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Leiderdorp van straat tot straat (januari 2021)
“Leiderdorp van straat tot straat” is de titel van een boekje over de straten van
Leiderdorp. Het boekje, geschreven, geïllustreerd en samengesteld door Wim
Kisman, Jan van der Kooij en Aafke Vis, is in 1985 voor het eerst uitgekomen.
In het boekje werden de 252 straten, lanen, pleinen, en wegen die Leiderdorp toen
rijk was, beschreven, geïllustreerd door foto’s, tekeningen, plattegronden en
gedichten.
Leiderdorp was eind 20ste eeuw een welvarend en groeiend dorp en in 2005 waren er
75 straten bijgekomen. Jan van der Kooij en Aafke Vis hebben het boekje toen
bijgewerkt met de 75 nieuwe straten, hun namen en hun bijzonderheden.
De tijd en de groei van Leiderdorp heeft niet stilgestaan en in
2020 kreeg het Leiderdorps Museum de vraag of het mee wilde
helpen een nieuwe uitgave te maken. Er waren in een kleine 15
jaar 34 straten bijgekomen en een enkele straat afgevallen.
Een kleine werkgroep van het museum is samen met Aafke Vis
begonnen alle nieuwe straten toe te voegen en te omschrijven,
al werkt de corona crisis niet mee aan een snelle voortgang. De
dossiers met de college besluiten over het benoemen van de
straten, liggen in het gemeentehuis en mogen het huis niet
verlaten en de werkgroep het gemeentehuis niet in.
Het interessante aan het boekje is dat de lezer veel over
Leiderdorp leert. Niet alleen over het hoe en waarom van een
straatnaam, wanneer de straat is aangelegd en de soms
uitvoerige discussies over een straatnaam.
De straatnamen vertellen over de lokale en bestuurlijke geschiedenis van Leiderdorp,
maar ook liefhebbers van planten, bloemen en literatuur komen aan hun trekken.
Enkele voorbeelden uit het boekje.
De Achthovenerweg is een eeuwen oude weg in het verlengde van de Hoofdstraat
waarvan niet te achterhalen is wanneer het zijn naam heeft gekregen. In 1985 is een
nieuw gedeelte toegevoegd aan deze weg, een verbinding met de Mauritssingel.
Hieraan is een twintig jaar lange discussie voorafgegaan. In 1964 werd al een project
gestart om de Mauritssingel door te trekken naar de Achthovenerweg. Het plan was
de Mauritssingel in rechte lijn door te trekken tot het in de buurt van de Lindenhof op
de Achthovenerweg uit zou te komen. Uiteindelijk bleek het verwerven van de nodige
grond en de slappe ondergrond van het tracé te bezwaarlijk. Daarom werd gekozen
om een stuk van de aloude Ruige Kade te benutten om de Achthovenerweg met de
Mauritssingel te verbinden.
De Vronkenlaan is vernoemd naar “Willem Vronken”, de in 1400 eerst benoemde abt
van het klooster Engelendaal. Alleen is de juiste naam van deze abt “Willem
Vornken”.
Het gebied rond de Laan van Ouderzorg, met Haaghuishof, Overgaarde,
Steengaarde en Kleigaarde is een verwijzing naar de op die locatie gelegen
steenfabriek Ouderzorg, die in 1961 gesloopt is. De naam van de steenfabriek
“Ouderzorg” heeft ook een achtergrond. De eigenaar van de fabriek had in 1901 de
bedoeling dat zijn zoon de fabriek over zou nemen. Vandaar de naam.

Leiderdorp kent diverse straten die vernoemd zijn naar kastelen en huizen die niet in
Leiderdorp hebben gelegen. Beekestein is vernoemd naar een landhuis in Velzen,
Brederode naar een ruïne in Santport, Loevestein naar een kasteel in de Betuwe.
Alleen de “Laan van Berendrecht” en Steneveltdreef zijn vernoemd naar een
kasteel/huis dat in het vroegere Leiderdorp heeft gelegen. Het vroegere Leiderdorp
heeft zes kastelen gekend dus er zijn nog mogelijkheden voor nieuwe straatnamen.
Om bij de kastelen te blijven, één van de in 2020 aanlegde en benoemde straten is
Saranafort, gelegen achter de Rietschans. Om de herkomst van deze naam te
achterhalen zal gewacht moeten worden tot de dossiers met college besluiten weer
in het gemeentehuis in te zien zijn. Googelen levert niets op.
Bob Reidsma,
23-1-2021
Leiderdorp van straat tot straat (februari 2021)
“Leiderdorp van straat tot straat” is de titel van een boekje,
dat opnieuw wordt uitgebracht en gaat over de straten van
Leiderdorp. In het in 1985 voor het eerst uitgegeven
boekje, geschreven door Wim Kisman, Jan van der Kooij
en Aafke Vis, beschrijft de straten, lanen, pleinen, en
wegen die Leiderdorp rijk is.
In de vorige aflevering werd over Saranafort, de straat
gelegen achter de Rietschans, vermeld dat de herkomst
van naam van deze straat niet te achterhalen was zonder
de gemeentelijke dossiers te raadplegen. Trouwe lezers
van deze rubriek brachten echter uitkomst.
Saranafort is waarschijnlijk de Spaanse naam voor de
schans die tijdens het beleg van Leiden lag daar waar de
Dwarswatering in de Zijl uitkomt, Driegatenbrugschans. Dit
fort was een voorpost waar Valdés zijn hoofdkwartier had
neergezet. Hier bewaakten de Spanjaarden met kanonnen
de drie vaarwegen die uitkwamen in Leiden. In deze
schans zijn de speelkaarten van Valdés gevonden door de soldaat Willem
Albrechtsz. Berkhey. Hij vond deze kaarten op drie oktober 1574. De speelkaarten
van Valdés zijn een van de eerste voorwerpen die
in Leidse handen kwamen tijdens het ontzet van
Leiden.
Stedelijke Museum de Lakenhal. Foto Dingjan

