Leiderdorp
tijdens de
80-jarige oorlog
In dit boek – schitterend vorm gegeven door
grafisch ontwerper Jan Kees Schelvis – beschrijven
Dick de Boer, Willem Hovestreydt, Hans Endhoven,
Edward Sodderland en Emil Broesterhuizen in
negen hoofdstukken hoe Leiderdorp zich ontwikkelde in de tachtig jaar die zo bepalend zijn
geweest voor onze identiteit. De tekst van de
Leiderdorpse Volkstelling van 1622, die als bijlage
is toegevoegd, biedt het kader voor een rijk geschakeerd beeld van de dramatiek van Beeldenstorm
en Beleg via de hoop van het Twaalfjarig Bestand
naar perspectieven die in 1648 gloorden. We maken
kennis met Leiderdorpers in hun strijd om het
bestaan, hun geloof en vertier, hun rijkdom en
armoede. We lezen hoe Leiderdorp in de steeds
steviger greep van Leiden kwam, wat kansen
ontnam en kansen bood. En we ervaren hoe de grote vraagstukken van staat,
kerk en oorlog meestal veraf bleven, maar toch regelmatig heel nabij kwamen.

Het boek voegt in 432 rijk geïllustreerde pagina’s een fascinerende dimensie toe aan het
nationale verhaal over de periode van de 80-jarige Oorlog. Dankzij de onmisbare financiële
steun van personen en instellingen is het mogelijk dit boek voor de boekhandelsprijs van
slechts € 29,95 binnen ieders bereik te brengen. Bij reservering en betaling vooraf, is het
boek zelfs voor € 25,00 verkrijgbaar.
U kunt u het boek voor de voorintekenprijs van € 25,- bestellen door dit bedrag vóór 18 november
over te maken op banknummer: nl 55 rabo 0345 6337 33, t.n.v. uitgeverij Ginkgo.
Graag vermelden op uw betaling: Leiderdorpboek/Uw naam/Gewenste afhaalpunt.
U kunt het boek dan vanaf 20 november afhalen bij één van de volgende afhaalpunten:
Volksuniversiteit Leiderdorp, Splinterlaan 156, Leiderdorp;
Erfgoed Leiden en omstreken, Boisotkade 2a, Leiden;
Uitgeverij Ginkgo, Citrusweg 12, Leiden.
Belangstellenden van buiten de regio gelieve contact op te nemen met de uitgeverij.

Afbeelding 16. Huwelijksgedicht van Daniel Heinsius: In nuptias N.V.
[nobilis viri] Adriani Mathenesii, domini de Mathenes & Opmeer, Academiae
Curatoris, &c. & N.V.[nobilis virginis] Henrica Verdoes. Gepubliceerd in:
Danielis Heinsii Poematum editio nova. Accedunt præter alia libri,
De contemptu mortis antehac una non editi (Leiden 1621), 241.

gladstampen van de klei en ‘opzetten’ of keren van de stenen tijdens het drogen.
De vrouw van de steenplaatser heeft dus naast haar eigen huishouden een
aardig pension te managen met veel personeel, dat door het zware en warme
werk enorme hoeveelheden brood en bier verorbert. Voorts varen in het seizoen
vele tientallen schippers dagelijks af en aan met bier, aarde, turf en stenen. Tijd
is geld en dat leidt soms tot ruzie over de voorrang bij het aanleggen. De Oude
Rijn is dan een krioelende snelweg. Op de gekochte landen in de omgeving zijn
delvers bezig de klei uit te graven en het land weer aan het ‘toemaken’, het vullen
van de gaten. Naarmate de vraag naar steen en kalk stijgt neemt de werkdruk toe
en dat gaat wel eens ten koste van een feestdag. In 1602 getuigen betrokkenen
dat er sinds enige jaren op de steenplaatsen en kalkovens in de omgeving van
Leiden altijd op Hemelvaartsdag openlijk gewerkt wordt zonder enige hinder
van de schouten.35

