeruimd en de geleende voorwerpen gaan weer terug naar het Archeologisch Depot ZuidHolland en andere uitleners. Vanwege de verbouwing van de Sterrentuin gaat het museum
verhuizen naar het gebouw van de Gomarusschool op de Vronkenlaan 46 in Leiderdorp.
In dit gebouw krijgt het museum een nieuwe tentoonstellingsruimte tot zijn beschikking. In deze
ruimte komt de permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Leiderdorp, “Weet Waar
Je Woont” in een vernieuwde opzet weer terug.
Daarnaast worden er twee tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. In samenwerking met de
Dorpskerk komt er een kleine tentoonstelling in de kerk met als onderwerp “400-jarig bestaan
Dorpskerk”. In het nieuwe museum zal met een expositie aandacht worden besteed aan “75
Jaar bevrijding”.
Bob Reidsma

N.B. afbeelding gemaakt door Mikko Kriek .

Leiderdorpse herbergen

( september 2019)

Eind zestiende eeuw begon onze Gouden Eeuw en de ongekende economische groei
zorgde ook in Leiderdorp voor een toename aan bedrijvigheid en verkeer van personen.
Door de ligging van het ambacht aan de Oude Rijn, Does en Zijl profiteerde het van het
langskomende vaarverkeer van en naar de vele steden in het gewest Holland. Waar veel
reizigers langs komen zijn herbergen te vinden en dat was met name te zien aan de
Doesbrug. Stonden er aanvankelijk nog maar twee herbergen, rond 1600 waren het er vier
en in de directe omgeving nog veel meer.
Een multifunctioneel centrum
Herbergen werden bezocht om te drinken, te eten en te overnachten. Bestelde verteringen
werden volgens een getuigenverklaring in een schrift en met krijt op de wand bijgehouden.
Letterlijk staat er elf biertgens volgens t schrift met crijt aende want gestelt. Herbergen waren
ook de plaatsen waar men het laatste nieuws en de roddels hoorde. Maar armen konden er
in tijden van nood ook voedsel afhalen. De herbergier kreeg dit later weer vergoed door de
Heilige Geestmeesters, later de diaconie genoemd. En even makkelijk kon je er een
gebroken arm of been laten zetten. Nog afgezien van handelaren die elkaar ontmoeten en
zakendeden, notarissen die akten opstelden en het Gerecht dat er vergaderde en recht
sprak. Goedgeefse gasten konden zo nodig enkele munten in de armenbus gooien, een
collectebus met een stevig slot. De herberg was in deze tijd een multifunctioneel centrum.
Plezier
Gasten kwamen er ook voor hun ontspanning en het hebben van plezier. Twee herbergen
aan de Doesbrug hadden een kaatsbaan, een voorloper van onze tennisbaan. Kaatsen ging
gepaard met alcoholgebruik, ruzies en vechtpartijen, met name als wedstrijden veel bijsitters
en bijstaenders aantrokken. Eind zeventiende eeuw waren kaatsbanen minder in trek en
werden ze verbouwd tot kolfbanen. Aan de Doesbrug waren er enkele te vinden.
Herbergen waren ruimtes met gevarieerde ontspanningsmogelijkheden. De Leiderdorpse
rederijkerskamer, de Patiëntiebloem, vond hier in 1616 waarschijnlijk de grote ruimtes die ze
nodig had vor de wedstrijd die georganiseerd was tussen rederijkerskamers uit de omgeving.
In herbergen werden ook feesten rond geboorte en huwelijk gevierd en gasten konden er
kaarten, dobbelen, gokken of een weddenschap afsluiten. Kaarten werd gezien als een
stinckende vuyle sonde en dobbelende lidmaten waren overheid en kerk een doorn in het
oog. Vermaak waar de overheid regels tegen uitvaardigde en de kerkenraad lidmaten voor
ter verantwoording riep. Toch konden beiden dit nauwelijks afremmen.
Door een getuigenverklaring weten we dat door weddenschappen veroorzaakte schulden
heel serieus werden genomen. In 1618 was er in een herberg een weddingh aangegaan.
Wat de weddenschap precies betrof wordt er niet bij vermeld, maar beide partijen, de
verliezer en de winnaar plus een getuige, lieten een maand later notarieel vastleggen om
hoeveel er gewed was en wat de verliezer zou betalen. Schulden moesten worden betaald
en werden zo nodig afgedwongen via het Gerecht.
Het zal niet verbazen dat in herbergen ook betaalde liefde was te vinden, al is er tot nu toe
slechts één getuigenverklaring over gevonden. Wat als ‘plezier’ begon kon ook ontaarden in
dronkenschap, geweld, aanranding en verkrachting. Het archief van de baljuw, de regionale
politiefunctionaris, is niet overgeleverd, maar er zijn notariële aktes en andere
getuigenverklaringen die ons informeren over meerdere incidenten.
Ergernis
Behalve de herbergen stond natuurlijk de kerk centraal in het dorp. De kerkenraad was
gespitst op wie opspraak en ergernisse gaf. Het hebben van plezier moest immers wel op
gepaste wijze gebeuren. In de kerkenraadsnotulen wordt hier regelmatig melding van
gemaakt, maar er wordt zelden inhoudelijk op klachten ingegaan. Wel weten we van een
herbergierster in wier herberg dikwijls oneerbare personen logeerden die opspraak en
ergernis gaven.
Het zal duidelijk zijn dat herbergen een belangrijke plaats innamen in de Leiderdorpse
samenleving en dat vermaak en
plezier overal te vinden waren.
Edward Sodderland
Afbeelding:
Dansende-boeren-voor-een-herberg
Adriaen-van-Ostade-1670

