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“Leer maar een vak”, kreeg ik te horen toen ik mijn voornemen om naar de Academie te gaan 

wereldkundig maakte.  Alsof een roeping in kunst geen beroep was. Een vak beheersen bood een 

basis, zekerheid. 

Er is altijd een vreemd spanningsveld geweest tussen ambacht en kunst. Tussen het nuttige en het 

schone. Tussen handen en hoofd. Ambacht en kunst als twee onverenigbare grootheden. William 

Morris streed al voor vereniging van deze begrippen met zijn Arts & Crafts-beweging.

Deze 28e editie van de Open Monumentendagen Leiden pakken wij de handschoen op om te 

laten zien dat kunst en ambacht elkaar niet uitsluiten maar juist versterken. Denk aan de kunstige 

intarsia’s van Escher in de burgemeesterskamer of de beschilderde cassetteplafonds in het atelier 

van een schilderschool.

Door de eeuwen heen stuukten, schilderden en sneden handwerklieden de prachtigste interieur-

decoraties en maakten ze met gereedschapskisten schatkisten. Van de geschilderde behangsels 

in tuinkamers tot het volledig betegelde interieur van een café, ooit slagerij. Of de expressionis-

tische wandschilderingen van een kerkinterieur door een internationaal befaamde kunstenaar.

Tijdens dit monumentenweekend willen we aandacht vragen voor het belang van goed opgeleide 

ambachtslieden. Er is namelijk een waar leger vakmensen nodig om alle bijna 3.000 rijks- en ge-

meentelijke monumenten die Leiden rijk is in topconditie te houden. 

Open Monumentendagen 2015 is dan ook een ode aan de ambachtslieden die hun ambacht tot 

kunst wisten te verheffen. Bezoek de scholen waar ze opgeleid werden, zie ze aan het werk in hun 

werkplaatsen en ateliers maar bewonder bovenal het resultaat van hun noeste arbeid.

Open Monumentendagen Leiden wordt mogelijk gemaakt door eigenaren, subsidiegevers, spon-

sors en deskundigen. Maar zonder de gepassioneerde inzet van bijna tweehonderd vrijwilligers 

zou dit tweedaagse evenement onmogelijk zijn. Namens het bestuur van de Stichting Open  

Monumentendagen Leiden: heel veel dank!
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INHOUDSOPGAVE

Pandeigenaar, rondleider, gastheer, gastvrouw, organisator van jeugdactiviteiten, pandmanager, 

schrijver, vertaler en redacteur van de OMD gids en de Kidsgids, fotograaf, organisator van de 

muziek, bestuurslid …

Open Monumentendagen Leiden kan niet plaatsvinden zonder de inzet van vrijwilligers. Ieder 

jaar werken bijna 200 mensen onbetaald mee om het tweedaagse evenement tot een succes te 

maken. Ze zetten zich in om hun passie voor monumenten te delen met het grote publiek. 

Naast het verrichten van concrete werkzaamheden, geeft Open Monumentendagen Leiden je de 

kans je horizon te verbreden. Onder andere door het ontmoeten van nieuwe mensen en door 

kennis te delen over de geschiedenis van één of meer monumenten. 

Wil je ook je steentje bijdragen aan dit evenement? 

Stuur een mail naar info@openmonumentendagenleiden.nl; we nemen dan contact met je op. 

Open Monumentendagen

VRIJWILLIGERS
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In dit boekje vindt u alle informatie over de Open Monumentendagen Leiden en Leiderdorp: 

Plattegrond /  
Naast een kaart en overzicht van de opengestelde monumenten,  treft u ook een overzicht aan 

van het gehele programma inclusief alle nevenactiviteiten. 

Volgorde en Routes /  
De panden zijn gegroepeerd in thema’s onder het jaarthema Kunst & Ambacht, maar kunnen ui-

teraard in elke willekeurige volgorde bezocht worden. Er zijn twee wandelroutes en een fietsroute 

langs de opengestelde monumenten in Leiden, maar u kunt ook zelf een route samenstellen. 

Openingstijden / 
Openingstijden vindt u in het overzicht van monumenten. In principe zijn ze als volgt:

Leiden  za 12-17 u zo 10-17 u.         Info in het Stadhuis za en zo 10-17 u.  

Leiderdorp za 11-17 u 

Let u op afwijkende openingstijden bij individuele monumenten! Deze zijn vermeld bij de beschrijving van de 

monumenten in dit boekje.

Bezoek monumenten /  
Niet alle panden zijn berekend op grote aantallen bezoekers. Het is daarom goed mogelijk dat 

u bij bepaalde panden korte of langere tijd moet wachten. De organisatie vraagt daarvoor uw 

begrip en medewerking. Het bezoek aan elk van de opengestelde monumenten is geheel voor 

eigen risico. Gelieve de instructies van de medewerkers van de Open Monumentendagen ter 

plaatse op te volgen. 

Toegankelijkheid mindervaliden /  
Tot onze grote spijt zijn niet alle panden toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  

Informatiepunt Leidse Open Monumentendagen /  
Het centrale informatiepunt tijdens de Open Monumentendagen Leiden vindt u in het Stadhuis, 

Breestraat 92 (pand 1). Zaterdag en zondag geopend van 10-17 uur.  

Kidsgids en Engelstalig programma Leiden /  
De Kidsgids en het Engelstalige programma (Leiden) zijn tijdens de Open Monumentendagen 

verkrijgbaar bij het centrale informatiepunt in het Leidse Stadhuis, Breestraat 92 (pand 1) en bij de 

kinderactiviteiten op de Burcht (Burgsteeg). 

Parkeren Leiden /  
De wandel- en fietsroutes zijn niet bedoeld voor auto’s. Als u met de auto naar Leiden komt, kunt 

u gebruik maken van verschillende parkeerterreinen. Raadpleeg hierover www.leiden.nl/parke-

ren. Of parkeerterrein Haagweg: 071-512 00 71.

Openbaar vervoer /  
Actuele informatie via www.9292ov.nl of 0900-9292 (€ 0,70 p.min). 

Informatie /  
Voor Leiden: www.openmonumentendagenleiden.nl / Leiderdorp: www.leiderdorp.nl 

Actuele informatie tijdens de Open Monumentendagen via twitter: @OMDLeiden, of facebook:  

Open Monumentendagen Leiden.

TIPS

VOOR DE BEZOEKER

OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

01. STADHUIS (INFOPUNT)

BREESTRAAT 92

Open / ZA ZO  
Meer info p. 28

02. GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND

BREESTRAAT 59  Meer info p. 29

BAKN

Open / ZA  

ZA Zaterdag open van 12.00 tot 17.00 uur
ZO Zondag open van 10.00 tot 17.00 uur
B Afwijkende openingstijden
A (±) (Gedeeltelijk) toegankelijk voor mindervaliden
I Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd
Bezoek aan elk van de opengestelde monumenten is op eigen risico.

E Consumpties verkrijgbaar

K Muziek in monument

F Jeugdactiviteit

N Andere nevenactiviteit

03. PIETERSKERK

PIETERSKERKHOF 1A, KLOKSTEEG 16A

Open / ZA ZO  
Meer info p. 30

04. HOOGLANDSE KERK

NIEUWSTRAAT 26C Meer info p. 31

Open / ZA ZO  

05. WAAG & BOTERHAL

AALMARKT 21

Open / ZA ZO  
Meer info p. 32

06. SINT ANNA AALMOESHUISHOF

MIDDELSTEGRACHT 2-4 Meer info p. 33

±AIE

Open / ZA  I

07. WINKEL & WERKPLAATS

BREESTRAAT 90

Open / ZA ZO   
Meer info p. 34

08. HOUTZAAGMOLEN DE HEESTERBOOM

HAAGWEG 79 Meer info p. 35

B ±AIN

Open / ZA ZO  I

09. MOLEN DE PUT

PARK DE PUT 11

Open / ZA ZO  
Meer info p. 38

10. MOLENMUSEUM DE VALK

2E BINNENVESTGRACHT 1 Meer info p. 39

I

Open / ZA ZO  B

11 . BOERDERIJ ORA ET LABORA

VLIETWEG 44

Open / ZA ZO  
Meer info p. 40

12. TIELEMAN & DROS, vm. KETELHUIS

MIDDELSTEGRACHT 36 Meer info p. 41

±A

Open / ZA ZO  

BAEN

BAN

N

NI   

13. Vm. WIJNKOPERIJ MAAT

HOGEWOERD 59–61 Meer info p. 42

Open / ZA ZO  ±AN
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OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

OVERZICHT MONUMENTEN

15. SINT LODEWIJKKERK
STEENSCHUUR 17

Open / ZA  
Meer info p. 48

16. HET LEIDS WEVERSHUIS

MIDDELSTEGRACHT 143 Meer info p. 49

BAK

Open / ZA ZO   ±AINF

LEIDEN

17. Vm. WOLPAKHUIS

HERENGRACHT 36

Open / ZA ZO  
Meer info p. 50

18. Vm. VUILVERBRANDING

LANGEGRACHT 70C & D Meer info p. 51

±AKN

Open / ZA ZO  BNF

19. TUINKAMER

HOOIGRACHT 39

Open / ZO  
Meer info p. 54

20. TUINKAMER

NIEUWSTEEG 31 Meer info p. 55

I

Open / ZA  I

21. WOONHUIS AAN DE GRACHT  

RAPENBURG 29

Open / ZA ZO   
Meer info p. 56

22. Vm. AMBACHTSSCHOOL

HAAGWEG 4 Meer info p. 57

I

Open / ZA  KEN

23. ACADEMIEGEBOUW

RAPENBURG 73  

Open / ZA ZO  
Meer info p. 58 

24. CLUSIUSTUIN, HORTUS BOTANICUS

RAPENBURG 71 Meer info p. 59

±AKE

Open / ZA ZO  BA

25. AALMARKTPANDEN

AALMARKT 11 (info punt) 

Open / ZA  
Meer info p. 60

26. WOON-WINKELPAND

NIEUWE RIJN 50 Meer info p. 61

I

Open / ZA  ±AI

27. STADSGEHOORZAAL

BREESTRAAT 60

Open / ZO  
Meer info p. 64

28. INFORMATIECENTRUM LAMMERMARKT

LAMMERMARKT 35 Meer info p. 65

AKE

Open / ZO ±A

29. ARS AEMULA NATURAE

PIETERSKERKGRACHT 9A

Open / ZA ZO  
Meer info p. 66

IK

30. HET LEIDSE VOLKSHUIS

APOTHEKERSDIJK 33A 

Open / ZA    
Meer info p. 67

31. PLANTSOENTHEATER

PLANTSOEN 45 Meer info p. 68

AKE

Open / ZA ZO   NK

32. BREESTRAAT VAN DE LEUR

BREESTRAAT 117

Open / ZA ZO  
Meer info p. 69

33. CAFÉ DE BONTE KOE

HOOGLANDSE-KERKCHOORSTEEG 13 Meer info p. 72

±AIE

Open / ZA ZO  

35. BONAVENTURACOLLEGE vm. HBS

BURGGRAVENLAAN 2

Open / ZA  
Meer info p. 74

36. Vm. HUISHOUDSCHOOL BOSHUIZEN

TOUSSAINTKADE 51 Meer info p. 75

±AKE

Open / ZA   

Tieleman & Dros. Foto: Robert van Kralingen LAFV LEIDEN/9

BE

14. MUSEUM DE LAKENHAL

OUDE SINGEL 28–32 Meer info p. 43

Open / ZA ZO  BAE

34. OUD-KATHOLIEKE KERK

ZOETERWOUDSESINGEL 50

Open / ZA ZO  
Meer info p. 73

BK
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NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

J1. SPEUREN DOOR LEIDEN
START BIJ DE BURCHT, BURGSTEEG

 / ZA ZO
Haal je Kidsgids bij het stadhuis (pand 1) of de Burcht en ga 
op pad door Leiden met de speurtocht vol weetjes. Je kunt 
deze speurtocht later in het jaar nog eens lopen.

J2. SPELLEN OP DE BURCHT
DE BURCHT, BURGSTEEG

/ ZA ZO  13-17 u

Jeugdactiviteiten.

JEUGDACTIVITEITEN /

J3. STEENHOUWEN

LANGEGRACHT 70 / PAND 18

/ ZA ZO  12-17 u

Zelf aan de slag als steenhouwer.

J4. KLASSENDAG 

DIVERSE MONUMENTEN

/ VR  11 sept

Diverse Leidse  scholen bezoeken met de groepen 6, 7 en 8 
een monument in de Leidse binnenstad. Breng met je klas 
een bezoek aan een monument en ga op onderzoek uit. 
Wat is een monument en hoe onderhoud je zo’n bijzonder 
gebouw? Voor meer info zie de kidsgids, af te halen bij het 
Stadhuis (pand 1).

TENTOONSTELLINGEN EN INFORMATIE /

T1. 700 JAAR HOOGLANDSE KERK

HOOGLANDSE KERK / PAND 4

/ ZA  11-17 u ZO  14-17 u

Tentoonstelling ter gelegenheid van het jubileumjaar. 
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D1. HOE RESTAUREER EN ONDERHOUD 
JE EEN MONUMENT? 
PIETERSKERK / PAND 3

/ ZA ZO  10-17 u

Maak kennis met de verschillende restauratie-ambachten 
en-technieken. Wie zijn de vakmensen die de monumenten 
onderhouden en restaureren? Demonstratie diverse res-
tauratiewerkzaamheden. Op het plein staat de bus van de 
Monumentenwacht van Erfgoedhuis-ZH (alleen za). In de bus 
zit het benodigde gereedschap om monumenten te onder-
houden en noodreparaties uit te voeren. De monumenten-
wacht geeft uitleg.

DEMONSTRATIES AMBACHTEN /

D2. DEMONSTRATIES STEENHOUWEN 
(ZA/ZO) EN SMEDEN (Z0)
LANGEGRACHT 70 C-D / PAND 18
/ Demonstratie ambachtelijk fotografische 
technieken o.a. Blauwdruk

/ ZA  12-17 u  ZO  10-17 u

Zelf aan de slag als steenhouwer/ rondleidingen vml scha-
kelhuis / demonstratie steenbier brouwen / Janet Keukelaar 
(Galerie PAR) en Stijn Belle (kunstenaar) nemen u mee 
terug naar de ambachtelijk fotografie: wet-collodion portret-
ten en ouderwetse blauwdrukken (cyanotypes). Kom kijken 
en doe zelf mee!

I. INFORMATIE PUNT 

STADHUIS / PAND 1

/ ZA ZO  10-17 u

Afhaalpunt van het boekje, o.a. boekverkoop, 
Presentatie Historische vereniging Oud Leiden (HVOL), en 
Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) 

D3. WEEFKRING LEYDS LAEKEN EN 
ART-QUILTGROEP DE UITDAGING
HET LEIDS WEVERSHUIS / PAND 16

/ ZA  12-17 u  ZO  10-17 u

Leden van Weefkring Leyds Laeken en andere bij het wevers-
huis betrokken wevers geven demonstraties weven (op een 
antiek en een modern getouw) en spinnen.
Deelnemers aan de Internet Art-Quiltgroep De Uitdaging, 
die in het wevershuis exposeren, verzorgen demonstraties 
quilten.

D4. DE AMBACHTELIJKE GOUDSMID

BREESTRAAT 90 / PAND 7

/ ZA  10-17 u  ZO  10-17 u

Neem een kijkje boven in de werkplaats van de goudsmid.   

T3. HET KLOKHUIS, 
HOEKSTEEN VAN LEIDEN

BREESTRAAT 90 / PAND 7

/ ZA ZO  10-17 u

Expositie over bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 
in de kelder van Breestraat 90 door Erfgoed Leiden en 
Omstreken.  

T2. HISTORISCHE BEELDEN 
VAN DE TEXTIELNIJVERHEID 

VOORMALIG WOLPAKHUIS 
HERENGRACHT 36 / PAND 17

/ ZA  12-17 u  ZO  10-17 u

Historische beelden over de textielnijverheid. i.s.m. 
Erfgoed Leiden en Omstreken.

T5. FOTO EXPOSITIE,
PRESENTATIES EN ACTIVITEITEN 

TIELEMAN & DROS, 
MIDDELSTEGRACHT 36 / PAND 12
/ Foto expositie Leidse Amateur Fotografen 
Vereniging en diverse presentaties en 
activiteiten in het vml. Ketelhuis  

/ ZA  12-17 u  ZO  10-17 u

Foto’s van o.a. bouwsporen gemaakt in de panden Middel-
stegracht 38-40 door leden van de de Leidse Amateur Foto-
grafen Vereniging (LAFV) / Doorlopende videopresentatie / 
Open huis Sociaal-culturele vrijplaats Middelstegracht / 
Presentatie verbouwingsplannen / Presentatie duurzaam 
renoveren (i.s.m. Erfgoed Leiden en Omstreken). 

T4. PRESENTATIE BOUWHISTORISCH 
ONDERZOEK EN RESTAURATIEPLAN  

HOGEWOERD 59–61 / PAND 13

/ ZA  12-17 u  ZO  10-17 u

In opdracht van Diogenes is er een bouwhistorische 
opname met waardestelling voor Hogewoerd 59-61 

gemaakt en een restauratieplan. Beide plannen worden 
gepresenteerd. 

T6. EXPOSITIE OVER DE 
INRICHTING VAN DE GROTE ZAAL 

GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND 
BREESTRAAT 59 / PAND 2

/ ZA  12-17 u  

Aan de hand van foto’s en archiefstukken wordt getoond hoe 
de grote zaal er volgens de ideeën van Cuypers uitzag.
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NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

ACTIVITEITEN /

A1. WIJNPROEVERIJ 
Vm. WIJNKOPERIJ MAAT,
HOGEWOERD 59-61 / PAND 13

/ ZA  12-17 u  ZO  10-17 u

Bescheiden wijnproeverij in het gebouw waar ooit 
Wijnkoperij Maat was gevestigd.  

A2. MUZIEKOPTREDENS
PLANTSOEN 45 / PAND 31

/ ZA  13 u, 14.30 u, 16 u  ZO  12 u, 14 u, 16 u

Za: Pauline Hamel: singer songwriter (duur 20 minuten)
Zo: Meike Veenhoven: singer songwriter (duur 30 minuten) 
(p. 68)

A3. BEZOEK DE BESLOTEN TUIN 
ACHTER NONNENSTEEG 2 

HET RODE HUIS, RAPENBURG 75

/ ZA  12-17 u

Het pand Rapenburg 75 is een rijksmonument, thans niet 
opengesteld. Vanuit de tuin zijn de indrukwekkende 
monsters op het dak van de 19de eeuwse vleugel van het 
Academiegebouw (pand 23) goed waarneembaar. 
Bescheiden proeverij van streekproducten zoals kaas en 
ambachtelijk brood. 

LEIDEN/13

RONDLEIDINGEN EN ROUTES /

R1. RAADSLEDEN GEVEN ROND-
LEIDINGEN DOOR HET STADHUIS

STADHUIS / PAND 1

/ ZA ZO
Ga op pad met een raadslid en neem een kijkje achter de 
schermen van het stadhuis. 