In hetzelfde jaar waarin de heer Van Mathenesse in het huwelijk trad kocht hij
het huis van Johan van Oldenbarnevelt in de Haagse Spuistraat.125 We mogen
dus veronderstellen dat hij en zijn echtgenote Hendrina veel tijd in Den Haag
hebben doorgebracht. Over hun huiselijke omstandigheden weten we maar heel
weinig, maar we krijgen een inkijkje door het album amicorum van Mathenesse’s
enige zoon uit zijn eerste huwelijk, Johan. In 1615 vertrok de 19-jarige Johan van
Mathenesse voor enige tijd naar Frankrijk, iets wat veel jongemannen van goede
komaf toen deden. Johans vader en zijn ‘behuwd moeder’ (stiefmoeder) Hendrina
schreven hun namen in zijn album amicorum naast een afbeelding van hun
familiewapens. (zie afbeelding 17) Van Mathenesse voegde hier ook een motto
aan toe met een woordspeling op de familienaam: Sonder maet-en-es niet. Elders
in hetzelfde album liet Van Mathenesse zijn familiewapen nog eens afzonderlijk
afbeelden, met daaraan toegevoegd een citaat van Horatius waarin eveneens de
gematigdheid geprezen werd:

iii steen- en kalkmanagers in leiderdorp

ii wonen op stand

In 1610 kreeg het Gemeenlandshuis in Leiden een nieuwe huismeesteres. Philippa
vertrok nu naar Leiderdorp en nam haar haar intrek op het huis Ter Does.121
Haar dochter Hendrina huwde op 17 januari 1610 in ’s-Gravenhage met Adriaen
van Mathenesse met wie zij al tien jaar eerder in ondertrouw was verbonden.122
Adriaen van Mathenesse behoorde tot een vooraanstaand adellijk geslacht, maar
was ook in andere opzichten een man van gewicht. Hij had zitting in de ridderschap
van de Staten van Holland, was lid van de Raad van State, en in 1604 was hij Janus
Douza opgevolgd in de functie van eerste curator van de Leidse universiteit.
¶ Het huwelijk tussen Adriaen van Mathenesse en Hendrina van der Does was
zonder twijfel een gebeurtenis van belang. Het werd bezongen in een Latijns
gedicht door Daniel Heinsius, die toen al enkele jaren hoogleraar Grieks in Leiden
was.123 Heinsius maakte niet alleen gewag van de hoge ouderdom van het
geslacht Mathenesse maar ook van de wapenfeiten van de vader van de bruid,
Pieter van der Does, die, in de woorden van het gedicht, onbekende werelden
binnenstormde en daarbij het leven liet.124 (zie afbeelding 16)

Est modus in rebus, sunt certi denique fines
Quos ultra citraque nequit consistere rectum126
Gematigdheid was in deze tijd beslist geen holle frase. Het waren de jaren van
het Twaalfjarig Bestand, en in de Republiek liepen de onderlinge twisten juist in
deze tijd hoog op. Adriaen van Mathenesse speelde daarbij een belangrijke rol
als partijganger van Oldenbarnevelt. Hij was ook een van de weinigen die durfde
protesteren tegen de gevangenneming van Van Oldenbarneveldt, Hugo de Groot
en Hogerbeets.127 Zijn opstelling leidde ertoe dat hij 1619 zijn positie als curator
van de universiteit verloor, al werd hij later weer in die functie hersteld.
¶ Het huwelijk met Hendrina bleef kinderloos, en Adriaen van Mathenesse
overleed in 1621. De kerk van Leiderdorp was toen net hersteld, en Buchelius die
de kerk
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kader 2 De nieuwe steenplaats aan de dijk in 1596
Rond 1580 laat de Leidse burgemeester Dirk Jacobsz. van Montfoort een nieuwe
steenplaats bouwen, ongeveer op de huidige kruising van de Hoofdstraat en de
Willem de Zwijgerlaan. Zijn zoon Claas geeft in 1596 opdracht aan Jacob van Banchem,
gezworen landmeter van Rijnland, om dit bezit op een kaart vast te leggen.36
De moderne oven wordt de grote blikvanger in de omgeving. Het monumentale
bouwwerk, heeft muren van een tot anderhalve meter dik. Om verzakking te voorkomen
staat hij op een kleiplaat dicht tegen de dijk. Vandaar loopt een oprit naar de hoger
gelegen ingang, breed genoeg om het karrepaard de wagens met stenen te laten
trekken. Die stenen zijn door de vormer handmatig gevormd in een bak waarvan het
model in die tijd aan de voorzijde van het Leidse stadhuis hangt.37