Het bewijs dat Saranafort op de locatie
Driegatenbrug lag is niet erg hard. Het fort
bewaakte volgens de archieven drie vaarwegen.
Dit zouden de Dwarswatering en de Zijl in twee
richtingen kunnen zijn. Dat de geuzen over deze
vaarwegen Leiden binnenkwamen, komt weer niet
overeen met de locatie Driegatenbrug.
Veel straten in Leiderdorp zijn genoemd naar
Leiderdorpse notabelen uit het verre en recentere
verleden. Leden van het Koninklijke Huis hebben
ook hun namen verleend aan diverse straten en

pleinen in Leiderdorp. Maar enkele personen waar straten naar genoemd zijn, zijn
veel minder bekend.
Neem de Simon Smitweg, de straat die tussen de stoplichten kruising Engelendaal
en Persant Snoepweg aan één kant en de rotonde Persant Snoepweg en
Voorhoflaan aan de andere kant een U vormt, waaraan onder meer het Alrijne
Ziekenhuis, de brandweergarage en verpleeghuis Leythenrode liggen. Wie was
Simon Smit?
Simon Smit, was een persoon die vele jaren aan het destijds aan de Hooigracht in
Leiden gelegen St.Elisabeth-Ziekenhuis was verbonden. Deze haast legendarische
persoon had in het begin van de vorige eeuw onder meer tot taak niet-ambulante
zieken per brancard van huis te halen. Simon Smit was een brancardier.

Zijn brancard was een
gesloten tentje met aan beide zijkanten een groot wiel en voor en achter twee stevige
handvatten. Wanneer een patiënt thuis werd afgehaald liep de hele buurt uit. Als een
zieke op een etage lag, was het vaak een hele toer hem zonder ongelukken naar
beneden te krijgen. De tocht met de brancard naar het ziekenhuis voerde dikwijls
door buurten waarin een onvoorstelbare armoede heerste. De gezinnen leefden 's
zomers grotendeels op straat. Uit deze buurten heeft Simon Smit helaas nooit een
patiënt opgehaald; deze bewoners waren om financiële redenen geheel aangewezen
op het Academisch Ziekenhuis. Later heeft de St.Elisabeth-penning ook voor deze
mensen verpleging in het St.Elisabeth-Ziekenhuis mogelijk gemaakt".
Het St.Elisabeth-Ziekenhuis is in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar
Leiderdorp verplaatst. Later werd de naam veranderd in het Rijnland Ziekenhuis en
tegenwoordig heet het ziekenhuis het “Alrijne Ziekenhuis”.
Leiderdorp telt nog een straat met een curieuze naam, “Lorrie”. Deze straat loopt van
de Voerstraat naar de Zijlstroom. Waar komt deze naam vandaan?
Bob Reidsma 19 februari 2021.

Poldervorming rond Leiderdorp in de Hoge Middeleeuwen (maart 2021)
In loop van de Hoge Middeleeuwen (950 - 1270) zetten de bewoners van het gebied rond
Leiderdorp het veenlandschap steeds meer naar hun hand.
Mede door de opkomst van steden, groeide de behoefte om te voorzien in levensonderhoud.
Dit leidde tot het aanpakken van deze veengebieden - het begin van het inpolderen. Begonnen
werd met het veengebied dat het dichtst bij de bebouwing lag.
Ontginningsmethode
Het veen in het gebied rond Leiderdorp was veel te nat en om het in cultuur te brengen, moest
het worden ontwaterd. De Leiderdorpers die daarmee aan de slag gingen, woonden op de
hoger gelegen oever van de Rijn, nabij de randen van het veen. De eerste ontginningen
begonnen vanaf de nog niet bewerkte delen van deze oeverwal en vanaf de op de Rijn
uitkomende veenstromen zoals de Does, de Zijl en de Leitha.
Deze veenstromen vormden de ontginningsbasis, van waaruit haaks op het bestaande reliëf
(het veen was in het midden hoger) de sloten werden gegraven om het veen te laten afwateren.
De parallel gelegen sloten zorgden voor een goede drainage op de veenstromen of waterden
af op een daarvoor speciaal gegraven (dwars)wetering.
Langs deze primaire waterwegen, de Rijn, de Does, de Zijl en de Leitha, werden de nieuwe
boerderijen gebouwd. Van daaruit werden de hoeven uitgemeten, elk liefst met een gelijke
breedte en diepte. Na voldoende voortgang kon men een strook veen onontgonnen laten,
haaks op de afwateringssloten (veendijk), of men legde een dijkje aan met eventueel aan
weerszijden slootjes: een zogenaamde achterkade. Hiermee werden de in ontginning
genomen percelen afgeschermd van het water uit het nog onontgonnen deel.
Men moet zich wel realiseren met wat voor primitief gereedschap de middeleeuwer zich moest
behelpen. Voor het graafwerk was hij volledig aangewezen op handwerk. Hij beschikte niet
over zulke mooie schoppen zoals wij met
roestvrijstalen
blad, maar hij moest het doen met een
geheel houten
spade, met hooguit een ijzeren beslag op de
steekrand. De
ontginningen waren dan ook vaak projecten
van lange adem,
waaraan generaties telkens hun steentjes
bijdroegen.
De lengte van de percelen, in die tijd copen
genoemd,
groeide dan ook gestaag tot men een grens
van
de
ontginning bereikte. Die grens werd veelal bepaald door de domeinen (adellijk of kerkelijk
grootgrondbezit). Bij een vrije opstrek, met een vooraf niet bepaalde, of later verlengde
perceellengten, kwam die grens vaak pas in zicht bij de “ontmoeting” met aanspraken van
andere boerengemeenschappen of adellijke heren. Ook een natuurlijke barrière kon een grens
stellen aan een ontginning.
De copen hadden veelal een evenwijdige opstrekkende verkaveling met eenzelfde
gestandaardiseerde
structuur, zoals die heden ten
dage nog steeds goed in de
Achthovener Polder is terug te
vinden.
Met een roede
(lange
meetstok)
werden
percelen van 30 x 360
roeden
uitgemeten.
Zo
ontstonden kavels met een
breedte van 94 tot 113 m en
met een lengte van 2262 tot
2714 m.
Als men op de uitkijktoren
van
het
Groene
Hart
Voorlichtingscentrum staat,
kan men deze structuur uit de
middeleeuwen
nog
herkennen
in
de
Achthovenerpolder.