R2. BIBLIOTHECA THYSIANA
RAPENBURG 25

/ ZA ZO vanaf 12 u

Breng een bezoek aan de 17de eeuwse bibliotheek. Interieur 
en collectie vormen een onlosmakelijk geheel. In verband 
met de zeer kwetsbare collectie, is  slechts een beperkt 
aantal toegangskaarten beschikbaar. Kaarten afhalen bij 
het Stadhuis (pand 1). N.B. per dag worden 80 genummerde 
kaarten afgegeven voor diezelfde dag. Slechts 1 kaart per 
persoon. De bibliotheek is de rest van het jaar alleen op 
aanvraag (betaalde rondleidingen) te bezoeken. Info: 
specialcollections@library.leidenuniv.nl 

R3. ROUTE LANGS GENOMINEERDEN 
RIJNLANDSE ARCHITECTUURPRIJS 

ROUTE NIEUWE MONUMENTEN
/ ZA ZO
zie p. 18

L1. ‘DUDOK IN LEIDEN’

LOKHORSTKERK, 
PIETERSKERKSTRAAT 1

/ VR  11 september 20 u. Zaal open 19.30 u 

‘Dudok in Leiden’, lezing door historica Agnes van der Steen. 
georganiseerd door de Historische Vereniging Oud Leiden 
(HVOL). Agnes van der Steen schreef een publicatie over 
Dudok en de vml. HBS, nu Bonaventuracollege (pand 35) 
kaarten via HVOL, leden gratis, niet-leden € 5,-.

LEZING /

Foto uit de jaren zestig, met links houtzager Piet de Jager, die de vrijwilligers van Houtzaagmolen 
de Heesterboom de beginselen van het houtzagersvak bijbracht. Foto: Archief Heesterboom

Za en zo: om 13 en 15 u Engelstalige stadswandelingen langs de opengestelde monumenten. Het vertrekpunt is 
het Informatie punt Stadhuis Leiden (pand1) maximale groepsgrootte 20 personen. 
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MUZIEK IN MONUMENTEN

LEIDEN

KORENPROGRAMMA ZATERDAG /

Vm. AMBACHTSSCHOOL  / pand 22

SING IN TUNE  13 en 14 u
Workshopruimte 1e verdieping

/ ZA
Popkoor Sing in Tune is een gezellig, meerstemmig koor 
bestaande uit ongeveer 40 leden. Het repertoire is vooral 
Engelstalig met af en toe een uitstapje naar een Frans of 
Nederlands lied. Enkele nummers uit het repertoire zijn o.a. 
Apologize, Perfect Day, Royals, Printemps, Hallelujah
Run, Somebody that I used to know.

HET LEIDSE VOLKSHUIS / pand 30 

KAMERKOOR AKKOORD  13 en 15 u
Grote Zaal

/ ZA
Kamerkoor Akkoord is een gemengd koor van ongeveer 40 
leden. Onder leiding van de enthousiaste en vakkundige 
Wim Dijkstra zingen ze klassieke koorwerken uit vijf eeuwen, 
van De Victoria en Purcell tot Brahms en Sjostakovitsj. Op dit 
moment werken ze aan Spaans repertoire. Dat zal op Open 
Monumentendag te horen zijn. www.kamerkoorakkoord.nl.

OUD-KATHOLIEKE KERK / pand 34

WILLIAM BYRD VOCAAL ENSEMBLE 14 en 15 u

/ ZA
Het William Byrd Vocaal Ensemble zingt onder leiding van 
Nico van der Meel voornamelijk a capellamuziek. Het reper-
toire omvat de koorliteratuur van de laatste 600 jaar. Tijdens 
zijn optreden zal het koor gedeeltes uit het novemberpro-
gramma laten horen met o.a. delen uit de mis van Szokolay 
en wellicht stukken van Elgar.

BONAVENTURACOLLEGE / pand 35

EUROKOOR  13 en 14 u

/ ZA
Het Eurokoor (popkoor) is een zeer enthousiaste gemengde 
club, zo’n 85 leden in totaal en wordt begeleid door hun eigen 
band: de EuroPacemakers. Ze staan onder leiding van dirigent 
Judith Tacken. Repetities op de donderdagavonden in de 
Kagerstraat no 1. Voor meer informatie: www.eurokoor.nl

LEIDEN/15LEIDEN/14

STADHUIS / pand 1

KLEIN LEIDS LIEDERENKOOR  13 en 15 u
Burgerzaal

/ ZA
Het Klein Leids Liederen Koor opgericht in 2002, reist per 
lied de wereld rond. Meestal a capella, soms begeleid, altijd 
vierstemmig en harmonieus. Sinds 1 september 2013 is Harm 
Huson dirigent van het koor. Hij combineert het ambachtelijk 
instuderen van de muziek met tekstbegrip en presentatie. Dat 
merkt u meteen!

vervolg STADHUIS / pand 1

VISWIJVENKOOR  14 en 16 u
Burgerzaal

/ ZA

Het Viswijvenkoor Leiden zingt over zeemansvrouwen en 
de woelige baren; over avontuur, weemoed, een lach en 
een traan. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van het 
Viswijvenrepertoire. Vol overgave vertolken ze eeuwenoude 
shanty’s en liederen over zeemansvrouwen. Droevig en 
vrolijk, maar in elk geval uit het leven gegrepen.

HARTEBRUGKERK / HAARLEMMERSTRAAT

HARTEBRUGKOOR  14 u

/ ZA
Het Hartebrugkoor zingt olv dirigent Theo Goedhart.

KORENPROGRAMMA ZONDAG /

Vm. WOLPAKHUIS / pand 17

POPKOOR HEART & SOUL  14 en 15 u

/ ZO
Popkoor Heart and Soul zingt met plezier uit een gevarieerd 
repertoire. Het meerstemmige vrouwenkoor zingt onder 
begeleiding van dirigent Norman Ebicilio en met muzikale 
ondersteuning van pianist Rik Tonino. Zie voor meer infor-
matie: www.popkoorheartandsoul.nl.

vervolg > KORENPROGRAMMA ZATERDAG /

PUIC  14 en 16 u
Grote Zaal

PUIC is in 1987 opgericht en staat sinds 2005 onder leiding 
van Annemarie van Bragt. Het koor zingt zeer verschillende 
gezangen: van Purcell tot Adele; van Zweeds volksliedje tot 
Japans slaapliedje; klassiek of eigentijds: voor elk wat wils. 
Want ‘PUIC’ staat voor Populus Unus In Cantione, ofwel, het 
volk één in gezang!

ARS AEMULA NATURAE / pand 29

OOST EUROPAKOOR MILA  13 en 15 u

/ ZO
Het Oost Europakoor Mila neemt u mee op reis kriskras 
door Oost-Europa, met pure a capella zang. Met liederen 
uit Albanië, Bulgarije en Georgië. En over armoede, in een 
zigeunerlied. Ieder lied wordt gezongen met de klankkleur 
en stemtechniek die past bij het land waar het lied vandaan 
komt. Dirigente Helga Kruse zal bij ieder lied een korte 
toelichting geven.

PHOENIX KWINTET  14 en 16 u De leden van het Phoenix kwintet zingen in diverse koren 
in Leiden, en ook solistisch hebben zij meermalen opge-
treden. De vocale krachten zijn gebundeld om madrigalen 
van Claudio Monteverdi uit te voeren. Gelijk de vuurvogel  
Phoenix is dit ensemble inmiddels enkele keren na een 
rustperiode ‘uit de as herrezen’.

OUD-KATHOLIEKE KERK / pand 34

WERELDKOOR  13 en 14 u

/ ZO
Het Wereldkoor Leiden zingt liederen uit alle landen van 
de wereld en in vele talen, van Armeens tot Zuid-Afrikaans. 
Het koor staat onder de bezielende leiding van Michael van 
der Putten, die met zijn pianospel zorgt voor een  werelds 
geheel. Kom luisteren naar de kunst en het ambacht van 
liederen uit uiteenlopende culturen!
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MUZIEK IN MONUMENTEN

LEIDEN

vervolg > KORENPROGRAMMA ZONDAG /

CAPELLA VOCALE  14 en 16 u
Breezaal

Capella Vocale, een kamerkoor uit Leiden zingt veel muzika-
le stijlen van middeleeuws tot heden. Het staat onder leiding 
van Monique Schendelaar. Componisten zijn kunstenaars 
én beheersen het ambacht om muziek te schrijven passend 
bij een bepaalde gelegenheid en in klinkende harmonie. 
Vandaag hoort u feestelijke Finse bruiloftsliederen van Kos-
tiainen en in Gjeilo’s Northern Light klinkt de Scandinavische 
natuur door.

LEIDS KAMERKOOR  13 en 15 u

Breezaal
Voor het Leids Kamerkoor staat het plezier in zingen voorop. 
We laten ons graag zien tijdens Leidse evenementen, zoals 
het Leids Amateurkunstfestival, de hofjesconcerten en deze 
monumentendagen. We zingen drie stukken van de Finse 
componist Pekka Kostiainen naast werk van Gjeilo, Sibelius, 
Leenders en Strategier. Peter Scheele is onze vervangend 
dirigent.

ORGELPROGRAMMA /

SINT LODEWIJKKERK / pand 15 / ZA  14-17 u

Doorlopend orgelspel, bezichtiging, uitleg en mogelijkheid 
om zelf op het orgel te spelen. 

ACADEMIEGEBOUW / pand 23 / ZO  12-17 uur

Doorlopend orgelspel, bezichtiging, uitleg en mogelijkheid 
om zelf op het orgel te spelen. 

STADHUIS / pand 1

CLOSE TO HARMONY  13 en 14 u
Burgerzaal

/ ZO
Close to Harmony is een Leids koor. Onder leiding van 
Annelies van Gent zingt het al 13 jaar close harmony. Denk 
jazzy en modern, maar ook swingend en oud. Van Valerie 
van Amy Winehouse tot Night and Day van Cole Porter en 
alles wat daartussen zit.

STADSGEHOORZAAL / pand 27

HET ZINGEND HART 13 en 15 u
Aalmarktzaal

/ ZO
Kamerkoor Het Zingend Hart onder leiding van Rob Kaptein 
duikt in de Portugese saudade. Het zout van de zeeën in de 
tranen van achtergebleven moeders. Wanhopige gebeden 
weggevoerd met de wind. Onverschrokken zeevaarders die 
aanspoelen aan de noordelijke kusten, met alleen de wind als 
balsem voor de Portugese ziel. Meer info: zie 
www.hetzingendhart.nl.

ARNOLD SCHÖNBERG KOOR 14 en 16 u
Aalmarktzaal

In tegenstelling tot wat haar naam doet vermoeden zingt 
het Arnold Schönberg Kamerkoor (ASK) muziek van diverse 
genres uit alle tijden. Op de Open Monumentendag zullen zij 
onder leiding van Jonatan Alvarado, volksmuziek zingen en 
liederen die gebaseerd zijn op volksmuziek, uit de 13e tot en 
met de 20e eeuw van 3 verschillende continenten.
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RIJNLANDSE ARCHITECTUURPRIJS

GENOMINEERDEN

HOSPICE XENIA / R1
MULDERVANTUSSENBROEK + VAN VEEN ARCHITECTEN

/ ZA  12.00 - 16.00 KLOOSTERPOORT 4, LEIDEN

POPPODIUM GEBR. DE NOBEL / R2
ECTOR HOOGSTAD ARCHITECTEN

/ ZA  12.00 - 17.00 MARKTSTEEG 4-6, LEIDEN

THEEHUIS TUIN VAN NOORD / R3
GAAGA ARCHITECTEN

/ ZA  12.00 - 17.00 PARK TUIN VAN NOORD, LEIDEN

WINKEL DAMES DIETZ / R4
JACCO VAN WENGERDEN + GIJS BAKS

/ ZA  12.00 - 17.00 KEMPENAERSTRAAT 36, OEGSTGEEST

BREDE SCHOOL ANDREAS / R5
KOW CONCEPTS DESIGN DEVELOPMENT

/ ZA  12.00 - 17.00 REMBRANDTLAAN 14, VOORHOUT

FRENCKEN SCHOLL ARCHITECTEN

BREDE SCHOOL WEST / R6 / ZA  12.00 - 17.00 LEEUWERIKSTRAAT 2, LEIDERDORP

HOEVE LENTEVREUGD / R7
HAPPELCORNELISSENVERHOEVEN ARCHITECTEN

/ ZA  12.00 - 17.00 WASSENAARSEWEG 87, KATWIJK

KUSTWERK KATWIJK / R8
ROYALHASKONING DHV + OKRA LANDSCHAPARCHITECTEN

/ ZA  12.00 - 17.00 BOULEVARD, KATWIJK

WIE WINT DE #RAP071
ARCHITECTUURPRIJS?
Tijdens de open monumenten dagen kunt u de 
genomineerde gebouwen bezoeken (zie route). 
En u kunt stemmen op uw favoriet! Want naast 
de juryprijs wordt op 13 oktober ook de winnaar 
van de publieksprijs bekend gemaakt, bij Stand 
van de Stad. Bezoek de gebouwen en breng uw 
stem uit op: www.rapleiden.nl/prijs

dinsdag 13 oktober- 20 uur - Scheltema

#10
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Wandeling 1 /  

Start bij het Stadhuis (1) in de Breestraat. Ga met de rug naar het stadhuis rechtsaf en wandel 

verder door de Breestraat tot het Gemeenlandshuis van Rijnland (2, alleen za).  Aan de overkant 

van de straat is de Stadsgehoorzaal (27, alleen zo). Steek weer over, loop door en sla de eerste 

steeg aan uw linkerhand in, de Mooi Japiksteeg. De steeg gaat over in de Pieterskerkgracht. 

U komt aan uw rechterhand Ars Aemula Naturae (29) tegen. Loop verder en sla rechtsaf de 

Lokhorststraat in en ga vervolgens weer rechtsaf de smalle Schoolsteeg in. Ga bij de Langebrug 

linksaf en loop tot het water van het Rapenburg. Ga daar naar rechts en twee keer naar links – u 

passeert De Gijselaarsbank zodat u aan de andere kant van het Rapenburg uitkomt. [Deze bank 

werd door de bevolking uit eerbetoon geschonken aan burgemeester De Gijselaar als dank voor 

zijn zorgen voor de stad gedurende de periode van schaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Gemaakt in 1920 door keramist Willem Brouwer (1877-1933).] 

Vervolg uw weg. U komt langs Rapenburg 25 waar de Bibliotheca Thysiana is gevestigd (zie neven-
activiteiten p 12). Verder langs Rapenburg 29 (21) en steek bij de brug links het Rapenburg over. 

Via de Houtstraat loopt u over het Gerecht. Op het pleintje gaat u rechtsaf, staat nu voor de Pie-
terskerk (3) aan. Loop om de kerk heen. Vervolg uw weg via de Kloksteeg, steek het Rapenburg 

weer over en u ziet het Academiegebouw (23) en de Clusiustuin van de Hortus botanicus (24). 

Vervolg uw weg over het Rapenburg, ga linksaf door de Doelensteeg en na het water naar rechts, 

de Sebastiaansdoelen. U komt onder de Doelenpoort door. Steek de Groenhazengracht over en 

loop rechtdoor over de Oude Varkenmarkt. [Op nr. 13 was een Rijtuig-en wagenmakerij van J.J. 

de Groot en op nr. 4 een smederij gevestigd]. Steek de weg die u tegenkomt, het Noordeinde, 

over en ga linksaf. Ga de eerste weg naar rechts, de Weddesteeg. Loop over de Rembrandtbrug 

naar Molen de Put (9). Loop langs het water, u passeert de oude Stadstimmerwerf. Volg het water 

naar links en ga naar rechts over de Blauwpoortsbrug. Ga naar rechts, steek de weg over en ver-

volg uw route via de Apothekersdijk. Op nr. 33 is het Leidse Volkshuis (30, alleen za). Ga over de 

Kippenbrug en vervolg uw weg aan de andere kant van het water. In Aalmarkt 11 is uitleg over de 
Aalmarktpanden (25, alleen za). Loop door naar de Waag en Boterhal (5). Loop door en sla na 

de V&D rechtsaf. Zo bereikt u via de Maarsmansteeg en Breestraat 90 (7) weer het Stadhuis (1).

Wandeling 2 /  

Start bij het Stadhuis (1) in de Breestraat. Steek de straat over en loop naar Breestraat 117 (32). 

Ga, met uw rug naar dit pand, rechtsaf de Breestraat af. Sla rechtsaf de Wolsteeg in. Ga linksaf de 

Langebrug in. Aan het einde rechtsaf de Zonneveldstraat in. U passeert rechts op nr 10 het oude 

politiekantoor, [1927, architect Jan Neisingh]  ga aan het einde linksaf. U bent nu in de Nieuwsteeg. 

Op nr 31 bevindt zich een bijzondere Tuinkamer (20, alleen za). Vervolg uw weg tot u aan het 

Steenschuur komt en sla linksaf langs het Kamerlingh Onnes gebouw tot aan de Sint Lodewijk-
kerk (15, alleen za). Loop het Steenschuur af tot aan de kruising. Steek de Breestraat over en 

loop door het Gangetje over de Karnemelksbrug. U loopt nu schuin rechts op Nieuwe Rijn 50 af 

(26, alleen za). Blijf de Nieuwe Rijn volgen. Steek de Hooigracht over en vervolg de Nieuwe Rijn. 

Sla linksaf naar de Middelstegracht. Ga linksaf de poort in van het Sint Anna Aalmoeshuishof (6, 
alleen za).  Volg de Middelstegracht tot u linksaf de Kloosterpoort in gaat. Sla op de Hooigracht 

rechtsaf, daar is Hooigracht 39, Tuinkamer (19, alleen zo). Volg uw weg over de Hooigracht en sla 

rechtsaf de Groenesteeg in. Linksaf is Middelstegracht 36 (12). Blijf de Middelstegracht volgen. 

Steek de Ir. Driessenstraat recht over. Op Middelstegracht 143 bevindt zich het Leids Wevershuis 
(16). Ga linksaf de Oude Rijn op. Rechtsaf de Gepekte brug over en meteen linksaf de Hooigracht 

oversteken. Vervolg nu de Oude Rijn aan de andere oever tot linksaf de groene ophaalbrug. Ga 

rechtdoor de Hooglandse Kerkgracht op. Aan het einde voor de Hooglandse Kerk linksaf de Mori-

aansteeg in. Aan het einde rechts en meteen linksaf de Hooglandsekerk-Choorsteeg in. Op nr. 13 

bevindt zich café De Bonte Koe (33). Ga terug richting kerk en sla linksaf de Middelweg in. Loop 

met de klok mee om de Hooglandse Kerk (4) en rechtdoor de Nieuwstraat in. Aan het einde voor 

de Burcht linksaf de Burgsteeg in. Over de Koornbrug naar het Stadhuis (1). 

Fietstocht /  

Start bij het Stadhuis (1) in de Breestraat. Met de rug naar het stadhuis fietst u linksaf de Breestraat 

uit en slaat u daarna schuin linksaf, de Hogewoerd op (een fiets- en voetgangersweg). Ga bij de 

stoplichten rechtdoor. Aan uw rechterhand ziet u op nr 59-61 het pand van voormalige Wijn-
koperij Maat (13). Vervolg uw weg over de Hogewoerd. Sla rechtsaf de Kraaierstraat in, steek 

een drukke weg, het Levendaal, over en neem daarna de derde straat naar links, de 4e Binnen-

vestgracht. Fiets de eerste straat weer naar rechts en meteen weer naar rechts, u fietst nu op 

het Plantsoen en komt langs het Plantsoentheater (31). Volg het Plantsoen, ga verderop naar 

links en steek de Van Disselbrug over. Sla linksaf de Zoeterwoudsesingel op. Op de hoek van de 

Cronesteinkade en de Zoeterwoudsesingel, ziet u het witte kerkgebouw van de Oud-Katholieke 
Kerk (34). Vervolg uw weg langs de Zoeterwoudsesingel tot aan de kruising met de Hoge Rijndijk. 