¶ Ze moeten daarna eerst gedroogd worden in de zogenaamde haaghuizen, open
overdekte houten stellages, die beschutting bieden tegen de regen maar waar wind
en zon vrij spel hebben. We tellen er hier wel veertien op de tasvelden (van: ‘optasten’).
Als de oven volgeladen is wordt de ingang afgesloten. Open trechters in de muren worden
met turf gevuld en aangestoken. Een moderne oven heeft rondom negen van deze
‘vuurmonden’. De brander is verantwoordelijk voor het dag en nacht op de juiste
temperatuur houden, tot circa 1.000 graden, gedurende het ongeveer zes weken
durende bakproces. Na twee weken afkoelen worden de stenen opgestapeld langs de
Rijn voor transport per schip. In het huis aan het water woont het gezin van de steenplaatser Verdoes. De schuur is voor het paard en ander vee. Het kleine huisje zal voor
de brander zijn. Beschermd door de dikke ovenmuren tegen brandgevaar staan een
hooiberg en een enorme opslagloods voor turf. Meerdere arbeiders slapen boven op
de zolders, bereikbaar met een aparte trap. De tekenaar heeft echter alle menselijke
activiteit weggelaten om zo meer de aandacht te vestigen op de opstallen. Den Haag,
Nationaal Archief, Collectie Aanwinsten, Afdeling Kaarten en Tekeningen.
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Afbeelding 4. Legpenning uit Neurenberg, ca. 1553, waarop een man is
afgebeeld achter een leg- of rekentafel (particuliere verzameling).

viii onder het vergrootglas

v tot leeringe ende onderwijs vande jongejeucht

De verhouding met Leiden

naar de Verenigde Provinciën. Leiden was een van de belangrijkste steden waar
de immigranten zich vestigden. De stad raakte voller en voller en de noodzaak
van stadsuitbreiding werd steeds groter.38 In de jaren na het Ontzet was onder
leiding van Jan van Hout een goed overzicht verkregen van de bevolking, de
huizen en de grond in de stad, en langzamerhand waren de voorbereidingen
gestart voor uitbreiding van Leiden op gebieden die nog onder Oegstgeest,
Zoeterwoude en vooral Leiderdorp ressorteerden. Plannen werden opgesteld
voor de noodzakelijke civiele werken en voor de uitkoop van de oorspronkelijke
eigenaars. Vervolgens moesten de geplande kavels, bestemd voor de bouw van
huizen, werkplaatsen en dergelijke, worden verkocht aan gegadigden uit Leiden
en elders.