Naar de studie van Youri Poslawsky uit 2017. “Landschapsontwikkeling/ geografie”.
Kaart van de Does-en Voorofschepolder tussen de Ruigekade, Groeneweg en
Doeswetering, gemaakt door Jan Pietersz Dou in 1605. (ELO)

Bob Reidsma, 17 maart 2021

De Canadezen komen! Leiderdorp bevrijd (mei 2021)
76 jaar geleden, op 5 mei 1945, eindigde de Tweede Wereldoorlog in Nederland officieel
door de overgave van het Duitse opperbevel voor het bezette Nederland in Hotel De Wereld
in Wageningen. De oorlog woedde echter nog 5 weken langer door. Zo duurde de opstand
van de Georgiërs op Texel tot 20 mei toen Canadese militairen het eiland konden bevrijden
en pas op 11 juni gaven de laatste Duitse troepen op Schiermonnikoog zich over.
Leiderdorp hoefde gelukkig niet zo lang te wachten op haar bevrijding. In haar boek Naar de
overkant. 1940-1945 Leiderdorp – Zoeterwoude HR Bevrijding beschrijft van Ria PieterseZwetsloot hoe veel Leiderdorpers meer dan twee dagen uitkeken naar de komst van de
‘Tommies’. Op 7 mei 1945 werd ’s middags het eerste Canadese legervoertuig gesignaleerd
en reed in Leiderdorp en Zoeterwoude een geluidswagen rond die de inwoners opriep om de
volgende dag naar de Hoge Rijndijk te komen om daar eerst de Canadese troepen en om 17
uur de Prinses Irenebrigade te verwelkomen. Die 8e
mei staken dol geluk de Leiderdorpse brug over om
hun bevrijders te begroeten.
De Canadese troepen maakten deel uit van het
geallieerde leger dat Europa in de daaraan
voorafgaande jaren had bevrijd. Naast Britten,
Amerikanen, Polen lang lint van vanuit Utrecht via de
Hoge Rijndijk naar Leiden reden. Het 1e Canadese
Legerkorps bevrijdde vervolgens het westen van
Nederland. In Nederland gaven de Duitsers zich op 5
mei in Wageningen over aan luitenant-generaal
Foulkes, de commandant van het 1e Canadese
Legerkorps, in het westen van Nederland was het
Eerste Canadese Korps, bestaande uit de Eerste
Canadese Infanteriedivisie en de Vijfde Canadese
Pantserdivisie onder bevel van luitenant-generaal
Charles Foulkes, verantwoordelijk voor de bevrijding
van het gebied ten noorden van d
Meer dan 7600 Canadezen kwamen om tijdens de negen vreselijke maanden die nodig
waren om Nederland te bevrijden. De 5706 in Nederland gesneuvelde Canadezen zijn
voornamelijk begraven op zeven Commonwealth War Cemeteries of worden herdacht op het
monument in Groesbeek. eer dan 2300 Canadezen liggen hier
https://www.baclac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=FonAndCol&IdNumber=3203842
14 mei 1945 Bevrijding Leiderdorp
Canadees voertuig F.133792
NIOD

•

Foto’s Intocht Canadezen Leiderdorp

NIOD nr. 73836
•

Foto Irenebrigade

NIOD nr. 74994 (Irenebrigade)
•

NIOD 147372 (verzetsman J.J. Droog – geboren in Leiderdorp, gefusilleerd in Amsterdam)

Steenfabriek Hoos (Juni 2021)
Een van de belangrijkste industrieën in het verleden van Leiderdorp vormde de fabricage van
aardewerk en steen. Langs de overs van de Oude Rijn en de Zijl stonden kalkovens en
steenfabrieken, die producten leverden voor de lokale en landelijke economie. Vooral steen-,
pannen- en pottenbakkerijen haalden de klei uit de omringende polders langs de Rijn. Een
voorbeeld van een steenfabriek is te zien op
een serie foto’s uit de collectie van Erfgoed
Leiden en omstreken en toont de
steenfabriek van de firma Hoos in
Leiderdorp.
Om erachter te komen waar deze fabriek
zich exact bevond en wanneer deze werd
opgericht bieden de archieven van
Leiderdorp en Leiden uitkomst. In een
bijdrage in het Leids Jaarboekje uit 1949
beschrijft de dan 90-jarige ‘Oud-Rijnlander’
W. van Leeuwen zijn herinneringen aan
Leiderdorp in de jaren tussen 1850 en 1880.
Hij schrijft: ”Even over de Spanjaardsbrug
het Zijlhek doorgaande zag men de steenplaats (steenbakkerij) van de firma Hoos (vader en
zoon), een paar herenhuizen en voorts langs de ,,Zwarte weg” een aantal moestuinen.
Rechts over de Rijn lag ,,de Waard”, ingesloten door de beide armen van de Rijn. Deze
landtong had toen een wat onsmakelijk voorkomen, wijl zij bedekt was met bagger- en
vuilnisstalen”. Goed om te weten dat de grens van de gemeente Leiderdorp toen niet ophield
bij de Spanjaardsbrug, maar doorliep tot de Zijlpoort en de Maresingel en ook het
Waardeiland Leiderdorps grondgebied vormde.
Uit de beschrijving van de heer Van Leeuwen is op te maken dat de steenfabriek van Hoos
net achter het Zijlhek lag, waarmee het tolhek wordt bedoeld dat hier aan het begin van de
Zijldijk stond en tot 1931 dienst heeft gedaan.
Reizigers die over het water of over land
Leiderdorp in of uit wilden moesten hier tol
betalen. Ook aan de Hoogmadeseweg en op de
oude Leiderdorpse brug werd trouwens tol
geheven.
Achter het Zijlhek lag de steenfabriek van vader
en zoon Hoos, die in de 19e eeuw jarenlang het
ophalen van vuilnis en haardasch van de stad
Leiden pachtten en voor het storten en
hergebruiken van het afval de beschikking
hadden over een stuk grond aan de Zijldijk net
buiten de Spanjaardsbrug. Op ditzelfde grondgebied richtten zij hun steenfabriek op en
konden deze steeds verder uitbreiden. In 1877 dienden J. L. Hoos en P. H. Hoos Jz.,
steenfabrikanten aan den Zijlweg, onder de gemeente Leiderdorp, een request in bij de
gemeente om meer grond te verkrijgen, sloten te dempen en ontheffing te krijgen van de