Sla rechtsaf de Hoge Rijndijk op. Ga bij de kruising met de Burggravenlaan rechtdoor. U staat nu 

voor het gebouw van het Bonaventuracollege, vml. HBS. (35, alleen za.) (ingang om de hoek). 

> Voor Boerderij Ora et Labora, Vlietweg 44 (11) (ca. 30 minuten) 
Volg de Hoge Rijndijk over het fietspad richting Leiderdorp tot over de Wilhelminabrug. Neem 

meteen rechtsaf het fietspad langs het kanaal. U komt langs de nieuwbouwwijk Roomburg met 

archeologisch park Matilo (zo 12-16 u: Romeinse zondag: www.parkmatilo.nl). Steek de spoorweg 

over en vervolg uw weg langs polderpark Cronesteyn. Rijd het fietspad helemaal uit tot onder de 

Lammebrug langs Brasserie Cronesteyn tot aan Vlietweg 44 Boerderij Ora et Labora (11).  

> Voor Leiderdorp: Vervolg uw weg over de Hoge Rijndijk. Steek over bij de Wilhelminaburg 

over het kanaal. Ga met een lus onder de weg door naar de andere kant. Volg het fietspad naast 

de Watertoren langs de woonboten. U bent nu op het Utrechtse Jaagpad. Ga voor de Leider-

dorpse brug met een lus rechtsaf het fietspad op, de brug over.  

WANDEL- EN FIETSROUTES

LEIDEN

WANDEL- EN FIETSROUTES

LEIDEN



LEIDEN/22

> Omfiets route (facultatief): U kunt hier ook rechtsaf de fietstunnel in. Aan het einde linksaf 

volgt u het fietspad tot u langs Park Die Leythe komt. De dieren op de toegangspoorten van dit 

woonparkje, herinneren nog aan villa Vredelust aan de Rijn, waar Willem Brouwer vroeger zijn 

woning had, ontworpen door hemzelf (zie p. 71).  

> Fietstocht Leiden, vervolg
Steek vanaf het Bonaventura College de Hoge Rijndijk over en fiets terug richting de binnen-

stad (of vervolg uw route als u terugkomt uit Leiderdorp). Ga rechtdoor bij de stoplichten. Over 

de Utrechtsebrug rechtdoor. U bent nu op de Plantage. Eerste zijstraat rechts, de Veerstraat in. 

Linksaf het Utrechtse Veer op. Ga over de Rijnbrug en dan linksaf de Nieuwe Rijn op. Sla rechtsaf 

de Herengracht in. Aan de overkant, links over de brug bevindt zich Herengracht 36, een voor-
malig wolpakhuis (17).
Fiets de Herengracht af en ga bij de Nieuwe Rijn rechtsaf. Neem de tweede straat weer rechts, 

de Uiterstegracht. Fiets rechtdoor en neem de eerste straat naar links, de Groenesteeg. Sla snel 

af naar rechts, dit is de Middelstegracht met op nr. 36 de voormalige Tieleman & Dros (12). Fiets 

door, u passeert een drukke weg, de Ir. Driessenstraat. Ga rechtdoor, u komt langs het Leids 
Wevershuis (16). Ga bij het water, de Oude Rijn, naar rechts en aan het eind naar links over het 

bruggetje (Scheluwbrug). Fiets rechtdoor en ga links met de weg mee de Oude Vest op (aan uw 

rechterhand is nu het water). Neem de eerste brug (Pauwbrug) naar rechts en steek na de brug 

linksaf de straat over en ga verder over de Oude Singel. Neem de tweede straat (Zandstraat) naar 

rechts. U komt op een drukke straat, de Langegracht. Steek deze over. Naast het parkeerterrein 

Langegracht 70 vindt u Steenhouwerij Bam Bam, in de voormalige vuilverbranding (18). Fiets 

door, steek de Langegracht weer over en fiets via de Volmolengracht de Oude Singel op. Rijd 

deze gracht helemaal uit tot aan nr 30-32 Museum De Lakenhal (14). Fiets door en ga rechtsaf 

de Nieuwe Beestenmarkt op. Fiets door tot u bij Molenmuseum De Valk (10) bent. Ga met de 

ingang van de molen in de rug rechtdoor de 2e Binnenvestgracht op. Sla vervolgens rechtsaf en 

ga direct na het water (let goed op het verkeer) linksaf de Morssingel op. Fiets door tot het eind. 

Recht voor u is Stationsplein 107 (zie p. 76).  Steek de weg over en ga linksaf. Volg de Morssingel tot 

hij rechtsaf over gaat in de Morsweg. Rijdt deze straat door tot over de spoorweg. Sla linksaf over 

de Rijnzichtbrug. Ga meteen rechtsaf de Haagweg op. Volg deze weg tot Haagweg 79, Houtzaag-
molen De Heesterboom (8). Steek de Haagweg over en ga de Ter Haarkade op. Rechts achter 

de moskee ligt de voormalige Huishoudschool Boshuizen (36, alleen za) Toussaintkade 51. Ga 

terug naar de Haagweg en rijd richting Centrum. Over het spoor ligt Haagweg 4, de voormalige 
Ambachtsschool (22, alleen za). Over de brug hoek Haagweg met de Witte Singel ligt rechts het 

vm. Leidsch Dagblad gebouw [Dudok i.s.m. Brouwer]. Volg het Noordeinde (verlengde Haagweg) 

richting centrum. Aan het einde kruist u het Rapenburg. Rijd rechtdoor de Breestraat in tot u weer 

bij het Stadhuis (1) bent. 

WANDEL- EN FIETSROUTES

LEIDEN
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Zodra Leiden zich ontwikkelde tot een handelscentrum met markten en een groeiende textiel-

industrie, moesten er steeds uitvoeriger voorschriften en reglementen opgesteld worden. Zodra 

een bepaalde beroepsgroep van gespecialiseerde ambachtslieden flink groeide, werd er een 

apart gilde opgericht. Zo waren er uiteindelijk zo’n 35 gilden, waarvan één derde voor de verschil-

lende beroepsgroepen binnen de textielnijverheid. 

Patroonheilige /
In een van religieus leven doortrokken tijd als de middeleeuwen had elk gilde een eigen patroon-

heilige, vaak een vroegchristelijke heilige of een “rolmodel” uit de bijbel. Steevast afgebeeld met 

herkenbare attributen. De bekende combinaties waren de Heilige Obrecht voor de bakkers, Sint 

Franciscus voor de kleermakers, Sint Jozef voor de timmerlieden, Sint Victor voor de molenaars,  

Sint Antonius en voor de slagers en Sint Eloy is onlosmakelijk aan de smeden verbonden. 

Altaren in de kerk /
Op de feestdag van de heilige werd niet gewerkt. Men ging eerst ter kerke om te danken en te 

bidden. Vervolgens vond een jaarvergadering plaats waar o.a. de gildebrief met alle bepalingen 

over het vak werd voorgelezen, uiteraard afgesloten met een feestmaal. Gilden die het zich kon-

den veroorloven, stichtten een eigen altaar in een van de Leidse parochiekerken. Dat altaar werd 

vaak uitgerust met een groot altaarstuk. Soms waren er fraaie beelden, misgewaden en speciale 

voorwerpen voor de eredienst, zoals kelken en misboeken. 

Sociaal vangnet /
Naast het religieuze was er ook een sociaal aspect. Zo kenden sommige gilden een soort zie-

kenfonds. Binnen het gilde was het de taak van het bestuur, doorgaans bestaande uit een deken 

en een aantal hoofdlieden om ruzies over het vak te beslechten en de opleiding van nieuwe 

vakgenoten te regelen. Het bestuur werd soms ondersteund door een knecht en de zogenaamde 

vinders of proefmeesters. 

 

Van leerling en knecht /
Van leerling werd men na een aantal jaren gezel (in Leiden vrijwel altijd knecht genaamd). Na zijn 

jarenlange opleiding kreeg de gezel de kans om een proeve van vakbekwaamheid af te leggen, 

de zogenaamde meesterproef. Hoewel er geen vakopleidingen of vakscholen waren, voldeed 

een leerlingenstelsel met praktijkplaatsen bij een meester prima. 

Terugval gilden /
Door de economische achteruitgang in de periode rond 1550, verminderde het animo voor het 

gildewezen. Steeds minder broeders liepen mee in de jaarlijkse processies. Het einde kwam bij 

GILDEN 
IN LEIDEN Piet de Baar /  

archivaris
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de Reformatie in 1572; alle broederschappen, ook de gilden, werden opgeheven en de bezittingen 

moesten overgedragen worden aan de armbesturen.

Nieuw elan in de zeventiende en achttiende eeuw /
Zonder gilden ook geen regulering. De aldus ontstane vrijheid om zelfstandig bedrijven op te 

kunnen richten (o.a. gunstig voor nieuwkomers) en meer concurrentie te scheppen, duurde niet 

lang. Al spoedig miste men de gilden als praktische  beroepsorganisaties. In de loop van de zes-

tiende eeuw werden vele gilden heropgericht. Als teken van hun opnieuw verworven status lieten 

veel gildebesturen beschilderde gildeborden maken. In de Pieterskerk (pand 3) resteren nog vijf 

van dergelijke borden. In feite gingen de gilden op de oude voet voort, alsof er niets gebeurd was. 

Al waren er geen altaren meer, de patroonheilige en diens feestdag bleven vaak nog eeuwenlang 

in ere, zelfs bij de Calvinisten. 

Gildehuizen in Leiden / 
De meeste gilden vergaderden bij de deken of een van de hoofdlieden, waar vaak ook de kas, 

het archief en de bezittingen van het gilde bewaard werden. Soms kon men ook een huis huren 

en dat laten bewonen door een gildeknecht, zoals bijvoorbeeld het bakkersgilde op de Lange-

brug. Maar een gilde met nog hogere aspiraties wilde natuurlijk een eigen pand, al moest men 

zich daarvoor diep in de schulden steken. Zo bouwden de timmerlieden en metselaars in 1614 

zelf hun gildehuis aan de Oude Vest 87. De kleermakers lieten een eigen pand bouwen aan de 

Papengracht. Soms stelde de stad een (gratis) onderkomen ter beschikking, zoals de kapel van 

het Jeruzalemhofje aan de Kaiserstraat (gesloopt) aan de bierdragers. Het huis naast de Saaihal 

(pand 15) bood ruimte aan de goud- en zilversmeden en boven de Waag (pand 5) zetelden de 

chirurgijns. In de loop van de achttiende eeuw werd het systeem van het gildeleven te ouderwets 

en star bevonden om mee te komen in de internationale concurrentie. Voor veel gilden was de 

opheffing in 1798 haast een opluchting, zeker in de textiel. Daar kon men nu overgaan op een 

meer moderne en fabrieksmatige wijze van productie. 

Gevelsteen gilde kleermakers, Papengracht 7 Huisje van het bierdragersgilde. Collectie: ELO



Het stadhuis van Leiden werd vanaf 1932 gebouwd onder leiding van architect C.J. Blaauw, nadat 

het oorspronkelijke gebouw ten onder ging in de Leidse stadhuisbrand van 1929. Bij de wederop-

bouw bleef van het oorspronkelijke complex alleen de voorgevel uit circa 1600 van architect Lieven 

de Key behouden. Het door Blaauw nieuw ontworpen deel is een spectaculair voorbeeld van hoe 

architectuur en de toegepaste kunsten kunnen samengaan. Blaauw liet bevriende kunstenaars, 

zoals de graficus Maurits Cornelis Escher en de beeldhouwer Hildo Krop, kunstwerken ontwerpen 

voor de binnen- en buitenkant. 

In de burgemeesterskamer en de kamer van B&W vliegen vogels en zwemmen vissen door elkaar 

heen. De voorstellingen zijn door Escher samengesteld uit puzzelstukjes in verschillende houtsoor-

ten. Ze doen onder meer denken aan Eschers bekende werk Metamorphose III.

De publieksingang aan het Stadhuisplein wordt passend omlijst door de beeldhouwwerken van 

Hildo Krop. Zijn beeldhouwwerk is gestileerd en volgt de contouren van de architectuur nauwgezet. 

Er zijn nog veel meer monumentale kunstontwerpen in het stadhuis: smeedwerk, glas-in-lood-

ramen, mozaïeken en wandbespanningen. Alles is op vanzelfsprekende wijze opgenomen in de 

fraaiste interieurs. Ook de architectuur zelf benadrukt de ambitie van het stadsbestuur toen het na 

de brand van 1929 een nieuw gebouw liet ontwerpen.

01.
/ Za/zo 10-17: infopunt / Toegang via Bordestrap Breestraat 
(mindervaliden ingang Stadhuisplein) / Rondleidingen door 
Raadsleden / za 13, 14, 15, 16 uur en zo 13 en 14 u: Inloopcon-
certen Leidse koren, zie p. 14-16

STADHUIS

BREESTRAAT 92

Open ZA ZO

In 1578, enkele jaren na het ontzet van Leiden, kocht het hoogheemraadschap van Rijnland het 

gemeenlandshuis uit particulier bezit om te dienen als vergaderplaats en logement voor Rijn-

lands bestuur. Daarnaast diende het huis als woning voor de dijkgraaf.

Tussen 1658 en 1670 werden de grote zaal en de hal verbouwd naar ontwerp van Pieter Post. Het 

tongewelf in de grote zaal werd beschilderd door Andries de Haen en de Leidse beeldsnijder Ger-

rit Goosman zorgde voor het houtsnijwerk in de verschillende vertrekken.

Het doel van deze voorname inrichting was om bezoekers te imponeren en de belangrijkheid van 

het hoogheemraadschap te benadrukken. 

In 1878 werd de grote zaal bij de buskruitramp in Leiden in 1807 zwaar beschadigd. De zaal werd 

gerestaureerd onder leiding van Rijnlands ingenieur E.F. van Dissel in nauwe samenwerking met 

restauratiearchitect P.J.H. Cuypers. De laatste ontwierp onder andere nieuw meubilair voor de 

grote zaal. Bij de restauratie van het gemeenlandshuis, gereed in 1971, is dat meubilair verwijderd 

maar het door Cuypers in Deventer bestelde Smyrna-tapijt ligt er nog steeds. Aan de hand van 

foto’s en archiefstukken wordt getoond hoe de grote zaal er volgens de ideeën van Cuypers uit-

zag. Eind 1999 betrok Rijnland een modern kantoor aan de Archimedesweg waarna het Gemeen-

landshuis werd ondergebracht in een stichting.

/Alleen za open / Niet toegankelijk voor mindervaliden / 
Houd rekening met wachttijd / Rondleidingen / Expositie in 
de grote zaal

Open ZA

02.
GEMEENLANDSHUIS 
VAN RIJNLAND 

BREESTRAAT 59 

... het goudleerbehang 

uit 1776 dateert? In dat 

jaar bezocht stadhouder 

Prins Willem V Leiden en 

gebruikte in het Rijnlands 

huis het middagmaal. 

WIST U DAT...

Foto’s: Francien van Zaanen Durand Foto: Francien van Zaanen Durand LEIDEN/29LEIDEN/28

… de openbare ruimtes, zoals de gangen afge-

werkt zijn met verschillende soorten marmer? 

Ze zijn uitgekozen om hun vlammende adering. 

De platen zijn zo gezaagd dat de tekening ervan 

steeds gespiegeld wordt in de naastgelegen plaat 

(zogenaamde “open boek”).

WIST U DAT...

BAKN N   



Volgens de overlevering stichtten de graven van Holland in 1121 op deze plek een familiekapel. Deze 

groeide uit tot een gotische parochiekerk met een rijk interieur vol heiligenbeelden, altaarstukken 

en schilderingen. De Reformatie heeft de kerk weliswaar sterk versoberd, maar er resten nog volop 

getuigen van vakmanschap. Van steenhouwers tot klokkengieters en van glazeniers tot orgelbou-

wers, allen droegen zij hun steentje bij aan de verfraaiing van de Pieterskerk. Sommigen kennen 

we bij naam: Daniel Willemsz. bijvoorbeeld, de schrijnwerker die rond 1532 aan de kansel werkte. De 

rijk bewerkte zuiltjes en het fijne maaswerk op de kuip verraden de hand van de vakman.

Willem Vinck maakte in 1412 de gewelven van de nieuwe kooromgang. Zijn gewelfvlakken hebben 

ieder een bewerkte sluitsteen. Centraal, midden achter het koor, ziet u bijvoorbeeld Christus, zit-

tend op een wereldbol. 

Ook op een andere manier droegen de ambachtslieden bij aan de uitrusting van de kerk. Verenigd 

in gilden onderhielden zij in de middeleeuwen een eigen gildealtaar. De schoenmakers schon-

ken daarnaast ook nog een venster, het kleermakersgilde betaalde een gewelf. Na de Reformatie 

plaatsten de gilden borden met op de Bijbel geïnspireerde teksten, waarin ze naar hun ambacht 

verwezen, maar ook naar Petrus en Paulus, de twee beschermheiligen aan wie de kerk in de mid-

deleeuwen was gewijd.  

… van de vijf resterende gildeborden 

in de kerk,  die van de schoenmakers 

en de wevers  op de westelijke krui-

singspijlers uit 1581 dateren?  Ze zijn 

daarmee de oudste gildeborden in 

Nederland.   

WIST U DAT...

03.
/ Za/zo 10-17 u Kerkmeesterskamer en wijnkelder met rondlei-
ding (wachttijd) / Trans toegankelijk / Demonstraties diverse 
restauratiewerkzaamheden / Monumentenwacht (alleen za) 

PIETERSKERK

PIETERSKERKHOF 1A / 
KLOKSTEEG 16A 

Open ZA ZO

In het begin van de veertiende eeuw kreeg de vroegchristelijke martelaar Sint Pancratius een hou-

ten kapel op het Hoge Land. Het werd later een stenen kerkje, maar met de sterke economische 

groei van Leiden ontstond al snel de behoefte aan een nieuwe, veel grotere kerk. Deze werd in 

1366 verheven tot kapittelkerk, wat het startsein gaf voor de bouw van een grootse kruisbasiliek in 

1377. De kerk zou nog groter worden en rond 1525 waren er zelfs plannen om de Sint Pancraskerk 

tot kathedraal te laten verheffen. Maar de beoogde bisschopszetel ging naar de Haarlemse Sint 

Bavokerk en aan de bouw van de Sint Pancraskerk kwam in 1535 voorgoed een einde.

Op het hoogtepunt was de kerk met veel pracht en praal ingericht. Maar daarna ging het bergaf-

waarts. Tijdens de Beeldenstorm van augustus 1566 vernielde het volk talloze kunstvoorwerpen en 

archiefstukken en nadat de kerk definitief in protestantse handen kwam, diende hij in tijden van 

nood zelfs als graanopslag. Van de oorspronkelijke aankleding bleef vrijwel niets behouden.