Belangrijk voor de ontwikkeling van dorpen, steden en regio’s is de wijze waarop
de bevolking werd voorzien van essentiële levensbehoeften. In heel Holland
was geen sprake van zelfvoorziening. Graan voor het dagelijks brood moest van
elders, Noord-Frankrijk en het Oostzeegebied, worden aangevoerd en werd in
de steden verhandeld en verwerkt. In Holland leverden de steden graan aan
het omringende platteland, en niet omgekeerd zoals elders in Europa.37 Vlees,
zuivel, groenten en fruit konden dicht bij huis op het omringende platteland
worden geproduceerd. Net als in veel andere dorpen waren de inwoners van
Leiderdorp daarom gedwongen om commercieel te opereren en hun producten
van veeteelt en tuinbouw te verkopen om graan in te kunnen kopen.
¶ Deze handel leidde tot nauwe relaties tussen de stad en omringende platteland.
Bovendien was Holland al vroeg relatief sterk verstedelijkt en steden waren voor
dorpen altijd dichtbij. Voor Leiderdorp gold dat bij uitstek. In de loop van enkele
eeuwen had het snel groeiende Leiden, ontstaan op het ‘drie-ambachtenpunt’
van Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp (op het terras van het huidige café
Annie’s) bij de samenvloeiing van de Mare en de twee takken van de Rijn, steeds
meer grond van Leiderdorp aan zich getrokken. De Burcht en de Hooglandse
kerk werden op het oorspronkelijke gebied van het ambacht Leiderdorp gebouwd.
In verschillende stappen breidde de stad zich uit over gronden van de drie
ambachten. Leiden reikte ten tijde van het Beleg aan de oostzijde tot de oude
Zijlpoort, aan de oostelijke ‘kop’ van wat nu de Haarlemmerstraat is (zie hoofdstuk 6: afbeelding 10).
¶ De bestuurlijke invloed van de stad nam steeds verder toe. Maar pas vanaf
1597 was Leiderdorp echt onderhorig geworden aan het stadsbestuur (zie hoofdstuk 1). Dat kon nu alle functionarissen van Leiderdorp benoemen en regels
stellen. Leiderdorp was toen al niet echt een plattelandsdorp meer, maar eerder
wat men tegenwoordig ‘verstedelijkt platteland’ zou noemen. De economische
macht van Leiden was al vanaf de 14de eeuw gegroeid en uiteindelijk kon de stad de
omringende ambachten voorschrijven, welke economische activiteiten toegestaan
waren en welke accijnzen konden toegepast. Als we het later in dit verhaal over
bedrijvigheid en beroepen hebben, komen we hierop terug.

Vanaf

Afbeelding 6. De uitbreidingen van Leiden op Leiderdorps gebied in de 16de en 17de eeuw.
Naar Van Oerle.
L = 1582 M = 1598 N = 1602 O = 1611 P = 1644, Q = 1659
ambachtsgrens Leiderdorp.
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naar de

vii
‘Constenaers niet cleyn’
Rederijkerij,
volkscultuur
en schilderkunst

B

ij kunst in de Gouden Eeuw denken we meestal aan de opbloei
van de schilderkunst en beeldhouwkunst op het raakvlak van kooplieden
en kunstenaars in de Hollandse steden, waar kapitaal en praal hand
in hand gingen. We denken aan de kunstige verzen van Joost van den
Vondel en Pieter Cornelisz. Hooft, aan de verheven teksten van Dirck Volkertsz.
Coornhert en Hendrik Laurensz. Spieghel en aan de kluchten van Gijsbert
Adriaensz. Brederode. Kunst is in dat geval als de kanten kraag aan het lakense
pak van de stedelijke elite, versiering uit behagen en uiting van status. Maar ook
de dorpen kregen hun deel van de bloei; ook al was het vaak in de vorm van wat
wel ‘dalend cultuurgoed’ wordt genoemd. Leden van de adel en welgeborenen
hadden hun huizen op het platteland, leden van het stedelijk patriciaat kochten
zich steeds meer ‘buitenhuizen’ en de dorpselite spiegelde zich wat graag aan de
materiële en geestelijke stoffering van het leven.

Dick E.H. de Boer

Afbeelding 1. Onderwereld met de boot van Charon, ca. 1620, geschilderd door
Jacob Isaacz. Van Swanenburg, in de periode dat Rembrandt zijn leerling was,
nog helemaal in de traditie van Lucas van Leyden, maar met een klassiek thema.
Treffend is dat het stedelijk silhouet op de achtergrond sterk doet denken aan Rome
met de brug over de Tiber bij de Engelenburcht en de Sint-Pieter op de achtergrond.
Leiden, Museum de Lakenhal.
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Leiden was
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Door het Beleg ondervonden Leiden en omstreken een enorme economische
terugval. Het herstel kostte jaren. Nieuwe groei deed zich pas tegen het einde
van de 16de eeuw voor en zette door tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621).
Na het Placcaert van Verlatinghe (1581) en de verovering van Antwerpen door de
Spanjaarden (1585) namen honderdduizenden uit de Zuidelijke Nederlanden
en van elders om geloofsredenen en/of uit economische overwegingen de wijk
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Leiden breidt als een olievlek uit over de omgeving
Afbeelding 5.
Titelblad van Adam Ries, Rechnung auff der
Linihen und Federn (Erfurt 1529); Dresden,
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek.
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