jaarlijkse betaling van ƒ 25 aan de pachter van de tolgelden van het Zijlhek “voor de vrije
passage van werklieden der steenfabriek door het Zijlhek”.
De zaken gingen voorspoedig voor vader, zoon en kleinzoon Hoos, zoals te zien is aan de
fraaie directeurswoning die ze lieten bouwen aan de Zijldijk en op een van de foto’s te zien
is. De directeuren van de steenfabriek waren trouwens ook actief als wethouder in de
Leiderdorpse politiek, te weten de heren Rijshouwer, Hoos en Splinter. Met M.P. Splinter
komen we bij de laatste directeur van de steenfabriek en naar wie de dichtbijgelegen
Splinterlaan is vernoemd.
De steenfabriek is in de jaren ’30 opgegaan in de NV. Vereenigde Touwfabrieken, die op de
plaats van de huidige Baanderij een enorm fabriekscomplex bouwden. De steenfabriek werd
voor de oorlog afgebroken en maakte plaats voor de huizen aan de Zijldijk, die uitkijken op
de Oude Rijn en de Spanjaardsbrug.
Peter Diebels 20-6-2021

Historie van de Pinksterbloem (juli 2022)
Aan de Pinksterbloem, een zijstraat van de Splinterlaan in de wijk Zijlkwartier, bezit de Rijnhart
Wonen vier woonblokken met in totaal 96 sociale huurwoningen. Volgend jaar worden drie van de
blokken, die aan het eind van hun levensduur zijn, gesloopt en vervangen door nieuwe sociale
huurappartementen. Hier
een blik op de geschiedenis
van de Pinksterbloem.
Het is de verdienste van de
'bouwburgemeester' Koert
van Diepeningen geweest
dat deze woningen zijn
gebouwd. Burgemeester
van Diepeningen bracht
tijdens zijn ambtsperiode
(1946 – 1962) menig
maandag door in Den Haag,
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken of bij de Provincie, om bouwcontigenten voor
Leiderdorp binnen te halen. Leiderdorp had in de begin jaren 50 recht op 10 tot 20 woningen per
jaar maar het lukte Van Diepeningen er om daar voor 1954 maar liefst 104 van te maken. Deze
woningen werden aan de Pinksterbloem gebouwd door het Gemeentelijk Woningbedrijf. De
gemeente was in die tijd niet alleen opdrachtgever maar ook de eigenaar van woningen.
Aan de Pinksterbloem werd een nieuwe bouwwijze geïntroduceerd. Niet meer de stratenblokken
met een gesloten karakter zoals elders in Leiderdorp, maar middelhoge woonblokken die in het
groen lagen. Architectenbureau Dekker & Van der Sterre ontwierpen in opdracht van de
gemeente de serie flats in 'strokenbouw'. Deze in totaal 104 woningen moesten in de visie van de
'Provinciale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting' kleine gezinnen van maximaal

vier personen huisvesten.

De kosten van de bouw van de 104 woningen inclusief het bouwrijp maken van de grond werden
op 1 miljoen gulden geraamd. De bouw startte in het begin van 1954 maar verliep traag door het
gebrek aan werkkrachten. De eerste woningen werden begin 1955 opgeleverd, de rest in de loop
van 1955.
De naam 'Pinksterbloem' is in 1954 na enige discussie in de gemeenteraad tot stand gekomen.
Er werd gebouwd op een weiland dat vanouds de naam 'Pinksterbloem' heeft gedragen. De
beraadslagingen gingen over het al dan niet toevoegen van 'straat'. Het werd simpelweg
Pinksterbloem.
De gemiddelde huur voor de woningen, zonder extra voorzieningen en water, bedroeg fl. 13,45
per week met de kanttekening dat dit bedrag zou stijging als de loonsverhoging van 1954 van
kracht wordt. De woningen waren niet voorzien van een keukengeiser maar deze kon worden
aangevraagd bij het Gemeentelijk Grondbedrijf. Voor afschrijving, schoonmaak en onderhoud
werd fl. 0,55 per week in rekening gebracht. De geisers bleven eigendom van de gemeente.
Eind 1969 nam de Algemene Woningbouwvereniging Leiderdorp de woningen aan de
Pinksterbloem en andere woningen (in totaal 500) van het Gemeentelijk Woningbedrijf over. De
AWL ging in 2008 over in Rijnhart Wonen, na een fusie met Woningstichting Willibrord uit
Zoeterwoude.
Het gemeentebestuur van Leiderdorp hield in de eerste helft van de vijftiger jaren rekening met
een sterke uitbreiding van het aantal 'zielen'. In de toelichting op de gemeentebegroting van 1953
staat vermeld: "het zielental, dat bij de laatstgehouden bevolkingstelling ruim 4500 bedroeg, is
thans (1953) 5100. En nog steeds breidt de gemeente zich uit. Het uitbreidingsplan biedt dan ook
ruimte voor een stijging tot ongeveer 10.000 zielen".
Dat Leiderdorp momenteel circa 28.000 'zielen' telt, heeft de bouwburgemeester van
Diepeningen nooit kunnen bevroeden.
Bob Reidsma, 25 juli 2021.
Bronnen: “De AWL 35 jaar wonen in Leiderdorp”, kranten archief ELO, Presentatie Rijnhart
Wonen, “Ervaringen van Gemeenteontvanger, beheerder van het Woningbedrijf, het Grondbedrijf
en het Waterleidingbedrijf (Dhr. L.C. Bulens) begin jaren (19)50”. Foto’s AWL en Rijnhart Wonen.
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Leiderdorp International Airport
Een nationale luchthaven in de Achthovenerpolder (augustus 2021)
Voor vrijwel alle Nederlanders is Schiphol sinds mensenheugenis de nationale luchthaven
van ons land. Deze positie heeft het echter niet zonder slag of stoot verkregen. Vanaf begin
jaren ’20 was de exploitatie van vliegvelden aan gemeenten overgelaten en de rijksoverheid
hield slechts toezicht. Toen in de loop van de jaren 30 de roep om een rijksluchthaven
steeds luider werd, leek het erop dat het rijk een van de gemeentelijke vliegvelden tot
nationale luchthaven zou uitroepen. De twee grootsten, die van Amsterdam (Schiphol) en
Rotterdam (Waalhaven) streefden ernaar die titel te verkrijgen, waarbij Rotterdam zelfs met
een nieuw ontwerp kwam voor Overschie (het latere Zestienhoven). Maar ook Den Haag
deed met Ypenburg een gooi naar deze nationale titel. Groot was de verbazing bij deze