In de zeventiende eeuw kwamen er betere tijden: er werd veel getrouwd, gedoopt en begraven 

en de diensten waren overbezet. Het westportaal, de tochtportalen en de kansel dateren uit deze 

periode. Rampen en daaropvolgende restauraties geven de kerk vele eeuwen later nog steeds 

het majestueuze uiterlijk van een kerk die zich na voltooiing zou kunnen meten met de grootste 

kathedralen van Europa.

/ Za 11-17 u / Zo 14-17 u / Jubileum Tentoonstelling: 700 jaar 
Hooglandse Kerk

Open ZA ZO

04.
 
HOOGLANDSE KERK 

NIEUWSTRAAT 26C

... er in de Hooglandse Kerk voor de Beelden-

storm 24 altaren waren ingericht? Daarvan was 

een deel gewijd aan de patroonheiligen van de 

volgende gilden en beroepsgroepen o.a.: ap-

pelkopers, warmoezeniers of groentetelers,  

kramers, bierdragers, ververs, wolwevers, kleer-

makers, kuipers, scheepmakers, schippers, pa-

tijnmakers en witmakers…. 

WIST U DAT...

Foto: Pieterskerk, Hielco Kuipers Foto: Francien van Zaanen Durand LEIDEN/31LEIDEN/30

BAEN BAN



De Leidse Waag was de plek waar goederen werden gewogen en gecontroleerd. Veel van die 

goederen, zoals graan, bier en wijn, werden vanaf het platteland en andere steden aangevoerd 

over water. Een kraan hees de goederen aan wal. 

De houten Waag van eind vijftiende eeuw werd in 1657 vervangen door dit twee bouwlagen tellend 

stenen gebouw. Het ontwerp in Hollands classicistische stijl is van architect Pieter Post. In reliëf-

voorstellingen van beeldhouwer Rombout Verhulst boven de ingang en in het timpaan, zien we 

het wegen en het dichten van fusten en pakken. Pieter Post heeft de balansen van de oudere waag 

verschuifbaar opgesteld zodat de goederen buiten, onder de luifels, konden worden gewogen. Bij 

het ontwerp hoorden ook een accijnshuis en een ijkhuis. Het ijkhuis is nu nog te herkennen aan de 

afdrukken van brandijzers op de deur die toegang gaf tot het ijkhuis. 

Achter de Waag kwam een Boterhal. Via een overdekte doorgang stonden ze in verbinding met 

elkaar. Boter werd in houten tonnen aangevoerd van het platteland en hier gecontroleerd en 

verhandeld. De Boterhal was oorspronkelijk een open marktruimte, omsloten door een galerij. 

Vrijwel direct werd door de burgemeesters besloten de ruimte te overdekken om boter én kooplui 

te beschermen tegen weersinvloeden. De reliëfs van Rombout Verhulst boven de voormalige in-

gang van de Boterhal aan de Maarsmansteeg geven een indruk van de activiteiten in de Boterhal.

… voor het wegen en verdelen men ma-

ten hanteerde die met de komst van het  

metrieke stelsel in onbruik zijn geraakt, 

zoals schepel, aggele en pint? Deze maten 

konden verschillen per stad, streek en per 

handelswaar. Zo was een Leidse aggele  

graan (33,6 liter) aanzienlijk meer dan een 

Leidse aggele kalk (25 liter). 

WIST U DAT...

05.
/ Begane grond toegankelijk / Bovenverdieping met rondlei-
ding / Houd rekening met wachttijd.

WAAG & BOTERHAL

AALMARKT 21  

Open ZA ZO 

In 1492 overleden de Leidse bierbrouwer Willem Claeszoon en zijn vrouw Hillegont Willemsdochter.  

Zij lieten geld na om op het erf van hun huis aan de Hooigracht een hofje te laten bouwen met een 

kapel, voor 13 arme vrouwkens.                                                                                                                                                                           

Het bestuur van de nabijgelegen parochiekerk, de St Pancraskerk (of: Hooglandse Kerk, pand 4) 

wilde niet dat een Leidse geestelijke op zondagochtend in de kapel de mis zou opdragen, daarom 

kwam er wekelijks een priester uit Utrecht, te paard.                         

Om op tijd de mis te vieren, moest hij blijven slapen. Daarom werd er voor hem op de bovenver-

dieping van het huis naast de kapel een kamer met een bedstee gemaakt, die nog intact is. De 

kapel was in gebruik tot 1572, toen werd Leiden officieel protestant; aan de inrichting van de kapel 

is heel weinig veranderd.                                                                                                                                    

In de kapel bevinden zich onder andere de twee oudste stukken gebrandschilderd glas in Ne-

derland en een in Antwerpen geschilderd altaarstuk dat de Aanbidding van de Drie Koningen uit-

beeldt. Met een grote restauratie in 1983 werden de huisjes van het hofje vernieuwd en vergroot: 

nu wonen er acht dames.

/ Alleen za / Niet toegankelijk voor mindervaliden / Houd 
rekening met wachttijd.

Open ZA 

06.
SINT ANNA 
AALMOESHUISHOF

MIDDELSTEGRACHT 2-4 

… het Sint Anna Aalmoeshuis 

het oudste museum van 

Nederland is?

WIST U DAT...

Foto: Francien van Zaanen Durand Foto’s: Francien van Zaanen Durand LEIDEN/33LEIDEN/32
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Breestraat 90 is misschien wel de oudste en meest belangrijke straathoek van de stad Leiden. 

Vanaf de straat is dit niet te vermoeden. Hier pronkt een in 1905 gebouwd winkelpand, ontworpen 

door architect J. van der Heyden, in een voor die tijd modieuze stijl: de Jugendstil. Typerend zijn 

de sierlijke, gebogen vormen, het gebruik van moderne materialen en het grote glasoppervlak.

Maar de geschiedenis van het pand is veel ouder. Tijdens recente verbouwingen kwamen in de 

kelder van dit winkelpand middeleeuwse bakstenen muren tevoorschijn, die wellicht tussen 1250 

en 1300 te dateren zijn. Omdat de stad in deze periode voornamelijk uit houten huizen bestond, 

behoren deze bakstenen tot de oudste van Leiden. 

Archiefbronnen vertellen over Gerrit Allewijnsz, die rond 1300 dit huis van de graaf van Holland 

pachtte, en waaraan de Leidenaren toestemming genoten om de stadsklok op te hangen. Een 

restant van dit grafelijk klokhuis is bewaard en nog te bezichtigen in de kelder. Hier treft men een 

zeer dikke muur met een grote haardnis. Onderaan zijn de aanzetten van grondbogen zicht-

baar. Grondbogen werden toegepast om diep te funderen met weinig bakstenen, een kostbaar 

product. Bovendien zijn de bogen iets flexibel waardoor de muur goed kon zetten. Aanzetten 

van dwarsmuren maken duidelijk dat het oude stenen huis waarschijnlijk even groot was als het 

huidige gebouw. 

... de sierlijke ijzeren wenteltrap door 

de juwelier en een smid zelf ontwor-

pen is? De krullen en ornamenten 

zijn gebaseerd op de Jugendstil mo-

tieven van J. van der Heyden elders 

in het pand.

WIST U DAT...

07.
/ Za en zo 10-17 u / Gedeeltelijk toegankelijk voor mindervali-
den / Expositie “Het grafelijk klokhuis” in de kelder, zie p.11 / 
Houd rekening met wachttijd. 

WINKEL & WERKPLAATS

BREESTRAAT 90

Open ZA ZO

Al vóór 1663 stond er op de huidige werf van de firma Noordman een houtzaagmolen en werd 

er in hout gehandeld. In 1802 brandde deze molen tot de grond toe af. In 1804 kwam een nieuwe 

molen gereed, die werd genaamd ‘De Heesterboom’. 

Het was niet de enige molen in dit stukje van Leiden. Komend vanuit de Witte Poort zag je eerst 

‘de Jonge Paulina’. Honderd meter verder, eveneens langs het Galgewater, stond ‘de Heester-

boom’, met daaromheen twee houtloodsen en een molenaarshuis. Na nog eens honderd meter 

stond de laatste molen ‘de Eendracht’, ook temidden van houtloodsen, woningen, koetshuis en 

schuitenhuis.

Houthandel D.D. Noordman, die twee van de drie molens in 1856 kocht, bleef nog lang met hout-

zaagmolens werken, totdat de elektriciteit in 1920 de wind buiten spel zette. ‘De Heesterboom’ 

werd in dat jaar van een elektrische aandrijving en een nieuw type zagen voorzien. Dat voldeed 

zo goed, dat in november 1922 molen ‘de Eendracht’ werd gesloopt.

Hoewel het mogelijk bleef om met windkracht te zagen, gebeurde dat 1924 niet meer. Gelukkig 

werd tijdig de noodzaak van behoud van dit zeldzame type houtzaagmolen ingezien, waarvan het 

complete binnenwerk en alle originele gereedschappen nog aanwezig waren. Met provinciale en 

gemeentelijke subsidies werd de molen in 1962 uitwendig hersteld en sindsdien onderhouden. 

/ Niet toegankelijk voor mindervaliden / Houd rekening met 
wachttijd / Kinderen alleen onder begeleiding.

Open ZA ZO

08.
HOUTZAAGMOLEN 
DE HEESTERBOOM

HAAGWEG 79  

… er momenteel twee gediplomeerde 

molenaars en twee molenaars in oplei-

ding op de Heesterboom staan? Zij heb-

ben de kneepjes van het houtzaagvak 

nog geleerd van de molenaars die tot 

1956 op de molen stonden, toen hij nog 

commercieel in bedrijf was. Daarmee 

zijn ze uniek in Nederland. 

WIST U DAT...

Foto: Saskia Leupen Foto: Archief Heesterboom LEIDEN/35LEIDEN/34
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LEIDEN/36

Het onderscheid tussen ambacht en industrie is minder duidelijk dan het lijkt. De overgang tussen 

deze twee vormen van nijverheid is vaak vloeiend, zowel historisch als in de hedendaagse praktijk. 

Volgens Van Dale is ambacht “handwerk dat aangeleerd moet worden”. Bij de omschrijving van 

industrie staat fabrieksmatige productie centraal, waarbij fabrieksmatig voor machinaal en een-

vormig zou staan. Zo eenvoudig is dat niet. 

Wind-, en paardenkracht /
Mechanisatie is al een oud verschijnsel. De windmolen is daar een mooi voorbeeld van, niet al-

leen voor het malen van graan (molens De Put (pand 9) en De Valk (pand 10)), maar vanaf de 

zeventiende eeuw ook voor het wollen van geweven vollen stoffen en het zagen van hout (De 

Heesterboom (pand 8). De door paarden aangedreven rosmolen – een replica staat bij molen De 

Valk – is nog ouder en werd sinds de Gouden Eeuw gebruikt in de textiel en de grutterijen in de 

stad en bij het karnen op het platteland (Vlietweg 44 (pand 11)). 

Op Stoom /
De wind en de paarden werden in de negentiende eeuw vervangen door een nieuwe krachtbron, 

de stoommachine (ketelhuis Middelstegracht (pand 12)). Daarmee deed de fabrieksmatige pro-

ductie haar intrede. Die kenmerkte zich echter niet alleen door het gebruik van stoomkracht. Het 

ging ook om de concentratie van arbeid in één gebouw, om steeds verdergaande arbeidsdeling 

en om grootschalige productie. Inderdaad werden producten daardoor eenvormiger. Dat was 

VAN AMBACHT NAAR 
INDUSTRIE Cor Smit /  

historicus

LEIDEN/37

geen probleem. Juist daardoor was de kwaliteit constant hoog, terwijl dat bij door handarbeiders 

geleverde producten maar de vraag was, stelde wolfabrikant Leembruggen in 1863. 

Je kan je overigens afvragen hoe ‘ambachtelijk’ de oude Leidse wolnijverheid was. Al ging het 

in de zeventiende eeuw vooral (maar niet uitsluitend!) om handarbeid thuis, de productie was 

grootschalig georganiseerd, de arbeidsdeling was groot en de meeste textielarbeid(st)ers waren 

in essentie goedkope loonafhankelijken. Door de stoommachine kon men een volgende stap 

zetten, maar de basis daarvoor was al gelegd.

Nieuwe energie /
De stoommachine was niet goed bruikbaar in kleinere bedrijven. De introductie van de elektrici-

teit vanaf 1907 bood ook ‘ambachtelijke’ ondernemers de mogelijkheid te mechaniseren. In korte 

tijd schaften zij in groten getale elektromotoren aan. Omdat zij daardoor ook op grotere schaal 

gingen produceren, vervaagde het onderscheid tussen echte ambachtelijke bedrijven en kleine 

industriële ondernemingen verder. Puur handwerk is sindsdien in ieder geval zeldzaam.

Vakonderwijs /
Een ambachtsman of -vrouw is een vakman. Inderdaad leidde de arbeidsdeling tot een vermin-

dering van de benodigde vakkennis bij de meeste arbeid(st)ers. Dat proces was echter al vóór 

de industrialisatie in gang gezet. Aan de andere kant heeft ook de fabriek wel degelijk vaklieden 

nodig. Daar zorgden de fabrikanten zeker voor, in eerste instantie via Mathesis (p. 52). De stichting 

van de Ambachtsschool (Haagweg 4 (pand 22, alleen za)) werd gemotiveerd met het gegeven dat 

men niet langer een vak van meester op gezel leerde. Dat model was echter toen al een romanti-

sche illusie: een ‘leerling’ was vooral een goedkope (kinder)arbeidskracht. Niet alleen de traditio-

nele ‘ambachten’ profiteerden van deze nieuwe manier van opleiden, maar ook de fabrieken. Zo 

ging opnieuw de industrialisatie hand in hand met de verdere modernisering van ‘het ambacht’.

Foto: Saskia Leupen Fa. Zaalberg & Zoon, dekenfabriek (Vestestraat 22-30). Collectie Topografisch Historische Atlas. 



Molen de Put is een replica van het oudste type windmolen dat we kennen in Nederland, de stan-

derdmolen. De enige andere standerdmolen in Zuid-Holland staat in Brielle. Omdat er in Noord-

Holland helemaal geen standerdmolens zijn, komen de molenaarsleerlingen juist hier in Leiden 

stage lopen op deze molen.

Molen de Put is net als molen de Valk een korenmolen. Hier wordt nog echt graan gemalen door 

de molenaars. U zult zien dat het ‘luien’, of ophijsen van de zakken, buitenlangs gebeurt, in plaats 

van binnenin. Dat komt omdat een standerdmolen eigenlijk uit twee delen bestaat, de voet en de 

kast. De molenaar moet hier dus ook buitenlangs via de trap naar boven lopen.

Het weer voorspellen hoort ook bij het molenaarsambacht, want hij moet kunnen inschatten hoe-

veel zeil hij moet voorleggen om de molen voldoende snel te laten draaien. Molen de Put moet 

wel negentig ‘enden’ draaien om de steen mee te trekken en fijn genoeg meel te malen. Dat 

betekent dat de wieken van de molen, met een ‘gevlucht’ van 24, 20 meter, ruim 100 kilometer per 

uur draaien! 

... de kleur van de molenkast 

soms aangeeft tot welk geloof 

de polder of moleneigenaar 

behoort? Veel wipmolens zijn 

bijvoorbeeld rood of groen, 

wat respectievelijk staat voor 

het katholieke of protestantse 

geloof. De Put heeft een so-

bere, zwart geteerde kast. 

Stoer maar eenvoudig.    

WIST U DAT...

09.
/ Niet toegankelijk voor mindervaliden / Kinderen onder 
begeleiding / Houd rekening met wachttijd.

MOLEN DE PUT

PARK DE PUT 11  

Open ZA ZO

Het ambacht van molenaar bestaat al sinds de vroege middeleeuwen. Een molenaar moest de 

wind beteugelen, maar ook meer doen. Zo moesten bij een korenmolen de maalstenen scherp 

gehouden worden. De molenaar hakte met een speciale hamer groeven uit de loper- en de lig-

gersteen. De richels die overbleven in de steen werken als een schaar, die het graan ‘openknip-

pen’ en dan vermalen. Heden ten dage zijn er nog maar een handjevol molenaars die dit ‘billen’ 

nog echt kunnen (zie foto p. 23).

De korenmolenaar moest ook verstand hebben van het meel zelf. Hoe fijn of grof het moest zijn, 

gezeefd of niet, was het vochtig genoeg? Met een monsterboor kon de molenaar het aange-

boden graan testen en met een speciale meelschep nam de molenaar zijn loon in natura: één 

schep per gemalen zak meel. In De Valk zijn op tekeningen nog smokkelkasten teruggevonden, 

wat aangaf dat de molenaar soms meer wilde.

Een molen is een werktuig en moet daarom vrij van opsmuk zijn. Een mooie baard aan de voor- of 

achterkant van de molenkap mocht echter wel. Hierop werd vaak heel fraai de naam geschre-

ven met het bouwjaar. De windvaan bovenop de kap is vaak een afbeelding van de molennaam. 

Daarom heeft De Valk een valk als windvaan! 

/ Za 10-17 en zo 13-17 uur /  Beperkt toegankelijk minder-
validen / Houd rekening met wachttijd.

Open ZA ZO

10.
MOLENMUSEUM DE VALK  

2E BINNENVESTGRACHT 1 
 

ROSMOLEN 
Rosmolens zijn molens die niet door de 

wind, maar door paarden worden aan-

gedreven. De rosmolen die te bezichti-

gen is op de werf van molen De Valk is 

een zogenaamde ‘kollergang’. Hier zijn 

twee grote maalstenen op hun kant ge-

plaatst (‘kantstenen’) en al rollend over 

de ligger werden hier de grondstoffen 

voor buskruit geplet. Als het malen in de 

kollergang klaar was, werd het goedje 

aangeveegd en vervolgens gemengd in 

de menghal, waarna het in het ‘korrel-

huis’ werd gegranuleerd.

Rosmolens en kollergangen werden 

voor meer doeleinden ingezet. Zo kon 

er ook olie mee geslagen worden uit 

oliehoudende zaden, of grondstoffen 

voor verf mee worden vermalen. Ros-

molens mogen nu niet meer gebruikt 

worden, maar de kollergangen vind je 

nog steeds terug in windmolens.

Foto: Ien van den Bergh Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken, Jan Lagas LEIDEN/39LEIDEN/38
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Op de weg langs de Vliet valt ter hoogte van nummer 44 vooral de lange, met rode pannen ge-

dekte stal op. Maar erachter staat het hoofdgebouw: een rietgedekte Hallenhuisboerderij, waar-

van het oudste deel is gedateerd rond 1600. 

Het metselwerk en de verschillende kapconstructies verraden uiteenlopende bouwfasen. Op de 

eerste verdieping van het linkerdeel kijken we onder een zeventiende-eeuwse kapconstructie uit 

via een zestiende-eeuws kruiskozijn. Weer buiten zien we aan de rechterkant van de boerderij de 

relatief nieuwe koeienstal, die eind negentiende eeuw werd herbouwd. De aangebouwde stal met 

de rode pannen, dwars op het hoofdgebouw, laat drie soorten metselwerk zien en een gevelsteen 

waarop we met enige moeite ‘1902’ ontcijferen: de twintigste eeuw. In deze stal heeft nog een 

karnmolen gestaan, voor het maken van boter. 