Het einde van Leithon op 26 december 838 en 16 november 2019 (oktober 2019)
De opgravingen die in 2013 hebben plaatsgevonden op het Samsomveldje en de naastgelegen
tennisbanen hebben veel inzicht gegeven over de nederzetting en de bewoners van Leithon.
Op basis van aardewerkvondsten, een tweetal beugelfibulae en een hergebruikt stuk hout uit
het jaar 584 is duidelijk dat de eerste bewoners zich in de tweede helft van de 6de eeuw zich
gevestigd hebben in een kleine nederzetting aan de Leitha.
Pas vanaf de late 7e eeuw, nemen de sporen in aantal toe wat wijst op verdere groei van
Leithon. Gevonden sporen van een erf met een eenbeukige schuur, erfafscheidingen,
waterputten wijzen hierop.
Sporen uit de Karolingische tijd duiden op een verdere groei van de nederzetting waarvan de
bewoners zich bezighielden met veeteelt, jacht, visserij en akkerbouw.
Daarnaast vervaardigde men het Friese laken. Een groot aantal gevonden weefgewichten en
spinstenen alsmede fragmenten van wolkammen en hekelpennen wijzen hierop. Andere
ambachten waarvan sporen zijn teruggevonden, betreffen het bewerken van leer, bot en
geweien. Ook zijn er sporen aangetroffen die duiden op de bewerking van metaal. Hierbij
werden zowel ijzererts als halffabricaten gebruikt om bijlen, zwaarden, messen, hamers, sleutels
en andere gebruiksvoorwerpen te maken.
Klei, een grondstof die overvloedig in de omgeving aanwezig was, werd gebruikt om
handgevormd aardewerk te maken. De draaischijf was nog niet bekend bij de bewoners van
Leithon. Gedraaid aardewerk werd van elders geïmporteerd evenals glazen voorwerpen.
Concluderend kan gesteld worden dat de nederzetting een gevarieerde bestaanseconomie
had met wat akkerbouw en veeteelt. De professionele ambachtelijke activiteiten beperkten zich
tot het smeden van ijzer en gieten van lood en koperlegeringen en het maken van textiel; veel
van de andere ambachtelijke werkzaamheden zullen als huisvlijt zijn uitgevoerd door de
boerenhuishoudens.
Een deel van de boeren was ook parttime betrokken bij de Friese handel, niet alleen om dierlijke
producten of laken en linnen te verhandelen, maar ook als schipper.
Dit alles wijst op een voor die tijd redelijk welvarende nederzetting waarvan na circa 840 geen
sporen meer zijn gevonden. Mogelijk is de nederzetting slachtoffer is geworden van de grote
stormvloed van 26 december 838, die wordt beschreven in de Annales Xantenses* en de
Annales Bertiniani**. De vloed drong bijna geheel Frisia binnen, waartoe ook het Hollandse
kustgebied behoorde, en richtte veel schade aan.
Een tweede mogelijkheid is dat het einde van de nederzetting het gevolg is van sociaaleconomische en politieke veranderingen. De hoogtijdagen van Dorestad, de
handelsnederzetting in Frisia, zijn na de dood van Lodewijk de Vrome in 840 afgelopen. De
Vikingen kunnen hierbij een rol hebben gespeeld. Of deze Noormannen ook invloed hebben
gehad op het verdwijnen van Leithon is de vraag. De opgravingen maken geen melding van
brandsporen maar het kan niet uitgesloten worden.
Niet uitgesloten moet worden dat langs de hoger gelegen oever van de Rijn een woonkern is
blijven bestaan. Aardewerk uit de 10e-13e eeuw uit de opgraving Kastanjelaan wijst er in ieder
geval op dat hoger op de oever langs de Oude Rijn de kiem lag van de latere kern van
Leiderdorp, met daarin de kerk en een kasteel.
bron: het archeologisch rapport “Nieuw licht op Leithon. Archeologisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse bewoning in het
plangebied Leiderdorp-Plantage. M.P.F.Dijkstra, A.A.A. Verhoeven en K.C.L. van Straten (red.)
*waarschijnlijk geschreven in de Abdij van Lorsch betreffende de periode 832 tot 852
** Frankische annalen over de periode 830 tot 882 uit het klooster van Sint-Bertinus in het Franse St.-Omer.