gemeenten toen de regering in 1938 met het idee kwam om een nieuwe centrale luchthaven
te stichten bij Leiderdorp. Achter dit plan zat de oprichter van de KLM, Albert Plesman, die
nooit fan van Schiphol was geweest en liever vanuit Rotterdam vloog. Al in de jaren ’20 had
hij plannen gemaakt voor een Vliegveld Holland in Delft, maar die gingen door de
economische crisis niet door. Nu, jaren later, had hij KLM-architect Dirk Roosenburg een
ontwerp laten maken voor een centraal vliegveld in de Achthovenerpolder. Leiderdorp was
ontsloten door de rijkswegen en zo vanuit de gehele Randstad bereikbaar. De bodem leek
geschikt, de wind was veelal westelijk en daardoor gunstig voor de piloten en een aansluiting
op het spoorwegennet kon worden gerealiseerd. Voor een bedrag van plm. ƒ 12 miljoen zou
op een terrein van bijna 400 hectare een vliegveld verrijzen, dat bestond uit een kruisend
banenstelsel met vele parallelbanen, die naar behoefte konden worden verdubbeld of
verdrievoudigd. In een halfrond, bijna hoefijzervormig hoofdgebouw zouden twee gescheiden
verdiepingen de stromen aan arriverende en vertrekkende passagiers uit elkaar houden, een
voor die tijd revolutionair idee. Zodra Leiderdorp als centrale luchthaven gereed zou zijn
konden Schiphol en Waalhaven aan Defensie worden verkocht om als militaire vliegvelden te
fungeren.
Uiteindelijk strandde het plan van het centrale vliegveld bij Leiderdorp door de felle protesten
van de met name de gemeente Amsterdam. Alle registers werden opengetrokken, politiek en
bedrijfsleven kwam in actie en de kranten stonden vol met polemieken over de loer die het
rijk de gemeente en andere belanghebbenden niet
allemaal aandeed. Hoogtepunt van het verzet
vormde de demonstratie op Schiphol van 2 juli 1938
toen 15.000 personen tegen het verlies van hun
luchthaven samenkwamen. Het verzet hielp en in
december 1938 besloot de regering tot een
uitbreiding van Schiphol en gingen de plannen voor
Leiderdorp de la in. Onderzoek had uitgewezen dat
de bodem in de polder toch niet zo geschikt bleek
voor vliegtuigverkeer. De plannen kwamen na het
einde van de Tweede Wereldoorlog wel weer even uit het archief, omdat niet alleen vliegveld
Waalhaven in mei 1940 volledig was verwoest, maar ook Schiphol zwaar had geleden. Een
nieuwe nationale luchthaven werd echter niet meer in de buurt van Leiderdorp gepland, maar
bij Burgerveen. Uiteindelijk sneuvelde ook dit voorstel en werd Schiphol de nationale
luchthaven van ons land.
De komst van een luchthaven van 400 HA is Leiderdorp bespaard gebleven. De 3.056
inwoners konden in 1938 rustig verder leven en werden pas twintig jaar later geconfronteerd
met de rijksweg A4 die het dorp doorsneed. De Achthovenerpolder bleef gespaard en vormt
nog steeds de oase van rust die het een eeuw geleden al was.
Peter Diebels, 23-8-2021