In juni 2015 is de rieten kap vervangen. De ambachtslieden zijn weer vertrokken naar een vol-

gende klus, maar het resultaat is de moeite van het omfietsen waard. 

De laatste boer verliet de boerderij in januari van dit jaar. Daarmee is vier eeuwen agrarische ge-

schiedenis afgesloten. De nieuwe bewoners verbouwen het linkerdeel tot Bed & Breakfast. In de 

stal gaan ze wonen.

... de sporen van de karnmolen 

nog duidelijk zichtbaar zijn? 

Lopend rond een spil leverde 

een ezeltje de kracht om melk tot 

boter te karnen. Het ronde ezel-

spoor is afgetekend in de vloer.

WIST U DAT...

11.
/ Pand in restauratie / Gedeeltelijk toegankelijk voor minder 
validen / Het omfietsen waard / Ambachtelijk ijs van zuivel uit 
de polder.

BOERDERIJ 
ORA ET LABORA

VLIETWEG 44  

Open ZA ZO 

Het fabriekscomplex dat sinds 1822 het noordelijk deel van de Middelstegracht en Uiterstegracht 

domineerde, begint met de vestiging van zeepziederij Dros & Tieleman. De handel in zeep liep 

goed. In de loop der jaren werden haast alle pakhuizen en woninkjes in de buurt erbij getrokken. 

De fabriek veranderde in 1862 zijn naam in De Gekroonde Haan. Enige tijd later werd deze onderne-

ming echter overvleugeld door een bedrijf dat Cornelis Tieleman, kleinzoon van de eerste fabrikant 

Cornelis Dros, samen met een oom was begonnen. Hun fabriek was gespecialiseerd in groente- en 

vleesconserven - Leiden speelde aan het eind van de negentiende eeuw een pioniersrol in de op-

komst van de conservenfabrieken. 

Deze firma, Tieleman & Dros genaamd, ging in 1877 van start in een nieuw fabriekscomplex tus-

sen de Middelste- en Uiterstegracht. Het huidige bedrijfsverzamelgebouw bij de Ir. Driessenstraat is 

daar nog een restant van.  Toen in 1927 de zeepziederij  verhuisde, werden de leegkomende panden 

opgenomen in het complex van de succesvolle conservenfabriek. In de jaren ’50 ging het bergaf-

waarts met het bedrijf en in 1955 was Tieleman & Dros failliet.

Het gebouw Middelstegracht 36 heeft sindsdien diverse functies gehad. Sinds 2012 is het  de nieuwe 

thuisbasis van de sociaal-culturele vrijplaats Middelstegracht. Het wordt gerestaureerd en geschikt 

gemaakt voor nog meer functies. Op dit moment zijn de Weggeefwinkel en Doorbraak er gevestigd. 

/ Tentoonstelling foto’s buurpanden Middelstegracht 
38-40 door leden van de Leidse Amateur Fotografen 
Vereniging LAFV / Presentatie plannen, video / Presentatie 
duurzaam renoveren / Open Huis.

Open ZA ZO

12.
TIELEMAN & DROS, 
vm. KETELHUIS 

MIDDELSTEGRACHT 36

… het gouden jubileum van Tieleman & Dros 

in 1927 werd groots gevierd? Het personeel 

kreeg de keuze tussen een pensioenfonds of 

een personeelsfeest. Men koos voor de korte 

termijn: het feest. Bij het 75-jarige jubileum 

was de viering soberder, want het ging niet 

zo goed meer met het bedrijf.

WIST U DAT...

Foto: Saskia Leupen Foto: Robert van Kralingen, Leidse Amateur Fotografen Vereniging LAFV LEIDEN/41LEIDEN/40
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Museum De Lakenhal is gevestigd in de Laecken-Halle: een zeventiende-eeuws stadspaleis dat 

ooit het bruisende centrum van de Leidse lakenhandel was. Het valt nog altijd af te lezen aan de 

geveldecoratie. Hier kwamen de gouverneurs en staalmeesters van de lakennering bijeen. De 

handelaren leverden de balen stof af op het voorplein, waar ze door de staalmeesters werden 

gekeurd. De balen kregen een loden zegel als waarmerk. Deze lakenloodjes zijn over de hele 

wereld teruggevonden.

Het rijksmonument uit 1641 van architect Arent van ’s-Gravesande behoort tot de mooiste voor-

beelden van het Hollandse classicisme. Door het verval van de textielnijverheid in Leiden verloor 

de oude Laecken-Halle zijn oorspronkelijke functie. In 1874 opende het museum. Het publiek kon 

er dagelijks naar binnen voor slechts 10 cent per persoon. Op zondag was de toegang gratis. Dat 

geldt nog altijd voor de Leidse feestdag 3 oktober. Museum De Lakenhal beheert inmiddels ruim 

22.000 collectiestukken die de basis vormen voor tentoonstellingen over beeldende kunst, kunst-

nijverheid en geschiedenis. 

Met het project Nieuw Leids Laken blaast het museum zeven eeuwen geschiedenis van Leids Laken 

nieuw leven in. Hedendaagse ontwerpers maken nieuwe stoffen, op basis van de oorspronkelijke 

kwaliteitseisen. Vanaf 2018 zijn de stoffen in de museumwinkel te koop. 

/ Za en Zo 12-17 u / Tentoonstelling Zeven Eeuwen Leids 
Laken / Za en zo: 14 en 15 u. instaprondleiding / Familie-app 
Leids Laken: een ontdekkingstocht in de stad

Open ZA ZO 

14.
MUSEUM DE LAKENHAL

OUDE SINGEL 28-32

... het merk Leids Laken in 2014 

opnieuw officieel is geregistreerd 

door het museum? 

WIST U DAT...

Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

De Stichting Diogenes Leiden heeft eind 2014 de panden Hogewoerd 59-61 en Hogewoerd 63 ge-

kocht om ze te restaureren. Beide zijn beschermd als rijksmonument. 

Hier was gedurende meer dan twee eeuwen, van 1803 tot eind 2013, een wijnkoperij gevestigd. 

Vanaf de straat lijkt het alsof het één pand is met een heel brede gevel. Die indruk is onjuist. Oor-

spronkelijk bestond Hogewoerd 59-61 uit drie panden. Ze zijn kort na 1800 in één hand gekomen 

en daarna samengevoegd. De afzonderlijke panden zijn te herkennen aan de kappen, maar ook 

de oorspronkelijke muren tussen de panden zijn nog voor een groot deel aanwezig. 

In de negentiende eeuw zijn de voorgevels van de drie panden vervangen. De wijnkoperij kreeg 

een brede gepleisterde onderpui met daarboven zes gelijkvormige vensters, een kroonlijst en 

een attiek met lage vensters met kruisroeden. In het linkerdeel lagen de wijnvaten. In het mid-

dendeel werd de wijn gebotteld en rechts was een kantoortje. In de achterhuizen waren langs de 

wanden grote schappen aangebracht voor de opslag van wijnflessen. De vloer van het bedrijfs-

gedeelte is met klinkers bestraat. De wijnkoperij was sinds 1875 eigendom van de familie Maat. De 

laatste eigenaresse, mevrouw Mieke Maat, leverde bijna alleen nog aan vaste klanten. Daaronder 

waren diverse katholieke kerken die er regelmatig hun miswijn kochten. Mieke Maat overleed in 

2013 op 82-jarige leeftijd. Kort voor haar overlijden werd de wijnkoperij gesloten.

… de onderpui rond 1925 opnieuw gepleis-

terd is in Art Deco-stijl met een belettering in 

de stijl van de Amsterdamse School? De brie-

venbus is daar nog een mooi voorbeeld van. 

WIST U DAT...

13.
/ Te restaureren pand / Deel van het pand te bezoeken: 
beneden verdieping / beperkt toegankelijk mindervaliden /
Expositie bouwhistorische verkenning en restauratieplannen 
/ Wijnproeverij

Vm. WIJNKOPERIJ MAAT

HOGEWOERD 59-61

Open ZA ZO

LEIDEN/43LEIDEN/42 Foto: Francien van Zaanen Durand
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LEIDEN/44

Lakenstad /
De textielnijverheid is eeuwenlang de belangrijkste industrie in de Nederlanden geweest. Door 

productie van wollen stoffen voor de export naar de Hanzesteden en het Oostzeegebied wordt 

Leiden in de vijftiende eeuw de grootste stad van Holland. In de zeventiende eeuw is het zelfs het 

belangrijkste textielcentrum van de wereld. Handgemaakte stoffen uit Leiden werden over de 

hele wereld verkocht. Duizenden textielarbeiders, waaronder veel vluchtelingen uit de Zuidelijke 

Nederlanden, Engeland, Duitsland en Frankrijk vonden hier werk en droegen bij aan het welvaren 

van Leiden.

Thuisarbeid van hoge kwaliteit /
Tot de invoering van stoommachines begin negentiende eeuw was het maken van Leids laken 

een zeer arbeidsintensief en ambachtelijk proces waaraan vele handen te pas kwamen. Kinderen 

sorteerden wol, vrouwen sponnen garen en mannen werkten aan het weefgetouw. Om rond te 

kunnen komen maakten zij lange werkdagen. Zij leefden op het bestaansminimum en werkten 

vanuit hun kleine, dicht op elkaar gebouwde wevershuisjes. 

Rond 1630 werd in Leiden een nieuw soort laken gemaakt dat een gewild exportproduct was. Dit 

dure kwaliteitslaken was ontwikkeld om buitenlandse concurrentie het hoofd te kunnen bieden. 

De stof werd geweven van exclusieve Spaanse merinowol die door intensief vervilten, opruwen 

en scheren bijzonder licht, hecht en fijn was.  Door goede afwerking en dagenlange persing (de 

zogeheten appretuur) kreeg de stof een mooie glans en deftig aanzien. Omdat deze fijne stoffen 

heel anders waren dan de zware dikke lakense stoffen van Engelse wol die vanaf de dertiende 

eeuw in Leiden werden gemaakt, werden ze ‘nieuw Leids laken’ genoemd.

Gemiddeld waren zo’n veertig personen nodig om een laken met een lengte van vierenveer-

tig meter en breedte van tweeëneenhalve meter te maken. Deze wolsorteerders, wolwassers, 

spinsters, wevers, noppers, vollers en ververs en nog vele anderen werkten in opdracht van rijke 

drapeniers en kooplieden die eigenaar waren van de grondstoffen en het eindproduct verhan-

delden.  

Intensieve keuringen /
Om de kwaliteit te waarborgen werd in 1641 de ‘Laecken-Halle’ geopend (pand 14). Dagelijks kwa-

men tussen de 200 en 300 thuiswerkers naar de lakenhal om hun werk te laten controleren. In 

de loop van het productieproces moesten de stoffen minstens twee keer, na het weven en na het 

vollen, op oneffenheden worden onderzocht. 

WERKEN VOOR 
DE WERELDMARKT Jori Zijlmans /  

Conservator geschiedenis, Museum De Lakenhal

LEIDEN/45

Alle regels en wetten waaraan de werkgevers en werknemers zich moesten houden waren vast-

gelegd in zogenaamde keuren die werden uitgevaardigd door het stadsbestuur. Hierin staat het 

ambachtelijke productieproces van lakense stoffen in detail beschreven. Ook zijn de stuklo-

nen voor de arbeiders en de boetes voor overtredingen en imperfecties vastgelegd. Door deze 

strenge controles op het handwerk was Leids laken eeuwenlang een begrip voor hoogstaande 

kwaliteit. Naast het laken werden er nog vele andere stoffen geproduceerd en gecontroleerd in 

Leiden. Zo was er een aparte Baaihal, een Greinhal (naast het Weeshuis op de Hooglandse kerk-

gracht) en een Saaihal (pand 15). 

Isaac Claesz. van Swanenburg: Het wassen van de vachten en het sorteren van de wol, olieverf op paneel, 1607 of 1612

Collectie: Museum De Lakenhal, Leiden
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Met respect voor monumenten
In de historische binnenstad van Leiden realiseert a.s.r. vastgoed ontwikkeling een nieuw 
stukje binnenstad. Of eigenlijk beter gezegd: we amoveren, restaureren, renoveren en  
vernieuwen een verloederd stukje binnenstad en maken het weer mooi en toegankelijk voor 
iedereen. Dat doen we met behoud van het historische karakter en met respect voor de  
monumenten.

In het kader van de Open Monumenten Dagen leiden we u graag rond langs de verschillende 
panden in ons project Catharinasteeg. En vertellen u graag meer over de bouwhistorie en de 
transformatie van de historische panden tot winkels, woningen en een prachtige openbare 
binnentuin. Monumenten van de toekomst! 

Bezoek op zaterdag 12 september 2015 tussen 12.00 tot 17.00 uur ons projectkantoor op  
Aalmarkt 11 en meld u aan voor een rondleiding.

Uit liefde voor de stad creeren wij een beter leven
www.catharinasteeg.nl / www.asrvastgoedontwikkeling.nl

..

Adv_Monumenten dag Leiden_DEF_A5.indd   1 18-06-15   14:53



Foto: Francien van Zaanen Durand

In 1567 kwam het Sint Jacobsgasthuis uit 1477 in eigendom van de stad Leiden. Het werd een graan-

pakhuis en kort daarop saaihal, waar de staalmeesters bijeenkwamen en de stoffen werden ge-

keurd. Saai is een soepele, wollen stof, gemaakt van kamgaren en minder lang bewerkt dan laken. 

Deze betrekkelijk nieuwe stof was naar Leiden gebracht door de saaiwevers uit Vlaanderen die 

na de val van Antwerpen in 1585 in groten getale naar Leiden trokken. Zij brachten hun kennis en 

expertise mee en al gauw ontwikkelde de saainijverheid zich tot de grootste van de stad.

In 1595 gaf het stadsbestuur aan Isaac Claesz. Van Swanenburg opdracht tot het maken van een 

aantal panelen met daarop afgebeeld de saai-industrie. Het geeft wel aan hoe belangrijk deze 

textielsoort was voor de stad.

Nadat aan het eind van de zeventiende eeuw de Leidse lakenindustrie inzakte, huurden verschil-

lende organisaties de hal.

Bij de kruitschipramp van 1807 liep het pand ernstige schade op. Dit was aanleiding voor herstel 

en vernieuwing. In opdracht van de toenmalige koning Lodewijk Napoleon ontwierp architect Jan 

Giudici het nieuwe interieur in een neoclassicistische bouwstijl. De Leidse katholieken, die door 

dezelfde ramp hun schuilkerk waren kwijtgeraakt, namen de kerk in 1809 in gebruik. 

… de toren op de kerk nog steeds Jacobs-

toren genoemd wordt? Dit stamt uit de 

tijd dat reizigers op weg naar Santiago 

de Compostela een slaapplaats vonden 

in het middeleeuwse Sint Jacobsgasthuis, 

de voorloper van dit gebouw, maar nog 

steeds herkenbaar in de gevel.

WIST U DAT...

15.
/ Alleen za / Vanaf 14.00 uur inloopconcert orgelspel, p.16. 

SINT LODEWIJKKERK

STEENSCHUUR 17

Open ZA 

LEIDEN/48 LEIDEN/49

In 1350 werd de wijk Pancras-Oost bij de stad getrokken. Ergens in de eeuw daarna moet dit we-

vershuis, of een voorganger ervan, gebouwd zijn. Nog steeds vinden we, tussen de zijmuren van 

het Wevershuis en het buurhuis, een zogenaamde osendrup. Een middeleeuwse ruimte waarin 

het regenvocht van strodaken (na 1450 wegens brandgevaar verboden) werd opgevangen en 

afgevoerd naar de gracht. 

Het wevershuis is als klassiek woon-werkhuis ingedeeld. Aan de straatzijde ligt de werkruimte. Tus-

sen de woon-en de werkruimte bevindt zich de bedstede, met een kelder eronder, en een trap 

naar de zolder. We weten wie er vanaf 1560 tot nu in dit huis hebben gewoond. Aanvankelijk vooral 

(linnen)wevers, waarvan de laatste in 1815 vertrok. In de negentiende eeuw is de werkruimte ver-

bouwd tot mooie of zondagse woonkamer. Tot 1948 wonen drie generaties Groen in’ t Woud in dit 

huis. Daarna laten studenten hun sporen achter. Een ervan is Paul J. Crutzen (Amsterdam 1933) in 

1995 winnaar van de Nobelprijs voor scheikunde. De allerlaatste bewoner was een ‘eeuwige stu-

dent’, die wegens instortingsgevaar in 2001 door de brandweer uit het huis gehaald werd. In 2004/5 

werd het huis op initiatief van de Stichting Museum het Leids Wevershuis “geconsolideerd”: alleen 

noodzakelijke reparaties om verder verval te remmen zijn verricht. Sindsdien biedt het een unieke 

mogelijkheid om te ervaren hoe de gewone Leienaars in de loop der eeuwen woonden en werkten.

Open ZA ZO

16.
HET LEIDS WEVERSHUIS 

MIDDELSTEGRACHT 143

... we de familie Groen in ’t Woud terugvinden in 

een advertentie in de Leidse Courant van 11 april 

1923? Ludovicus Groen in ’t Woud, kleermaker 

aan de Middelstegracht 143, adverteert: ‘’DAMES 

OPGELET!!! Prima blauw Twill mantelcostuums 

naar laatste mode f.50,-”. Voordat vader Ludovicus 

Groen in ‘t Woud kleermaker werd, was hij ma-

chinebankwerker bij de Grofsmederij, waar onder 

andere scheepsankers werden gesmeed. daar 

waar nu het Ankerpark ligt. 

WIST U DAT...

Foto: Collectie Leids Wevershuis LEIDEN/49

/ Houd rekening met wachttijd / Demonstraties weven 
en spinnen door Leden van Weefkring Leyds Laeken e.a. / 
Expositie en demonstraties quilten door Internet Art-
Quiltgroep De-Uitdaging

BAK ±AN



Dit voormalige wolpakhuis is gebouwd in 1929 naar ontwerp van B. Buurman voor de Leidsche 

Textielfabrieken Gebroeders van Wijk & Co. Al in 1815 werd aan de Kerksteeg gestart met een 

sajetfabriekje. Vanaf 1847 breidt het concern zich uit, verspreid binnen de grenzen van de stad. 

Industrie buiten de stad was veelal geen optie omdat de grote groepen arbeiders zich alleen te 

voet konden verplaatsen. 

Het pand is om meerdere reden bijzonder en maakt deel uit van het totale gevelblok, waarbij de 

functie als pakhuis duidelijk uit de architectuur is af te lezen. Het is gebouwd in de rationalistische 

stijl, een stroming waarbij de nadruk lag op functionele elementen. Decoraties werden weggela-

ten. De horizontale- en verticale geledingen van de gevel benadrukken het gebruik van de ruim-

ten. Daarnaast heeft het pand een staalskelet met een voor Nederland bijzondere vloerconstructie 

van zogenaamde Excelsiorplaten ingelegd in de stalen vloerbalken, dit zijn holle, gebogen platen 

van gebakken klei. Een brand in 1962 heeft de stalen profielen dermate doen uitzetten dat de ach-

tergevel is ontwricht. Voor het behoud was het vuur net op tijd onder controle. Nadat het gebouw 

zijn functie als wolpakhuis verloor werd er op de derde verdieping de Textielschool gevestigd, als 

onderdeel  van de Ambachtsschool (pand 22). Hierna heeft het pand nog verschillende herbe-

stemmingen gekend. Nu liggen de ontwerpen voor een nieuwe bestemming klaar.