Bob Reidsma,

Leiderdorp en New York

(november 2019)

Eerder deze maand kon u in het Leiderdorps Weekblad het verslag lezen van de twee Leiderdorpers
die op 3 november de beroemde New York City Marathon liepen:
https://paper.leiderdorpsweekblad.nl/open/15aa5728#p7 . Sinds de eerste marathon van New York in
1970 liepen veel Leiderdorpers de lange 42 kilometers in deze ooit door Nederlanders gestichte stad,
terwijl nog veel meer inwoners er als toerist genoten. Wat waarschijnlijk maar weinig van al deze
Leiderdorpers weten is dat er zich in het beroemde Metropolitan Museum of Modern Art in deze stad
een tekening bevindt waarop Leiderdorp staat afgebeeld. Het betreft hier een tekening van de
beroemde Nederlandse schilder Jan van Goyen, gemaakt in het jaar 1651. De titel van het werk is
‘Boating Party on a River’ en beeldt een feestje op het water uit van enkele 17e-eeuwse Hollanders.
Op de achtergrond heeft Van Goyen een kerk getekend, waarin overduidelijk de contouren van de
Leiderdorpse kerk aan de Hoofdstraat zijn te herkennen. Op de voorgrond is de boot met het
feestende gezelschap afgebeeld en iets daarachter varen twee boten, waarvan de achterste wellicht
het toenmalige veerbootje tussen hoge en lage rijndijk betreft. Links rijdt een wagen met tweespan
over de brug van de Meyewatering en verderop is een ruiter te paard op het bruggetje over de
Kalkwetering (huidige Berkenkade) te zien.
Hoe is deze kleine tekening van 20 bij 30 centimeter in dit befaamde museum belandt en hoe
weten we dat het hier om Leiderdorp gaat? Daarvoor moeten we terug naar maandag 18 november
2019 wanneer Dick de Boer in dezelfde Dorpskerk aan de Hoofdstraat het eerste exemplaar van
‘Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog’ namens alle auteurs overhandigt aan burgemeester DriessenJansen. Het prachtige boek beschrijft de geschiedenis van Leiderdorp gedurende een van de
bekendste tijdvakken van onze geschiedenis, van de Beeldenstorm en het beleg van Leiden tot de
Vrede van Munster in 1648. Bijzonder zijn de vele afbeeldingen van kaarten, archiefstukken, foto’s,
prenten en schilderijen, waarvan sommigen nog niet eerder werden gepubliceerd. Op de achterflap
van het boek is ‘Gezicht op Leiderdorp afgebeeld dat Jan van Goyen in 1622 maakte.
Voor velen met mij was het de eerste keer dat ik dit schilderij van het vroeg 17e-eeuwse Leiderdorp
zag en leidde ertoe dat ik iets meer over dit werk te weten wilde komen.
De schilder Jan van Goyen, geboren in Leiden in 1596, vervaardigde in de 60 jaar van zijn leven bijna
2000 schilderijen en tekeningen. Zijn werk geeft een beeld van de landelijke omgeving van Holland
en varieert van dorpsgezichten, duinlandschappen en riviergezichten tot gezichten op grote steden
als Nijmegen, Leiden, Dordrecht en Den Haag.
Zijn voorstellingen waren al voor zijn dood in 1656 bijzonder gewild.
In de vele bronnen over Van Goyen is te lezen wat er met zijn werken is gebeurt,
Zo is bekend dat het schilderij ‘Gezicht op Leiderdorp’ dat Van Goyen in 1622 maakte ook vrij klein
van formaat is (30.3 x 43.2 cm) en zich na te zijn geveild in 1913 in particulier is.
De Duitse uroloog en kunstkenner Hans Ulrich Beck schreef in zijn standaardwerk over Van Goyen in
1972 dat de Leiderdorpse kerk, met zijn elegante, slanke torenspits in het midden van het dak in
meerdere tekeningen en schilderijen terug te vinden is. Zodoende is een deel van de prenten die de
schilder niet voorzag van een plaatsnaam te herleiden doordat de karakteristieke vorm van de in
1620-1621 herbouwde dorpskerk te herkennen is. Zo ook in de tekening van het feestende
gezelschap uit 1651, die Robert Lehman, telg uit het bankiersgeslacht Lehman Brothers, in 1960
kocht en
toevoegde aan de kunstcollectie die na zijn dood in 1969
geschonken werd aan het Metropolitan Museum of Modern Art.
Weliswaar niet op zaal, maar wel online is daar dit mooie beeld
van Leiderdorp te bewonderen.
Peter Diebels