Waarover spraken zij, de gemeenteraad in het jaar 1932 (september 2021)
Gemeentepolitiek in 1932
Het uitgebreide kranten archief van het Erfgoed Leiden en Omgeving (ELO) biedt heel veel
inzichten in het verleden van Leiderdorp. Ook wat er zich in
de
gemeentepolitiek afspeelde. Willekeurig is het jaar 1932
genomen,
een jaar waarin de gemeentelijk politiek wordt opgeschrikt
door het
plotselinge overlijden van wethouder en plaatselijke huisarts,
dr. W.A. de
Bruijne. In de raadvergadering van 14 april zegt de voorzitter
“dat het een
wonderlijke bestiering der Voorzienigheid is dat wij nu Dr. De
Bruijne
moeten uitluiden”. De voorzitter van de raad was
burgemeester Brug.
Economische crisis
Het jaar 1932 werd gekenmerkt door de crisis die Nederland en ook Leiderdorp beheerste.
Vele zaken die in de raad werden behandeld hadden hier mee te maken. In de vergadering
van 17 maart werd een bedrag gelijk aan 2 cent per bewoner beschikbaar gesteld aan het
plaatselijke crisiscomité voor de verstrekking van schoeisel, beddengoed, e.d. aan de bij de
werkverschaffing geplaatste arbeiders. In de vergadering van 22 december werd een
kerstgave geschonken aan ondersteunde en trekkende werklozen gelijk aan 25% van hun
steunuitkering en alsmede brandstoffenbons (bonnen om huisbrandstof te kopen). In
dezelfde vergadering wordt de heer Rijnsburger benoemd tot lid van het Burgerlijke
Armenbestuur van de gemeente en er een herbenoeming plaatsvindt van de commissie van
toezicht op het agentschap der Arbeidsbemiddeling bestaande uit de heren M.P. Splinter, N
Kook, H.D. van Osnabrugge, de Haas en M van Winkel.
Gemeente moet ook bezuinigen
De gemeente had financieel niet ruim en in de vergadering van 26 mei werd unaniem
besloten tot een tijdelijke korting van 3% op de salarissen van ambtenaren en werklieden. Dit
werd gevolgd door een tweede besluit in de vergadering van 22 december om de salarissen
van het gehele gemeentepersoneel tijdelijk met 5% te korten. Ook werd gekort op de
salarissen en gratificatie Rijksveldwachter. In de vergadering van 25 augustus wordt
besloten dat om te bezuinigingen de straatverlichting in de winter teruggebracht wordt 11 uur
tot 10,5 uur.
Andere bevoegdheden dan tegenwoordig
Opvallend zijn de bevoegdheden van de raad die tegenwoordig onder het rijksbeleid vallen.
De gemeente houdt zich bezig met de elektriciteits- en gasvoorzieningen en stelt in de
vergadering van 26 mei een commissie in om met omliggende gemeente te komen tot een
uniforme regeling met de lichtfabrieken in Leiden. In de vergadering van 25 augustus wordt
de aanleg door de lichtfabrieken van een hoogspanningskabel goedgekeurd die loopt van de
Spanjaardsbrug naar Hoogmade. Gelijke tijd wordt parallel hieraan een laagspanning kabel
getrokken ten behoeve van de woningen die langs het traject gelegen zijn. De gemeente
garandeert de lichtfabrieken een jaarlijkse afname van 400 KW per uur per jaar.
De eerste uitbreidingen
De gemeente had een eigen grondbedrijf met een eigen begroting. Dit bedrijf speelde een rol
met de “Nieuwbouw” door het inbrengen van gronden. Het betrof de aanleg van de
Kastanjelaan, Lindenweg, Acacialaan, Iepenweg, Plattaankade en Eikenkade. Aan deze
nieuwe wegen werden de huizen gebouwd in het gebied dat nu bekend staat als Kerkwijk.
De laatste drie straatnamen komen niet meer voor en zijn waarschijnlijk herbenoemd. De
bestrating mocht van de raad niet door mensen van de arbeidsverschaffing worden
aangelegd maar door “vaklieden”. Werklozen dan niet de juiste vaardigheden om straten aan
te leggen en het moest wel goed gebeuren. In dezelfde vergadering van 22 december werd
goedkeuring gegeven aan de onderhandse verhuur van gemeentewoningen en het plaatsen
van drie lantaarnpalen in de “Nieuwbouw”. Tevens kon achter de begraafplaats een park
worden aangelegd.
Wat de samenstelling van de raad was in 1932 is onderwerp voor nader onderzoek.

Bob Reidsma 24 september 2021

Verschooristen en hun conventikels (oktober 2021)
Verachtinge van de kerck, dat is waar Pieter de Vos in 1688 van werd beschuldigd door de
kerkenraad van de gereformeerde kerk van Leiderdorp. Hij was al geruime tijd niet meer in
de kerk gezien en dat werd hem kwalijk genomen. Een andere aan hem gestelde vraag was
of een christen niet behoorde te hebben berouw van sijn sonden en sijn ziel tot droefheijt
daarover aan te zetten.
Zonde en genade
Wat was er aan de hand? Tussen 1686 en 1692 werden zeven lidmaten diverse malen door
de kerkenraad ter verantwoording opgeroepen voor hun afwijkende geloofsopvattingen en
praktijken. De kerkenraad nam de moeite om deze ondervragingen nauwgezet te noteren.
De lidmaten werden aangesproken op hun afwezigheid in de kerk en hun deelname aan
conventikels of
huiskamerbijeenkomsten. Dat
was wat de kerkenraad het
meest verontrustte. De lidmaten
werden onder andere
ondervraagd over hun
afwijkende opvattingen over de
gereformeerde leerstellingen
over zonde en genade. Volgens
de rebelse lidmaten was berouw
hebben over zonden niet nodig
en bidden voor verlossing
evenmin, want de gelovigen
Een huiskamerbijeenkomst in de 17de eeuw.
waren door de doop al gered. Hoe kwamen deze Leiderdorpers aan deze ideeën?
Jacobus Verschoor
In de kerkenraadsnotulen wordt slechts eenmaal een naam genoemd die duidelijkheid
verschaft, namelijk de naam ‘Verschoor’. De Zeeuw Jacob Verschoor studeerde theologie in
Leiden, maar had zijn laatste examen niet gehaald omdat de examencommissie twijfelde aan
zijn geloofsopvattingen. Vervolgens begon hij buiten de kerk om te prediken en wist hij
volgelingen te verzamelen. Zij werden ook wel de Hebreen genoemd omdat Verschoor het
zelfstandig bestuderen van de bijbel in het Hebreeuws voorstond en daarin ook onderwees.
Of zijn Leiderdorpse aanhangers zich op deze studie geworpen hebben weten we niet. Ze
bezochten wel de conventikels in Leiden.
Gehoorzaamheid
Het eerst ondervraagde lidmaat was Pieter de Vos. Hij was twee jaar eerder al aangesproken
op het bezoeken van de conventikels en beloofde toen gehoorsaam te zullen zijn. Hij had
zich dus niet aan zijn belofte gehouden. Behalve Pieter werden er nog meer lidmaten door
de kerkenraad ontboden. Paul Lelievelt en viskoper Cornelis Dircxsz., kregen dezelfde vragen
voorgelegd en ook zij bleven bij hun standpunt. Beide waren eveneens al langere tijd niet
meer in de kerk gezien. Paul Lelievelt werd ook nog aangesproken over seeker boekje tegen
D. Knibbe dat hij onder een schuilnaam zou hebben gepubliceerd. David Knibbe werd een