... in de Leidse Courant van 14 septem-

ber 1949 een advertentie stond voor de 

Nop- en stopcursus, gegeven in de Tex-

tielschool? De tekst luidde: “Ouders!!! 

Laat uw dochters een mooi vak leren. 

Zij zullen er heel haar leven, zeker ook 

financieel plezier van hebben”.

WIST U DAT...

17.
/ Alleen begane grond toegankelijk voor mindervaliden / Zo 14 
en 15 uur inloopconcert Leidse koren, zie p.17 / Doorlopende 
vertoning historische beelden textielnijverheid.

Vm. WOLPAKHUIS

HERENGRACHT 36

Open ZA ZO 

In 1908 besloot de gemeenteraad van Leiden om zelf het huisvuil te gaan verbranden. Het gebouw 

dat daarvoor in 1913 wordt opgericht werd de tweede gemeentelijke vuilverbranding van Neder-

land. Via een poort in de voorgevel aan de Langegracht reed men met paard en wagen het huis-

vuil binnen. Binnen werd het vuil opgetakeld naar de eerste verdieping en in de verbrandingsoven 

gestort. De oven maakte gebruikt van een bestaande schoorsteen op het terrein van de toenma-

lige gas- en elektriciteitsfabrieken.

De exploitatie van de vuilverbranding blijkt duur en de luchtervuiling groot. Daarom wordt ze in 1929, 

na een krappe zestien jaar, weer gesloten. Pas in 1954 krijgt het gebouw een nieuwe bestemming, 

na een drastische verbouwing, waarbij onder meer de gevel aan de Langegracht wordt gewijzigd. 

Het achterste deel wordt in gebruik genomen als hoogspanningstation, ook wel schakelstation 

genoemd: hier wordt elektriciteit omgezet van hoge spanning, zoals gebruikt op het hoofdnet, 

naar lage spanning, zoals gebruikt in huishoudens. In het voorste deel van het pand komt een 

werkplaats voor de hierbij gebruikte transformatoren.

Platte koperen strippen in de kleur rood, blauw en geel doorkruisen het gebouw en staan in ver-

binding met de enorme spoelen van de transformatoren, die opgesteld staan in de zogenoemde 

smoorspoelruimtes.

/ Za en zo 12-17 u / Slechts gedeeltelijk toegankelijk voor 
mindervaliden / Demonstraties Steenhouwen, zie p.10 / 
Rondleidingen Schakelstation / Kinderen alleen onder 
begeleiding. 

Open ZA ZO

18.
Vm. VUILVERBRANDING 

LANGEGRACHT 70 C-D                    

... men vroeger het huisvuil zowel met 

een boot over de toen nog niet ge-

dempte Langegracht ophaalde als met 

paard en wagen? De wagens werden 

na dienst gestald op het terrein dat we 

nu kennen als het Huigpark.

WIST U DAT...

Foto: Francien van Zaanen Durand Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken LEIDEN/51LEIDEN/50
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LEIDEN/52

In 1785 werd in Leiden het genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix (wiskunde is de moeder 

der wetenschappen) opgericht, ook bekend als Mathesis of MSG. Het genootschap verzorgde de 

eerste technische vakopleiding van Leiden. Kinderen vanaf twaalf jaar konden hier in de avond-

uren terecht voor onderwijs in vakken die aansloten op de bouwkunst, landmeetkunde, instru-

mentmakerij en grafisch vakwerk. 

De opleiding was bestemd voor wat het genootschap de Nijvere Volks Klasse noemde. In de prak-

tijk was dit de ambachtelijke middenklasse en de beter gesitueerde ambachtslieden, want het 

schoolgeld was fors en er waren hoge toelatingseisen. Veel bekende Leidse aannemers, archi-

tecten en drukkerspatroons leerden hier hun vak.

Stoom /
Vanaf 1835 raakte Mathesis ook bij de industrie betrokken. Het onderwijs werd uitgebreid met 

(stoom)werktuigkunde. Lange tijd was Mathesis, naast de Rotterdamse Industrieschool, de enige 

instelling in Nederland waar je het vak stoom kon volgen. Kort na 1850 begon het instituut ook met 

cursussen meet-, werktuigbouw- en natuurkunde. Ze waren bestemd voor volwassen arbeiders, 

geselecteerd door fabrikanten. 

Mathesis volgde de moderne ontwikkelingen op de voet. In 1894 had het instituut een landelijke 

primeur. Er kwam een opleiding elektrotechniek, met medewerking van de hoogleraren Lorentz 

en Kamerlingh Onnes. Van 1846 tot 1861 verzorgde het instituut overigens ook Handelsonderwijs.

Mathesis bleef lange tijd een avondschool. Pas in 1951 werd het als UTS (Uitgebreide Technische 

School) een dagschool, vanaf 1968 aangeduid als MTS (Middelbare Technische School). Uiteinde-

lijk ging deze opleiding, met vele andere, op in het ROC.

LEIDEN PIONIERDE 
IN TECHNISCH 
VAKONDERWIJS Cor Smit /  

historicus

LEIDEN/53

Leerlingen die voor de bouw kiezen, kunnen zich specialiseren in restauratiebouw en -technie-

ken. Overal in Nederland zijn er Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) die jongeren laten ken-

nismaken met en motiveren voor het restauratievak. De (landelijke) vereniging ROP, verdeeld 

in vijf districten, stimuleert overheden, particuliere opdrachtgevers en restauratiebedrijven om 

werkzaamheden te laten uitvoeren als opleidingsproject. Zo blijft het aantal restauratievaklieden 

op peil en kan Nederland zijn talrijke monumenten in stand houden.

Inspirerend / 

Leerlingen die in Leiden voor restauratie kiezen, volgen een dag per week theorielessen op 

school. De andere vier dagen werken ze op locatie mee aan een inspirerend project. Dat kan een 

monumentaal woonhuis zijn, maar ook bijvoorbeeld een schoolgebouw of kerk. Ook de restaura-

tie van de Leidse Pieterskerk (pand 3) was een opleidingsproject.

Op de restauratieprojecten werken de jongeren onder begeleiding van een leermeester. Alle 

mogelijke disciplines komen aan bod, zoals metselen, houtbewerking en schilderwerk. De leer-

lingen maken kennis met specifieke restauratietechnieken en met de verwerking en bewerking 

van materialen met het juiste gereedschap.

Uitslagen maken /
Op de wekelijkse schooldag krijgen de leerlingen algemene bouwkunde en leren ze het ma-

ken van verbindingen, aansluitingen en uitslagen. Uitslagen zijn geprojecteerde tekeningen van 

bouwonderdelen. Deze tekeningen zijn nodig om de onderdelen exact op maat te maken en 

daarna in het originele bouwwerk in te passen.

Wie gegrepen is door het restauratie-ambacht kan zich verder specialiseren in een vervolgoplei-

ding via ROC Leiden, in samenwerking met erkende restauratie-leerbedrijven.

Johan van Oosterhout  /  

coördinator ROP-zuid-west, Bouwmensen

GEBOUWEN LEREN 
RESTAUREREN? 

Penning uitgegeven bij het 200-jarig bestaan van MSG, 1985. (particuliere collectie) 

Voorzijde: voorstelling van een oude prijspenning. Keerzijde: moderne afbeelding van het lustrum MSG. 

Foto: Jan Lagas, Erfgoed Leiden en Omstreken.



In de zeventiende eeuw komt in Nederland de versiering van kamers en zalen sterk in zwang. Patri-

ciërshuizen en herenhuizen worden rijkelijk voorzien van veelal kostbare, decoratieve wandtapijten 

en goudleerpanelen. De kamerstukken vormen een zichtbaar teken van rijkdom van de bewoner. 

Aan het eind van de zeventiende eeuw gaan deze beter gesitueerden over tot het aanbrengen van 

geschilderde behangsels, waarmee ze waarschijnlijk de dure wandtapijten wilden imiteren.

De Amsterdamse schilder Dirk Dalens schilderde in 1735 zes van zulke doeken, als behang voor de 

tuinkamer van dit achttiende-eeuwse herenhuis. Hij was één van de bekendste landschapsschil-

ders van zijn tijd. Tot nu toe is bekend dat er van zijn hand acht grote series wandschilderingen, 

twaalf schilderijen en ongeveer 15 gewassen tekeningen en gouaches zijn overgebleven.

Op de doeken in de tuinkamer aan de Hooigracht zien we een geïdealiseerd landschap, een ar-

cadia. Hoewel de afbeeldingen waarschijnlijk berusten op fantasie, zijn veel thema’s realistisch 

verbeeld. Naast jachtscènes, exotische vogels en vee, is te zien hoe linnengoed op een bleekveld 

wordt uitgespreid. 

Vroeger deden vrouwen de was vaak op het platteland of op buitenplaatsen. De lakens en kleden 

werden dan op een grasveld uitgespreid om onder invloed van de zon weer schoon en fris te 

worden.

… ook het stukwerk in de kamer 

de moeite waard is? In de hoe-

ken van het plafond beelden 

putti (mollige kinderfiguurtjes) 

de vier jaargetijden uit. Op de 

schouw zijn een bloemenvaas 

en een reliëf met vier musice-

rende kindertjes aangebracht.

WIST U DAT...

19.
/ Alleen zo open / Beperkte groepsgrootte, houd rekening met 
wachttijd.

TUINKAMER 

HOOIGRACHT 39 
 

Open ZO 

Oorspronkelijk is de zaal van dit woonhuis uit de achttiende eeuw een vertrek voor representa-

tieve doeleinden. Het vertrek heeft mooie bouwkundige verhoudingen en ligt achter het huis, 

met uitzicht op de tuin.  

Pieter Janszoon Wierman kocht dit pand in 1732. Hij liet de serre aanbouwen en richtte deze zoge-

naamde tuinkamer in. De schilderingen worden toegeschreven aan Dirk Dalens III (1688- 1753), die 

ook gewerkt had aan de schilderingen van de tuinkamer Hooigracht 39 (pand 19). 

Dalens schildert fantasierijke, geïdealiseerde landschappen. Op de voorgrond zijn bomen en 

planten afgebeeld met daarachter bergen. Op één van de behangsels is een kerk te zien die 

lijkt op de St. Bavo in Haarlem. Het plafond is getooid met een illusionistische wolkenlucht. Om 

de symmetrie van de kamer te behouden, zijn aan de oostwand twee deuren aangebracht. Eén 

ervan is bruikbaar, de ander geschilderd.

Hieronymus van der Mij vervaardigde in 1733 het schoorsteenstuk met de mythologische figuren 

Diana en Callisto. Boven de deuren zijn afbeeldingen van de vier jaargetijden te zien op grisailles, 

ook wel witjes genoemd.  Vergelijkbare tuinkamers zijn in Leiden nog te vinden in het Academie-

gebouw (pand 23) aan de Breestraat (huis nr. 39) en aan de Hooigracht (bijvoorbeeld nr. 38 en 

nr. 39). 

/ Alleen za open / Beperkte groepsgrootte / Houd rekening 
met wachttijd

Open ZA 

20.
TUINKAMER   

NIEUWSTEEG 31 

... de serre over de -verdwenen- Arkgracht 

loopt? Deze gracht liep tot ongeveer 1350 

van het Steenschuur naar de Rijn. In de 

walkant van het Steenschuur is de toegang 

nog te zien. 

WIST U DAT...

Foto: Francien van Zaanen Durand Foto: Saskia Leupen LEIDEN/55LEIDEN/54
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De Ambachtsschool werd in 1883 geopend als eerste technische dagopleiding in Leiden. De ge-

meenteraad stelde een deel van het voormalige Sint Caeciliagasthuis ter beschikking, maar krap 

tien jaar later verhuisde de opleiding naar de Haagweg, waar architect Govert van Driel in 1892 een 

gebouw in de toen al niet meer zo heel erg gangbare neo renaissance stijl had ontworpen. Van 

Driel was tevens secretaris van de opdrachtgever, de “Vereeniging De Practische Ambachtsschool” 

en leraar aan en hoofd van de afdeling bouwkunde van de avondschool Mathesis Scientiarum Ge-

nitrix (MSG, de Wiskunde is de Moeder van de Exacte Wetenschappen) aan de Pieterskerkgracht.

De directeur betrok de woning links van het schoolgebouw (Haagweg 2) 

De school bleek al gauw te klein en werd in 1923 uitgebreid met een strak, L-vormig gebouw in 

dezelfde stijl. Een tweede uitbreiding volgde in 1939-1941, maar nu in een stijl die verwant is aan de 

Nieuwe Zakelijkheid. Deze uitbreiding is van beton, met een bekleding van gele bakstenen.

Nog tot 1992 hebben leerlingen van de gemeentelijke lagere technische school “De Nieuwe Vaart”, 

met welke opleiding de school in 1985 fuseerde, les gehad in timmeren, metselen, metaalbewer-

king en smeden in de school. Momenteel is het gebouw in gebruik als verzamelgebouw voor ate-

liers, bedrijven in de creatieve sector en een café. De nijverheid van de kunsten is een waardige 

herbestemming van het oude pand.

/ Za: rondleidingen Leidse ateliers / 13 en 14 u inloopconcert 
Leidse koren in workshop ruimte eerste verdieping, zie p. 14. 
Beperkt toegankelijk mindervaliden (geen lift).

Open ZA 

22.
Vm. AMBACHTSSCHOOL 

HAAGWEG 4               

... het schoolgeld afhankelijk was van 

de draagkracht van de leerlingen  

en dat onvermogenden zelfs waren 

vrijgesteld? Zo konden ook de aller-

armsten een opleiding volgen.

WIST U DAT...

Collectie: Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden 

In de rij statige huizen aan het Rapenburg vormen de nummers 29 en 31 een opvallend koppel. Ze 

zijn gelijktijdig gebouwd in 1664. In dat jaar kocht steenhandelaar en projectontwikkelaar Willem 

Wijmoth een oud middeleeuws huis op om er twee nieuwbouwpanden voor in de plaats te zetten. 

Stadsarchitect Willem van der Helm, een goede bekende van Wijmoth, leverde waarschijnlijk het 

ontwerp van beide halsgevels.

Ondanks verschillende aanpassingen en restauraties heeft het pand zijn oorspronkelijke karakter 

grotendeels behouden. Het woonhuis is onderverdeeld in een gedeeltelijk onderkelderd voor- en 

achterhuis van elk twee bouwlagen en een kap. Voor- en achterhuis worden van elkaar geschei-

den door een binnenplaats. De achterkamer van het voorhuis was de ‘mooie kamer’. Hier kwam 

in 1959 tijdens een restauratie een plafondschildering tevoorschijn die dateert uit de bouwtijd. Wie 

het heeft geschilderd is niet bekend, wel lijkt het nogal op een plafond in het pand van Ars Aemula 

Naturae (pand 29) en de vaste boekenkast in Rapenburg 25, de Bibliotheca Thysiana. De schilder 

heeft de illusie van een cassetteplafond (een plafond verdeeld in vakken) willen geven met in het 

midden zicht op een wolkenlucht. Hier zweven Amor met bloemenkrans en een tweede engel-

figuurtje. Opvallend zijn de vier geschilderde rozetten in de hoeken. Ze bestaan uit wisselende 

motieven van o.a. vruchten en schelpen die misschien naar de vier jaargetijden verwijzen.

… tijdens bouwhistorisch onderzoek 

een uiterst zeldzaam origineel buiten-

luik in een kruisvenster werd ontdekt? 

Dit kruisvenster dateert vermoedelijk 

nog uit de bouwperiode rond 1664. Het 

kruisvenster was destijds heel functi-

oneel. Via het hoge bovengedeelte 

treedt het daglicht toe tot diep in de 

kamer, het onderste gedeelte is open 

en zorgt voor ventilatie.

WIST U DAT...

21.
/ Houd rekening met wachttijd / Beperkt toegankelijk voor min-
dervaliden / Beperkte groepsgrootte.

WOONHUIS 
AAN DE GRACHT

RAPENBURG 29 

Open ZA ZO 

Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken, Pieter-Jan De Vos LEIDEN/57LEIDEN/56
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... het dak van de zogenaamde Van Lok-

horstvleugel getooid wordt door monsters, 

die veel weg hebben van de middeleeuwse 

gargouilles op de daken van gotische ker-

ken? Deze monsters lijken verdraaid veel 

op die op het dak van de voormalige depot-

gebouwen van natuurlijke historie aan de 

Raamsteeg, wat niet verwonderlijk is, aan-

gezien ook dit gebouw ontworpen is door 

Van Lokhorst. 

WIST U DAT...

De kersverse universiteit maakt in de eerste jaren van haar bestaan drie verhuizingen door. Ze 

huist achtereenvolgens in de gebouwen van het voormalige Barbaraklooster, dat van de Faliede 

begijnen en in 1581 strijkt zij neer in de voormalige kapel van de Dominicanessen, ofwel de witte 

nonnen. In dat laatste gebouw is de academie nu nog gehuisvest. In de loop der jaren worden 

kapel en andere ruimtes van het voormalig klooster grondig verbouwd en geschikt gemaakt voor 

colleges en een bibliotheek. De kapel met verhoogd nonnenkoor werd opgesplitst in het huidige 

Groot Auditorium op de begane grond en het Klein Auditorium boven, wat in de gevel nog te zien 

is in de vensters. In later eeuwen volgen diverse verbouwingen en worden de belendende panden 

Rapenburg 67-71 aan het complex toegevoegd. Daarbij krijgen de achttiende-eeuwse behangsel-

schilderingen (afkomstig uit Rapenburg 69) een nieuwe plaats boven het poortgebouw dat toegang 

geeft tot de Hortus. Eind negentiende eeuw werd het Academiegebouw ingrijpend gerestaureerd 

en uitgebreid. Het ontwerp is van Jacobus van Lokhorst, van 1878 tot zijn overlijden in 1906 rijks-

bouwkundige voor de gebouwen van het onderwijs. Nieuwe, stenen vensters gaven het oude ge-

bouw een ‘gotischer’ aanzien. Van Lokhorst kreeg zijn opleiding aan de Stadsschool van Teken- en 

Bouwkunst te Utrecht en behaalde daarnaast een diploma als beëdigd landmeter. 

23.
/ Deels alleen met rondleidingen, houd rekening met wacht-
tijd / Rondleiding ook in het Engels / Zo: 12–17 u uitleg 
werking orgel, doorlopende orgelspel, zie p.16. 

ACADEMIEGEBOUW  

RAPENBURG 73 

Open ZA ZO 

In 1594, vier jaar na de oprichting van de Hortus, werd de Clusiustuin exact op deze plek aan-

gelegd. De replica waar u doorheen wandelt, beslaat tweederde van de originele grootte. Een 

beukenhaag rondom zorgt voor een besloten gevoel in de tuin en middenin prijkt een houten 

prieeltje, ambachtelijk gemaakt naar een gravure van de tuin uit 1610 door Willem Swanenburgh 

naar Jan Cornelisz. van ‘t Woud, genaamd Woudanus. 