Leiden is nog steeds Ambachtsheer van Leiderdorp

(december 2019)

Leiden en Leiderdorp hebben een historische band.
Leiderdorp is ouder dan Leiden en een van de belangrijkste Leidse kerken, de Pancras of
Hooglandsche Kerk, is ontstaan als dochter van Leiderdorp
In 1582 kocht de stad Leiden de Heerlijkheid Leiderdorp van de ambachtsheer Philips, graaf
van Ligne. Met deze aankoop wilde de stad Leiden meer invloed in Leiderdorp hebben.
De Staten van Holland hebben deze invloed lang kunnen uitstellen, maar in 1597 werd
uiteindelijk de eerste burgemeester van Leiden (van Baersdorp) ambachtsheer van
Leiderdorp.
Doordat in 1785 onder het motto van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, de heerlijkheden
werden afgeschaft, kwam er ook een eind aan ambachtsheren van Leiderdorp.
Weliswaar herstelde Koning Willem I de Heerlijkheden, maar de constructie van het
ambacht veranderde. In de negentiende eeuw werd een verzoek aan de ambachtsheer
verzonden aan de Burgemeesters en Wethouders van Leiden en niet meer aan de Provincie.
In 1849 wilde de stad Leiden haar heerlijkheden van de hand doen. De heerlijkheden
Zoeterwoude en Oegstgeest werden verkocht, maar om de een of andere reden is toen de
heerlijkheid Leiderdorp niet verkocht.
Gedurende de 19e en 20e eeuw werden de rechten die aan de heerlijkheid verbonden waren
teruggedrongen. Moest burgemeester Hubrechts nog solliciteren bij de burgemeester en
wethouders van Leiden, zijn opvolger moest dat doen bij de|Minister van Binnenlandse
Zaken.
In 1909 trad de Tiendwet in werking, dit betekende dat Leiden de inkomsten van de
Leiderdorpse tienden vanaf dat moment niet meer ontving.
Als laatste verloor de stad Leiden ook nog het collatierecht, het recht om een predikant in
Leiderdorp te benoemen.
Na de grondwetsherziening van 1922 komt de heerlijkheid Leiderdorp in de Leidse
bewaarde stukken niet meer voor. Desondanks is de stad Leiden formeel echter nog steeds
ambachtsheer van Leiderdorp.
Belangwekkend voor Leiden is, dat aan de hand van de bewaard gebleven Leiderdorpse
archiefstukken een reconstructie kan worden gemaakt van de contacten tussen Leiderdorp
en Leiden, iets wat vanwege de brand van het Leidse Stadhuis in met behulp van Leidse
bronnen uitermate moeilijk is.
De aanleiding om de banden tussen Leiderdorp en Leiden aan te halen was het archief van
de Nederlandse Hervormde Gemeente te Leiderdrp, die haar archief wilde opbergen in het
gemeentearchief van Leiden.
Uiteindelijk zijn de archiefstukken nu te vinden in het Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO)
Art Tuit