half jaar later in Leiderdorp bevestigd als predikant. Een aanval op Knibbe? Helaas horen we
hier verder niets over. Behalve deze drie waren er nog vier lidmaten die de conventikels
bezochten en niet genegen waren hiermee te stoppen.
Verbod
Op de conventikels kwamen soms wel driehonderd personen samen, maar het gebeurde ook
kleinschaliger. Tot de synode van Zuid-Holland in 1692 hun activiteiten verbood. Het jaar
daarop verbood het Leidse stadsbestuur, tevens ambachtsheer van Leiderdorp, de
bijeenkomsten. Wie zich hier niet aan hield riskeerde een hoge geldboete. Verschoor werd
als de aanstichter gezien en verliet hierop de stad. In ieder geval betekende dit het einde van
de conventikels. Ongetwijfeld tot opluchting van de Leiderdorpse kerkenraad.
n.b. Schilderij van Robert Inerarity Herdman (1829 – 1888)
Edward Sodderland, historicus. 21 oktober 2021

Dudok en het Van Leeuwenpark (november 2021)
Van Leeuwenpark. Vooraanzicht vanaf de Hoogmadeseweg. Vermoedelijk 1916-1917.
Foto: collectie Het Nieuwe Instituut
Een van Nederlands bekendste
architecten is Willem Marinus Dudok.
Beroemd geworden door het
Raadhuis vanHilversum en
honderden andere gebouwen in ons
land en daarbuiten. Voordat hij op 1
juli 1915 voor de gemeente
Hilversum ging werken was hij twee
jaar in dienst van de gemeente
Leiden en ontwierp daar onder
andere de HBS aan de
Burggravenlaan (het huidige Bonaventura College) en het Leidsch Dagblad-gebouw aan de
Witte Singel. In zijn Leidse tijd ontwierp Dudok samen met zijn vriend en collega-architect
J.J.P. Oud ook een complex woningen in Leiderdorp: het Van Leeuwenpark.
Sinds kort zijn foto’s en tekeningen van deze woningen online te vinden op de website
Dudok.org. Ze geven een prachtig beeld van het ontwerp van deze –helaas gesloopte –
woningen en van Leiderdorp rond 1915.
‘Een bebouwing eener arbeiderswijk’
Op 12 juni 1914 werd in Leiderdorp de Woningbouwvereniging ‘Dorpsbelang’ opgericht met
als doelstelling: “De verbetering der volkshuisvesting te Leiderdorp”. Dorpsbelang wilde
“Hygiënisch ingerichte woningen verhuren die voldoen aan de behoeften van een in
bescheiden financiële omstandigheden verkerend gezin,
aan personen uit de arbeidersklasse, of daarmee gelijk te stellen personen.” Voor de eerste
te bouwen woningen aan de Hoogmadeseweg ontwierpen Dudok en Oud een complex van

24 woningen onder de titel ‘een
bebouwing eener arbeiderswijk’. Naast
een woonhuis dat ook diende als
kapperszaak en winkel kwamen er 18
Type A-woningen met een ingebouwde
keuken, een wasplaats, twee kleine
slaapkamers en een vliering. De 5
Type B-woningen waren iets groter,
met een aparte keuken en een extra
slaapkamer.
De aanbesteding vond plaats op 23
juni 1915 in de Hollandsche Tuyn. De
aannemers hadden hiervoor hun
inschrijvingen ingeleverd bij dominee Kramer in kindertehuis Voordorp. Enkele Leiderdorpse
bouwvakkers hadden het college gevraagd het werk aan hen te gunnen, maar bleken een
dag te laat te zijn, zodat aannemer Scheer uit Bodegraven de opdracht kreeg. Ondanks de
hoge prijzen van bouwmaterialen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog werd het complex
in november 1915 opgeleverd en bedroeg de totale bouwsom 50.400 gulden. Bij de officiële
opening herdacht de voorzitter van Dorpsbelang dominee Krama zijn kort daarvoor
gestorven voorganger Van Leeuwen. Uit dank kreeg het complex zijn naam.
Klein en gerieflijk en alles bij de hand
Leidenaar Willem Brouwer schreef in het Leidsch Dagblad het volgende over de woningen.
“Allerliefst staan ze bijeen gegroepeerd, in verschillende blokjes.
Ruimte is er gelaten om een gemeenschappelijk plantsoentje aan te leggen, terwijl de
eenvoud waarmee ze zijn opgetrokken, prachtig past in de landelijke omgeving. (...) Klein en
gerieflijk en alles bij de hand. Geen cm. grond is onbenut gebleven en toch gevoelt men dat
niet. (...) Voor Leiderdorp meen ik wel te mogen verklaren, dat dit werk van de architecten
Dudok en Oud een aanwinst is.”
De eerste huurders hadden daar minder oog voor en klaagden over het ontbreken van een
bedstee en een tekort aan bergruimte. De woningbouwvereniging regelde al snel ledikanten
voor 19 woningen en liet schuurtjes bouwen in de tuin. Op de onderstaande foto* uit het
Archief van Dudok zijn de eerste bewoners van de woningen te zien vanaf de
Hoogmadeseweg.
Gesloopt
Na de Tweede Wereldoorlog droeg Dorpsbelang het Van Leeuwenpark over aan de
gemeente. Helaas verpauperden de woningen in de jaren ‘70 en werd het complex in
december 1978 gesloopt. In 1979 verkocht de gemeente de grond aan de Algemene
Woningbouwverenging Leiderdorp, die er het huidige ‘Van Leeuwenpark’ liet bouwen op
basis van de plattegrond van de architecten Dudok en Oud.
Tekst: Peter Diebels
Van Leeuwenpark. Zijaanzicht naar het westen gezien vanaf de Hoogmadeseweg.
Vermoedelijk 1916-1917
Van Leeuwenpark. Vooraanzicht vanaf de latere Koningstraat. Op de voorgrond de
Hoogmadeseweg en in het verschiet de Dorpskerk. Vermoedelijk 1916-1917
Van Leeuwenpark. Vooraanzicht vanaf de Hoogmadeseweg. Vermoedelijk 1916-1917.
'Perspectivisch aanzicht eener arbeiderswijk te Leiderdorp.' 1915
'Perspectivisch aanzicht eener arbeiderswijk te Leiderdorp.' 1915