De Clusiustuin is in vier kwarten verdeeld die weer in smalle bedjes onderverdeeld zijn. Het is 

het ontwerp van de eerste directeur, Carolus Clusius (Arras 1526 - Leiden 1609). Clusius woonde 

jarenlang in Wenen, waar hij een tuin aanlegde voor Keizer Maximiliaan II. Daar begon hij met 

het verzamelen van bolgewassen, waaronder de tulp, die in die tijd in Turkije werd gekweekt. In de 

herfst van 1593 kwam Clusius naar Leiden, waar hij de rest van zijn leven bleef wonen. 

Overigens stond tussen 1933 en 2009 op deze plek een rode beuk. Enige jaren nadat deze enorme 

boom, die ziek was, geveld moest worden is de replica van de ‘oer-Hortus’ naar deze oorspron-

kelijke plek teruggeplaatst.

/ Za en Zo 10-18 uur / Kleine bollenmarkt / Demonstraties 
botanisch tekenen tussen 12-15.30 uur / Tijdens deze Open 
Monumentendagen is alleen de Clusiustuin vrij toegankelijk. 

Open ZA ZO

24.
HORTUS BOTANICUS
CLUSIUSTUIN  

RAPENBURG 71 

Foto: Francien van Zaanen DurandFoto: Francien van Zaanen Durand LEIDEN/59LEIDEN/58

... u op de naambordjes, behalve de he-

dendaagse wetenschappelijke namen 

van de planten en waar van toepassing 

de Nederlandse naam, de namen van 

de planten in Clusius’ tijd ziet?

WIST U DAT...
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In het bouwblok tussen Aalmarkt, Breestraat en Mandenmakerssteeg wordt momenteel het Aal-

marktproject uitgevoerd. Er worden nieuwe winkels gevestigd en dwars door het blok wordt een 

nieuwe steeg aangelegd, de Catharinasteeg. Voor het eerst in Nederland zijn de ontmantelings- en 

sloopwerkzaamheden begeleid door een bouwhistorisch bureau. Doel hiervan is historische bouw-

delen en -elementen te documenteren voordat ze verdwijnen. Zo wordt de bouw- en gebruiksge-

schiedenis van dit deel van de stad vastgelegd en straks ontsloten voor het brede publiek.  

Het onderzochte blok geeft een prachtige doorsnede van het bouwen in Leiden door de eeuwen 

heen. De stedenbouwkundige structuur hangt sterk samen met het ontstaan van Leiden langs de 

oevers van de Rijn en de hoger gelegen Rijndijk (Breestraat). De soorten gebouwen in het blok zijn 

ook karakteristiek: aan de Breestraat liggen de grotere en rijkere (voormalige) woonhuizen, aan de 

Aalmarkt en Mandenmakerssteeg zijn het voornamelijk panden met van origine een combinatie van 

wonen en werken. Veel van de panden zijn in de daarop volgende eeuwen ingrijpend verbouwd. 

Vooral in de 19de eeuw kwamen er rigoureuze moderniseringen en vernieuwingen. Het huidige 

uiterlijk van gevels en winkelpuien is sterk door deze laatste periode bepaald. Dit toont aan dat een 

gevel vaak niet veel zegt over de ouderdom en cultuurhistorische waarden van de bebouwing daar-

achter: vrijwel alle panden, ongeacht hun gevel, hebben oudere, soms zelfs middeleeuwse  casco’s.  

… er van de bebouwing van het voor-

malige middeleeuwse Catharinagast-

huis nog resten van een vleugel uit 

1571 aanwezig zijn in Breestraat 66? 

In Aalmarkt 11 bevindt zich de vrijwel 

complete gasthuisvleugel uit 1455. 

WIST U DAT...

25.
/ Startpunt voor rondleidingen Aalmarktgebied / Alleen toe-
gankelijk met rondleiding / Beperkte groepsgroottte / Houd 
rekening met wachttijd / niet toegankelijk mindervaliden.

AALMARKTPANDEN

AALMARKT 11 

Open ZA

Aan het einde van de zestiende eeuw maakte dit pand, samen met het naastgelegen Nieuwe Rijn 51, 

deel uit van een groot complex dat aan de achterzijde grensde aan de Nieuwstraat. 

Rond 1645 bouwde koopman Jan de Ruysscher een nieuw voor- en achterhuis. De begane grond 

en eerste verdieping kregen een woonfunctie; de overige bouwlagen waren in gebruik als opslag. 

Achter het deurtje rechts naast de ingang bevindt zich een overkluisde poort met kruisgewelf die 

toegang geeft tot het achterterrein. 

Bij een brand in 1656 ging het achterhuis grotendeels verloren. Voor het stadsbestuur was dit aan-

leiding om de smalle Hartesteeg oostwaarts te verbreden. De eigenaren van de huizen aan die zijde 

van de steeg verloren een groot deel van hun percelen, waarna de huidige rooilijn tot stand kwam. 

Het achterhuis van Nieuwe Rijn 50 kreeg toen een nieuwe gevel, die oorspronkelijk van kruis- en 

bolvensters was voorzien.

Bij een grote verbouwing in het tweede kwart van de achttiende eeuw kreeg het pand een nieuwe 

trap van de begane grond naar de eerste verdieping en schuifvensters met roedenramen in een klei-

ne verdeling. Op een aantal plaatsen bleven de oorspronkelijke kruisvensters echter gehandhaafd. 

In 1903 kreeg Nieuwe Rijn 50 een nieuwe voorgevel naar ontwerp van de Leidse architect Dirk Veil-

brief. De huidige winkelpui dateert uit een recenter verleden.

/ Pand in restauratie / Niet toegankelijk mindervaliden / 
De zolder is om veiligheidsredenen niet toegankelijk / 
Houd rekening met wachttijd.

Open ZA

26.
WOON-WINKELPAND

NIEUWE RIJN 50 

... zich in de kapconstructie van het 

voorhuis nog een hijswiel bevindt?  

Met dat wiel konden via de steeg aan 

de rechterzijde van het pand goede-

ren opgehesen worden.

WIST U DAT...

Collectie:  Erfgoed Leiden en Omstreken Foto: Saskia Leupen LEIDEN/61LEIDEN/60
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Gezicht op Musis Sacrum in het plantsoen eind negentiende eeuw.  
  

Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken LEIDEN/62

In Leiden is het niet moeilijk om gebouwen te vinden die met kunst of ambacht kunnen wor-

den geassocieerd. Denk alleen maar aan de vele musea die de stad rijk is, het gebouw van Ars  

Aemula Naturae (pand 29), de al dan niet verdwenen huizen waarin Gerard Dou, Rembrandt, Jan 

Steen, Lucas van Leyden en vele anderen woonden en werkten en de huizen waarin het werk van 

al die schilders, edelsmeden, muzikanten, toneelspelers, rederijkers en schrijvers etc. terecht 

kwam. Panden waarin kunst en ambacht werden beoefend waren er dus genoeg, panden die 

speciaal voor de kunsten zijn ontworpen en gebouwd zijn een stuk zeldzamer. 

Verzamelaars en collecties /
De meeste kunstenaars hadden hun werkplaats immers in hun woonhuis en ook ambachtslieden 

werkten meestal van huis uit. En kunstverzamelaars bouwden veelal aan een collectie om thuis te 

koesteren, aan vrienden te tonen en om vreemden te imponeren. In Breestraat 117 bouwde een 

rijke verzamelaar in 1777 zelfs een speciale galerij voor zijn schilderijen verzameling. (pand 32) 

Een van de eerste panden waarvan met zekerheid kan worden gesteld dat ze speciaal voor de 

kunst is gebouwd is, de Bibliotheca Thysiana uit 1657, het enige voorbeeld dat in Nederland uit de 

zeventiende eeuw is overgeleverd van een specifiek als bibliotheek bestemd gebouw. (pag. 12) 

Schone kunsten /
De twee opvallendste panden voor beoefening van de schone kunsten zijn wel de stadsschouw-

burg en de Stadsgehoorzaal (pand 27). De schouwburg werd in 1705 op de plek van een afge-

brande mouterij gebouwd. Hoewel in de achttiende eeuw toneel niet algemeen als een vorm 

van kunst werd gezien, was het theater aan de Oude Vest in wezen een van de oudste, speciaal 

voor uitvoerende kunst gebouwde panden van Leiden. In 1872 werd aan de Breestraat een stads-

zaal gebouwd voor de bijeenkomsten van diverse wetenschappelijke en literaire verenigingen 

in de stad, die aan de bestaande ruimte in het Catharinagasthuis niet genoeg hadden. Dit pand 

brandde al in 1889 af, waarna in 1890 een nieuwe Stadsgehoorzaal verrees. Hier hebben in de loop 

van de tijd kunst en ambacht in de soms wel zeer ruime zin des woord een podium gevonden.

Muziek van weleer /
Het muziekpaviljoen Musis Sacrum in het Plantsoen, ter hoogte van de Fruinlaan was wel een van 

de feeëriekste gebouwen die in Leiden zijn gebouwd. Hier werden vanaf 1871 in de zomermaan-

den muziekvoorstellingen gegeven door diverse orkesten onder het genot van een versnapering. 

Helaas is het gebouw in 1930 afgebroken.

VOOR DE KUNSTEN 
GEBOUWD Brigitte Bruyns /

historica

LEIDEN/63



De Stadsgehoorzaal begon 200 jaar geleden als soort vergadercomplex, dat in de loop van de 

jaren onderdak heeft geboden aan allerhande voorstellingen, lezingen, voordrachten, colleges en 

vergaderingen. Een kleine vijftig jaar later konden de verschillende zaaltjes aan de Breestraat  die 

inmiddels in gebruik waren, de vraag niet meer aan.

In 1872 kreeg stadsarchitect J.W. Schaap de opdracht voor het ontwerp van een nieuwe Stadszaal, 

die echter in 1889 al door brand werd verwoest. De nieuwe en grotere Stadsgehoorzaal die daarop 

volgde, was een ontwerp van stadsarchitect D.E.C. Knuttel, die speciaal hiervoor een studiereis 

naar Duitsland maakte. Daarbij lette hij vooral op akoestiek, verlichting en verwarming.

Om de Stadsgehoorzaal de gepaste feestelijke uitstraling te geven, gebruikte hij versieringen en 

ornamenten ontleend aan de renaissance en het maniërisme, wat goed is te zien aan de decoratie 

van de gevel met  de zuilengalerij, de foyer en de grote zaal. Let maar eens op de aan de klassieke 

oudheid ontleende maskers. De Stadsgehoorzaal ontwikkelde zich tot dé stadszaal van Leiden, een 

gemeentelijk zalenverhuurbedrijf waar iedereen met alles terecht kon. Recentelijk werden Stads-

gehoorzaal en Leidse Schouwburg samengevoegd tot Stadspodia Leiden. Een jarenlange verbou-

wing heeft geleid tot een nieuwe Aalmarktzaal en een opgeknapte Stadsgehoorzaal, die met toon-

aangevende programmering met recht een Leids Concertgebouw genoemd kan worden. 

... van het oorspronkelijke inte-

rieur (van na de brand in 1889) 

onderdelen, zoals de lambrise-

ring, de balkons in de grote zaal 

en het gehele interieur van de 

Breezaal tot op de dag van van-

daag behouden zijn gebleven?

WIST U DAT...

27.
/ Zondag: 13, 14, 15 en 16 u inloopconcert Leidse koren in de 
Breezaal en de Aalmarktzaal, zie p.16. 

STADSGEHOORZAAL

BREESTRAAT 60

Open ZO 

De bouw van de parkeergarage ging december 2014 van start. Tijdens dit bouwproject vond ook 

archeologisch onderzoek plaats. Historisch vooronderzoek wees uit dat het gebied dat we nu de 

Lammermarkt noemen, al een lange geschiedenis kent. In de middeleeuwen lag het buiten de 

stadsmuren, waar maar weinig bebouwing stond. In dit gebied lagen wel enkele kloosterterrei-

nen. Op de enige stadskaart uit deze tijd van J. van Deventer (1554) is het gebied als onbebouwd 

weergegeven. Voorafgaand aan het beleg van Leiden is in 1572 alle bebouwing rondom de stad 

gesloopt. Zo ook de gebouwen van de kloosters en eventuele opstallen binnen het plangebied. 

Na 1574 werd het gebied herverkaveld en in 1611 werd de stad vergroot.Ten behoeve hiervan kocht 

de stad de landen op die binnen de stad zouden komen te liggen. De landerijen waren in gebruik 

als weiland, raamland, boomgaard of moestuin. Met de stadsuitleg wijzigde de indeling van het 

gebied ingrijpend. Twee waterwegen doorkruisten het gebied: de Langegracht en de Binnenvest-

gracht. Onder de huidige Lammermarkt en een deel van het parkeerterrein van Molen de Valk 

lag een compleet bouwblok. Het noordelijk deel van het plangebied werd ingericht als bolwerk. 

Vanaf 1860 werden de Korte Langegracht en de Binnenvestgracht gedempt. Het bouwblok is in 

1906 gesloopt om plaats te maken voor de veemarkt.

/ Informatie centrum / BAAC Archeologie en Bouwhistorie 
geeft tekst en uitleg over recente opgravingen terrein 
toekomstige parkeergarage Lammermarkt / Beperkte 
groepsgrootte. 

Open ZO 

28.
INFORMATIECENTRUM 
LAMMERMARKT  

LAMMERMARKT 35

… het bastion vanaf het midden van de 19de 

eeuw in gebruik was als begraafplaats? Een 

deel hiervan was gereserveerd voor Joodse 

graven. In 1911 werd de algemene begraaf-

plaats gesloten en geruimd. De Joodse be-

graafplaats bleef in gebruik tot 1962 waarna 

de graven werden overgebracht naar Katwijk.

WIST U DAT...

Foto: Francien van Zanen Durand
Opgravingen op het terrein van de toekomstige parkeergarage Lammermarkt 
Foto: BAAC, Archeologie en Bouwhistorie. LEIDEN/65LEIDEN/64
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Dit complex ontstond in de eerste helft van de zestiende eeuw als omvangrijk woonhuis. Het be-

langrijkste gedeelte bevond zich toen aan de zijde van de Schoolsteeg. Ruim een halve eeuw later 

werd het achterhuis ingrijpend verbouwd waarbij de huidige gevel in renaissancestijl ontstond.

Binnen, op de begane grond bevindt zich een cassetteplafond uit 1653. In één van de vakken daar-

van liet de schilder in het Italiaans een opmerkelijke signatuur achter: Questi quadrati et con le 

trabi ha depinto M. Sagemolo (deze vierkanten, en niet de balken, heeft M. Saeghmolen beschil-

derd). De marmerbeschildering van de balken is waarschijnlijk van de hand van een zogenaamde 

klad- of grofschilder. In de zeventiende eeuw bedoelde men daar een decoratieschilder mee. Zij 

zaten ook in het Lucasgilde en waren vaak zeer gewaardeerde ambachtslieden die goedkopere 

houtsoorten een illusie van exotisch hardhout en zelfs van marmer konden geven.

Op de eerste verdieping ziet u een beschilderde wand uit dezelfde periode.

In 1856 werd in het pand de zogenaamde Tusschenschool geopend, bedoeld voor minvermogen-

den. De verbouwing gebeurde naar ontwerp van architect J.W. Schaap. In 1859 werd behalve de 

Tusschenschool ook de teken- en schildersacademie Ars Aemula Naturae in het gebouw gehuis-

vest. De naam -De kunst wedijvert met de natuur- werd in 1799 bedacht. Na sluiting van de Tus-

schenschool in 1922 bleef Ars Aemula huurder van het pand.

… de tussenschool werd gesticht 

door J. Kneppelhout? Deze let-

terkundige publiceerde onder het 

pseudoniem ‘Klikspaan’ over het 

Leidse studentenleven.

WIST U DAT...

29.
/ Zo: 13 en 15 u Inloopconcert Leidse koren, zie p. 15. / Deels 
toegankelijk mindervaliden / Bovenverdieping alleen met 
rondleidingen / Houd rekening met wachttijd.

ARS AEMULA NATURAE

PIETERSKERKGRACHT 9A

Open ZA ZO 

Op 22 oktober 1899 opende het Leidsche Volkshuis zijn deuren. Na de volkshuizen in Amsterdam 

en Middelburg was het de derde instelling in Nederland waar door middel van allerlei cursussen 

geprobeerd werd “De ontwikkeling, beschaving en het levensgeluk van de arbeidende en daar-

mee gelijkstaande klassen te Leiden en omgeving te verhogen”. 

De praktisering van een dergelijk beschavingsoffensief vereiste vanzelfsprekend een ruim en 

monumentaal gebouw. De drijvende krachten achter het Leidsche Volkshuis, de hoogleraren 

H.L. Drucker, H.B. Greven en W. van der Vlugt, trokken voor de bouw van het pand de bekende 

stadgenoot W.C. Mulder (1850-1920) aan.

Mulder heeft zijn opdracht met succes vervuld. Het Volkshuis met zijn hoge Grote Zaal en andere 

ruime vertrekken moet op de schamel behuisde Leidse arbeiders grote indruk hebben gemaakt. 

Alle ruimtes waren geverfd in donkerbruine tinten en bespannen met jute en in veel kamers hin-

gen schilderijen in goudkleurige en palissanderhouten lijsten. Op deze “deftige” cursusplekken 

vonden de arbeiders warmte, veiligheid, geborgenheid en saamhorigheid.

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw liet de toenmalige directrice, Mies Ruth, de zware 

eikenhouten deuren in de gangen en trappenhuizen verwijderen en vervangen door contraste-

rende kleurvakken die duidelijk beïnvloed waren door de kunststroming De Stijl. 

/ Za: 13, 14, 15 en 16 u Inloopconcert Leidse Koren in de grote 
zaal, zie p.14.

Open ZA 

30.
HET LEIDSE VOLKSHUIS  

APOTHEKERSDIJK 33 A 

... van alle Volkshuizen die vanaf 1900 in Ne-

derland zijn gevestigd, het Leidse Volkshuis 

het enige is dat nog functioneert als cur-

susgebouw? Gaandeweg is het accent van 

verheffing van de arbeider verschoven naar 

een permanente vorming en ontwikkeling 

van volwassenen.

WIST U DAT...

Foto’s: Francien van Zaanen Durand

Intereur grote zaal rond 1900 

Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken LEIDEN/67LEIDEN/66
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Hartelijk welkom in het plantsoentheater. Het huis is gebouwd in 1880, naar een ontwerp van archi-

tect W.C. Mulder. Het huis en de indeling waren in de negentiende eeuw ingericht op een strakke, 

huishoudelijke organisatie met dienstbodes, kooksters en ander personeel. Leveranciers kwamen 

aan de achterzijde aan de deur. 

Het huis heeft sindsdien uiteenlopende bestemmingen gehad: een notariskantoor, een hotel, een 

opvanghuis voor sociaal zwakkeren en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Sinds 2003 heeft 

Het Plantsoentheater zich hier gevestigd en speelt het huis een grote rol in de voorstellingen. 

Het souterrain met de dienstingang, de bel-etage en de zolder fungeren regelmatig als podium en 

meubels en voorwerpen dienen vaak als decorstuk of rekwisiet. Zeven jaar geleden is de zolder in 

oorspronkelijke staat terug gebracht. De bijzonder gevormde dakspanten en dakkapellen zijn op 

ambachtelijke manier hersteld, inclusief de zinken losanges op het dak.

... het huis regelmatig wordt gebruikt 

voor filmopnames? De nieuwste pro-

ductie van Het Plantsoentheater Up-

stairs Downstairs, over de Mevrouw 

en De Meid, werd hier gemaakt en 

gespeeld.