Potterij Zaalberg (december 2021)
In het najaar van 2020 heeft het Leiderdorps Museum een groot aantal aardewerk
voorwerpen gekregen uit een nalatenschap. Aardewerkvoorwerpen die de vorige eeuw
gemaakt zijn door Potterij Zaalberg. Dit is aanleiding voor het museum om een
tentoonstelling te wijden aan deze collectie en het licht te laten schijnen op de Zaalberg
dynastie. Deze tentoonstelling opent op zondag 9 januari 2022.
Het is Hermanus Zaalberg sr (1880 – 1958) geweest die met een zelfgebouwde draaischijf
op zolder en een primitieve turfoven in het schuurtje van een klein woonhuis aan de Hoge
Rijndijk in 1918 het fundament legde voor de huidige “Potterij
Zaalberg”. Hij noemde zijn pottenbakkerij “Aardewerk De Rijn”.
In 1922 verplaatste Zaalberg sr. de pottenbakkerij naar
Leiderdorp om aan het Jaagpad nabij de Doesbrug een groter
pand te betrekken. Het pand huisvestte een grotere oven en
meer personeel met betere werktuigen zorgden voor een
grotere productie van aardewerk.
Meindert Zaalberg, de zoon van Herman sr. kwam al op 12jarige leeftijd in het bedrijf werken terwijl hij ’s avonds te
avondschool in Leiden volgde. Meindert ging zich bezighouden
met de verkoop van de aardewerkproducten en richtte zich
onder anderen op de kunsthandelaren. In 1929 stond
Aardewerk De Rijn met succes op de grote jaarbeurs in
Utrecht.
Zaalberg werd steeds succesvoller met zijn aardewerk, in
Nederland maar ook daarbuiten. Op de wereldtentoonstelling in Parijs ontving de collectie
van Aardewerk De Rijn in 1937 de prestigieuze Medaille d’Or.
De periode van de tweede wereldoorlog was een moeilijke periode. Een verwoestende brand
in 1942, maar in 1943 bij het 25-jarig bestaan stond de nieuwe potterij er. Schaarste aan
grondstoffen, het wegvallen van vraag en het ontlopen van de dwang om lid te worden van
de “Kultuurkamer”, maakte het werk niet makkelijk. Na de oorlog werd met veel moeite de
potterij weer opgestart. De klei was slecht, de turf
was niet droog en de vraag naar unieke
producten was beperkt.
In 1950 werd Herman sr. benoemd tot Ridder in
de orde van Oranje-Nassau, het jaar waarin zijn
kleinzoon Herman jr. ook in de fabriek kwam
werken. Om zich verder te bekwamen vertrok
Herman jr. voor enkele jaren naar het buitenland
om verdere opleidingen in het vak te volgen.
In 1956 werkte Herman jr. weer volledig in het
bedrijf. Een van de technieken die hij uit het
buitenland meenam, was de elektrische
draaischijf.
De potterij bleef in de belangstelling staan. In
1958 exposeerde Meindert Zaalberg met groot
succes een eigen collectie in het Stedelijk
Museum in Amsterdam. In hetzelfde jaar bracht koningin Juliana een bezoek aan de potterij
Zaalberg. 1958 was ook het jaar waarin Herman Zaalberg sr. kwam te overlijden.
Het succes van de potterij noopte tot het zoeken naar grotere huisvesting. Men verhuisde
naar het Witte Huis, een boerderij gelegen aan de Meerburger Wetering in Zoeterwoude.
Naast productieruimte werd er ook een prachtige toonzaal ingericht met de naam Raku Yaki.
In 1961 kwam Gijb Zaalberg, een zoon van Meindert Zaalberg, bij de potterij werken. Na het
vertrek van Meindert, die zijn eigen potterij in Ommen begon, hadden Herman jr. en Gijb de
leiding over de potterij Zaalberg, de nieuwe naam na de verhuizing naar Zoeterwoude. Gijb
hield zich bezig met het ontwerpen van nieuwe objecten terwijl Herman zich naast het

ontwerpen en maken van mooie voorwerpen, verantwoordelijk was voor de commerciële
kant van het bedrijf.
De door Meindert, Gijb en Herman jr. ontworpen serviezen met namen als “Stop, Kip op nest
en Pieper” waren zeer gevraagd in de 60-tiger jaren. In 1968 exposeerde Meindert met eigen
werk en werk van Gijb en Herman jr. in het museum Boymans van Beuningen in Rotterdam
en in de Leidsche Lakenhal.
Het 60-tig jarig bestaan werd in 1978 gevierd met een tentoonstelling in de eigen toonzaal.
Maar in deze periode liepen de verkopen achteruit en moest de potterij inkrimpen. Gijb
begon een eigen potterij in Leerdam en Herman jr. zag zich in 1981 genoodzaakt de grote
werkplaats te verkopen. Vanaf 1992 werd alleen unica vanuit de eigen toonzaal verkocht en
in 1998 bleef er een kleine potterij over met drie ovens en een toonzaal. Deze kleine potterij
is Herman jr. nog steeds actief.

Bob Reidsma, 10 december 2021.