WIST U DAT...

31.
/ Niet toegankelijk mindervaliden / Muziekoptredens singer-
songwriter: Za: 13, 14,30 en 16 u / Zo: 12, 14 en 16 u, zie p 12. 

PLANTSOENTHEATER

PLANTSOEN 45

Open ZA ZO

Het onlangs gerestaureerde Breestraat 117 is een samenvoeging van twee panden. Het deel links 

wordt wel De Goliath genoemd, het deel rechts ‘t Cleyne Moriaenshooft. 

In 1776 gaf eigenaar Jan Tak opdracht een nieuwe gevel voor de twee huizen te zetten. Ook liet 

hij het interieur verfraaien volgens de laatste mode: met stucplafonds, lambriseringen en schou-

wen in Lodewijk-XV-stijl. Tak behoorde tot de groep rijkste Leidenaars, die bestond uit regenten, 

ondernemers en kooplieden, artsen, advocaten, hoogleraren en renteniers. Onder deze elite 

was het niet ongebruikelijk een kunstcollectie op te bouwen. Tak bouwde speciaal hiervoor een 

kunstgalerij op de eerste verdieping: een opmerkelijk hoog en langgerekt vertrek. In dit vertrek 

hing een topcollectie van 122 schilderijen, waaronder werken van meesters als Peter Paul Rubens, 

Gerrit Dou en Gabriël Metsu. De collectie werd in 1781 geveild. Momenteel wordt geprobeerd 

om alle schilderijen weer te traceren, om zo een virtuele reconstructie te kunnen maken van de 

verzameling. In 1806 komt het huis in handen van Paul François Hubrecht, notaris en schepen van 

Leiden. Hij laat het pand aanpassen in empirestijl. Het plafond van de tuinkamer, rond 1825 ver-

vaardigd, is hiervan een voorbeeld. Pieter Kan, eigenaar van 1899 tot 1926, vraagt de architecten 

Jesse en Fontein in 1906 het achterhuis te bouwen. Het pand is nu verbouwd tot diverse apparte-

menten, horeca en winkelruimte.

/ Deel van het pand te bezoeken / Houd rekening met 
wachttijd. 

Open ZA ZO 

32.
BREESTRAAT 
VAN DE LEUR     

BREESTRAAT 117 

… Johan de Bye in 1665 een kamer 

huurde in de ‘Goliath’ om daar 

een tentoonstelling te houden van 

zijn enorme collectie schilderijen 

van Gerrit Dou? Belangstellenden 

konden de 29 werken tegen een 

gift voor de armen bekijken.

WIST U DAT...

De huizen Plantsoen 41, 43 en 45. Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken
Interieur woonhuis Breestraat 117 ten tijde van Prof. Van Kan: kabinet 
Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken LEIDEN/69LEIDEN/68
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LEIDEN/70

Vanaf ongeveer 1880 tot ver in de twintigste eeuw is er veel beeldende kunst verwerkt in Leidse 

gebouwen. Architecten en kunstenaars of ambachtslieden werkten samen aan interieurs en ex-

terieurs, soms ook aan parken of tuinen. Bepaalde architecten verrijkten ook zelf hun gebouwen 

met beeldende kunst en decoraties. Zo ontstond er in vorm en materiaalgebruik soms een ver-

rassende eenheid van stijl. Die stijl kon variëren, want de ontwerpers namen allerlei bouwperio-

des uit de geschiedenis tot voorbeeld.

Woonhuis met siergevel /
Zo toont het woonhuis Maredijk 161, gebouwd in 1887, een ver doorgevoerde neorenaissance-

stijl. De Leidse architect W.C. Mulder (1850-1920) verwerkte zandsteen banden als speklagen in 

het metselwerk en maakte een rijke ornamentiek met siermetselwerk, diamantkoppen, zand-

steen bolbekroningen en rolwerk. Veel details lijken geïnspireerd op de stadhuisgevel aan de 

Breestraat, een befaamd renaissance-ontwerp dat na de grote brand van 1929 volledig is geres-

taureerd (pand 1). Het relatief gaaf bewaarde interieur van het woonhuis (niet te bezichtigen) 

bevat diverse kamers in neorenaissancestijl, een bijzonderheid in Leiden.

Neogotische ramen /
Een voorbeeld van neogotiek is te zien in de vleugel (1897) die rijksarchitect J. van Lokhorst (1844-

1906) toevoegde aan het Academiegebouw (pand 23). Hij ontwierp hoge, natuurstenen vensters, 

gedeeltelijk gevuld met glas-in-lood in een geometrisch patroon. Daarmee borduurde hij voort 

op de spitsboogvensters van het Academiegebouw. Deze vormen waren pas enkele jaren tevoren 

in het gebouw aangebracht, bij een historiserende restauratie die in 1880 begon.

Letters en olifanten /
Soms vervaagt de scheidslijn tussen architectuur en kunstnijverheid. De samenwerking tussen 

architect W.M. Dudok (1884-1974) en keramist/fabrikant W. C. Brouwer (1877-1933) heeft een mooi 

voorbeeld van bouwkeramiek opgeleverd. Het voormalig kantoorgebouw van het Leidsch Dag-

blad werd in 1917 naast een (inmiddels gesloopte) drukkerij opgetrokken op een driehoekig per-

ceel aan de kop van de Witte Singel. De vooruitstekende vleugel heeft aan drie zijden een iden-

tiek paneel met het opschrift ‘Leidsch Dagblad’ in Brouwer-terracotta. Geestig zijn de terracotta 

dierfiguren die aan beide kanten van dit bouwdeel luidkeels het nieuws lijken te verkondigen. 

Gebrandschilderd glas, bouwkeramiek, smeedijzer en zinken dakornamenten verwijzen naar de 

functie of de gebruikers van het gebouw. Het motief van de olifant bij de afvoer van de dakgoten 

heeft Dudok later herhaald op de voormalige HBS (nu het Bonaventuracollege) aan de Burggra-

venlaan (pand 35).

KUNST, 
MET LEIDSE 
ARCHITECTUUR 
VERSMOLTEN

Prosper de Jong /  

Juniorconservator kunstnijverheid, Museum De Lakenhal

LEIDEN/71

Vissen en pelikanen /
In Museum De Lakenhal zorgen vissenkoppen van geglazuurd bouwkeramiek in de toiletspoel-

bakken voor een luxe watergeleiding (pand 14). De toiletten in de Papevleugel van dit museum 

werden in 1921 voorzien van een keramische betegeling met kristalglazuren van de bekende fa-

briek De Porceleyne Fles in Delft. 

Maar bouwkeramiek staat soms ook bijna op zichzelf. Pelikanen, eenden en konijnen op de hek-

pijlers verwelkomen bezoekers van het woonpark Die Leythe, bij de Hoge Rijndijk. (fietsroute rich-

ting Leiderdorp). 

Wandversiering /
Een hoogtepunt van monumentale wandschilderkunst (1928) bevindt zich in de Oud-Katholieke 

Kerk aan de Zoeterwoudse Singel (pand 34). De kunstenaar Chris Lebeau (1878-1945) verwerkte 

zijn politieke opvattingen in talrijke mensfiguren. 

Het Leidse Stadhuis (pand 1) bevat ook uitzonderlijke wanddecoraties. De beroemde graficus 

Maurits Escher (1898-1972) ontwierp voor de nieuwbouw na de stadhuisbrand verfijnde hout in-

tarsia wandpanelen. Ze zijn volledig geïntegreerd in de houten afwerking van enkele interieurs.

Olifant boven de afvoer van het Bonaventuracollege
Foto: Claudia Claas

Detail muurschildering Oud-Katholieke Kerk
Foto: Claudia Claas

Dierplastieken, woonpark Die Leythe
Collectie: Erfgoed Leiden en omstreken



Café De Bonte Koe herbergt een aantal fraaie tegeltableaus met landelijke taferelen, waarschijn-

lijk uit het eerste decennium van de twintigste eeuw. 

Volgens de overlevering zijn ze aangebracht door een slager die hier zijn bedrijf wilde vestigen, 

maar vermoedelijk heeft het pand nooit dienst gedaan als slagerij. In maart 1910 werd een deel 

van de inboedel, compleet met het uithangbord, te koop aangeboden onder de vermelding ‘alles 

nieuw’. Twee maanden later verhuisde het café dat sinds 1880 in het pand ernaast gevestigd was 

naar nummer 13, en heropende als café In de Bonte Koe.

De bijzondere betegeling van de slagerij, die op alle wanden prijkt, is al die tijd behouden geble-

ven. Het werk bevat Jugendstil-elementen en bestaat onder meer uit drie grote tableaus. Hierop 

zijn koeien afgebeeld, de handelswaar van de slagerij. De dieren zijn in een geïdealiseerd Hol-

lands polderlandschap geplaatst, met torenspitsen en molens. De tegels werden omstreeks 1908 

vervaardigd door de Utrechtse Tegelfabriek Holland (1893-1918), waarschijnlijk naar ontwerp van 

Hermanus Oostveen.

Deze tegelfabriek produceerde onder andere tegeltableaus met landschappen en stadsgezichten. 

Ook werden er series tegels beschilderd met streekdrachten van vissersplaatsen als Marken, Vo-

lendam en Scheveningen.

… Café de Bonte Koe één van de 

vroegste elektra-installaties van 

Leiden had? Dit werd mogelijk 

gemaakt door de vestiging van de 

stedelijke elektriciteitscentrale aan 

de Langegracht in 1907.

WIST U DAT...

33.
CAFÉ DE BONTE KOE 

HOOGLANDSEKERK-
CHOORSTEEG 13

Open ZA ZO

Aan de Zoeterwoudsesingel ligt het onopvallende witte kerkgebouw in chaletstijl van de Oud-

Katholieke Kerk, ontworpen in 1925-’26 in chaletstijl door de Leidse architect Bernard Buurman.  

Van de buitenkant vormt de kerk een geheel met de naastgelegen Villa de Hoeksteen uit 1904.

Zo sober als het gebouw van buiten oogt, zo overweldigend en toch verstild is het interieur. Alle 

wanden zijn tussen 1928 en 1931 beschilderd door Chris Lebeau  (Amsterdam 1878 – Dachau 1945) 

in een kleurpalet met veel paars en goud. Lebeau, opgeleid aan de Rijksschool voor Kunstnijver-

heid, was een artistieke duizendpoot. Hij was bekend als tekenaar, graficus, ontwerper van glas-

werk, keramiek en textiel.

De keuze voor Lebeau was opvallend, aangezien hij zichzelf als ‘religieus anarcho-communist’ om-

schreef. Toch kreeg hij de vrije hand, wat resulteerde in een vrij onorthodox resultaat. Onder de 

afgebeelde personen zien we veel eenvoudige mensen in eigentijdse kleding, arbeiders, gelovigen 

luisterend naar evangelisten, maar ook door Lebeau bewonderde tijdgenoten zoals Vladimir Lenin, 

Mahatma Gandhi en de Amerikaanse anarchisten Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti.

Voor de eerste schildering die Lebeau maakte, gebruikte hij nog de traditionele frescotechniek.  

Al spoedig bleek dat deze methode niet geschikt was. De kleuren waren licht van toon en er  

ontstonden vochtplekken. Daarom stapte Lebeau over op een speciale waterglastechniek.

/ Za: 12-16.30 u en zo: 10-17 u  / Niet toegankelijk voor min-
dervaliden (trappen) / Inloopconcert Leidse koren: za 14 en 
15 en zo 13 en 14 u, zie p. 14 en 16.

Open ZA ZO 

34.
OUD-KATHOLIEKE KERK      

ZOETERWOUDSE- 
SINGEL 50 

… Lebeau de uiteindelijke voor-

stellingen aangebracht heeft in 

de zogenaamde Keimse water-

glasschildertechniek? Dit is een 

mengsel van minerale pigmenten 

met kaliumsilicaat, genoemd naar 

de uitvinder A.W. Keim.

WIST U DAT...

Collectie: Francien van Zaanen Durand Foto’s: Claudia Claas LEIDEN/73LEIDEN/72

/ Za en zo: 12-17 u / Niet toegankelijk minder validen (hoge 
opstap serre).

BE BK



In september 1915 is het (tweede) nieuwe gebouw voor de gemeentelijke Hogere Burgerschool 

(HBS) feestelijk geopend. Het is een ontwerp van de architect W.M. Dudok (1884-1974). Het gebouw, 

inclusief de conciërgewoning, is opgetrokken in rode Brabantse steen. Voor het gebruik van bak-

steen, voor de torentjes en meer heeft Dudok zich laten inspireren door de architect H.P. Berlage. 

Al lijkt het gebouw misschien massief en donker, toch is het binnenin licht. Niet alleen dankzij de 

grote ramen, waarvan verschillende van gebrandschilderd glas-in-lood zijn, maar ook dankzij het 

kleurgebruik:  ‘In het algemeen is men in deze school niet voor de toepassing van frisse, desnoods 

helle kleuren teruggeschrikt; in de leslokalen vond hel groen en wit, in de leraars- en directeurs-

kamers zelfs een warm rood van toepassing’, aldus de Leiderdorpse keramist W.C. Brouwer (1877-

1933). Brouwer maakt voor de de HBS de ornamenten in de docentenkamer en een terracotta aap 

en uil voor de gevel aan de Burggravenlaan. Een gehurkte aap met een reageerbuisje is aange-

bracht op de plaats van het ‘chemisch laboratorium’. Achter de uil met een dik boek – symbool van 

wijsheid - bevindt zich de bibliotheek. Een gestileerde uil van metaal, bevindt zich ook in het hek 

bij de ingang van de school. Wie de aardewerk klok en de terracotta zandlopers en sleutels boven 

de hoofdingang heeft gemaakt, blijft onduidelijk. Dudok is present bij de opening van het nieuwe 

schoolgebouw, anno 2015 exact honderd jaar geleden. 

… er een uit zandsteen ge-

hakte olifantskop in de Hoge 

Rijndijk-gevel zit? De slurf  

omvat de gootpijp. Dit is werk 

van de Haarlemse beeldhou-

wer J.L. Vreugde (1868-1936), 

die ook tekent voor het wa-

pen van Leiden met ‘anno 

1915’  eronder in de gevel.

WIST U DAT...

35.
/ Jubileum: 100 jaar de Leidse school van Dudok / Za 13 en 14 
u: Inloopconcert Leidse koren, zie p.14.

Vm. HBS 
BONAVENTURACOLLEGE   

BURGGRAVENLAAN 2

Open ZA

Op de hoek van de Toussaintkade en de Ter Haarkade staat een van de gaafste Leidse schoolge-

bouwen uit de naoorlogse periode, sinds 2014 een gemeentelijk monument. 

Het pand was tot voor kort  in gebruik bij het ROC Leiden, maar is in 1960 gebouwd als Christelijke 

Nijverheidsschool voor Meisjes. Omdat de huishoudschool in de jaren zestig ook leerlingen van 

buitenaf moest trekken, werd gekozen voor deze ligging buiten het centrum. Het sobere maar 

elegante gebouw, een ontwerp van de Amsterdamse architect J.F. Niepoth, bestaat uit een L-

vormig bouwdeel met de lokalen en kantoren, waaraan een apart gymnastieklokaal is gekoppeld. 

In het pand gaan moderne bouwtechnieken samen met traditioneel metselwerk, in de voor die 

periode karakteristieke gele baksteen.  Alles is met aandacht vormgegeven.

Niepoth werkte met twee andere talentvolle ontwerpers samen. Tuinarchitecte Mien Ruys leverde 

een ontwerp voor de tuin aan de noord- of achterzijde. Hier ligt nu het schoolplein. En kunstenaar 

Berend Hendriks maakte een monumentaal werk van glas-in-beton voor de entreehal.

Binnenin vormt de hoge entreehal het hart van het gebouw. De hal heeft een zwevende trap met 

galerij, voorzien van een ranke balustrade. Het dak wordt gedragen door vrijstaande pijlers, die 

aan de noordzijde zijn bekleed met lichte mozaïektegeltjes.

Voor de muur daarachter maakte Hendriks het glas-in-beton kunstwerk, dat uit 54 ramen bestaat.

/ Niet toegankelijk voor mindervaliden.

Open ZA   

36.
Vm. HUISHOUDSCHOOL 
BOSHUIZEN

TOUSSAINTKADE 51 

… de techniek van glas in beton omstreeks 

1930 al in Frankrijk werd toegepast? Bij deze 

techniek worden stukken gekleurd glas in 

beton gegoten. Omstreeks 1949 werd de 

kunstvorm voor het eerst in Nederland  

geïntroduceerd. Glas in beton is kenmer-

kend voor het naoorlogs modernisme en 

de wederopbouw architectuur.

WIST U DAT...

Foto: Saskia Leupen Foto: Saskia Leupen LEIDEN/75LEIDEN/74

±AKE



Na de oorlog startte de overheid met een ambitieus bouwprogramma tot herstel van het bescha-

digde Nederland. Wat begon als een aanpak van de oorlogsschade, mondde eind jaren 1950 uit in 

de opbouw van de welvaartsstaat en een algehele modernisering van Nederland. Infrastructuur, 

industrie, economie, defensie, volkshuisvesting, wetenschap, cultuur en onderwijs, overheidsge-

bouwen: overal werd vernieuwd en verbouwd.

Voor de kunsten betekende de wederopbouw een enorme stimulans. In 1951 werd namelijk be-

paald dat bij nieuwe rijksgebouwen voortaan 1,5% van de bouwsom aan kunst moest worden 

besteed. Zo konden mensen ook buiten musea met kunst in aanraking komen en de positieve 

invloed ervan ondergaan. Vanaf 1954 paste Leiden deze percentageregeling ook toe bij gemeen-

telijke nieuwbouw. Vandaar dat er nu zoveel kunst aanwezig is in gebouwen uit de wederopbouw-

periode tot eind jaren 1960, zoals scholen, universiteitsgebouwen, ziekenhuizen, sportcomplexen 

en overheidskantoren. Sommige werken zijn gemaakt door topkunstenaars als Berend Hendriks, 

Lex Horn en Peter Struycken. 

De wederopbouwperiode kenmerkte zich door een innige samenwerking tussen architect en 

kunstenaar. De kunst was niet slechts een toevoeging als het gebouw al klaar was, maar werd 

vaak vanaf het begin mee ontworpen. Het zit meestal op een prominente plek zoals de centrale 

hal of het trappenhuis. De kunst versterkt de architectuur en zegt dikwijls iets over de functie van 

het gebouw.

De wederopbouwarchitectuur staat tegenwoordig onder druk. Dit heeft grote gevolgen voor de 

kunstwerken. Ze verdwijnen simpelweg als de gebouwen gesloopt worden.

Voor wederopbouwkunst komt gelukkig langzamerhand wel meer aandacht. Bij sloop van het 

gebouw wordt daarom steeds vaker besloten het kunstwerk uit te nemen voor herplaatsing. Dat 

blijkt vaak echter lastig, onder meer vanwege de grote omvang.

Zo moet bijvoorbeeld nog een plek gezocht worden voor de wandsculptuur die Josje Smit in 1965 

maakte voor het Sint Agneslyceum aan de Eijmerspoelstraat, dat in 2013 gesloopt is. Hetzelfde 

geldt voor de waardevolle sgraffito (een lijntekening gemaakt in vers pleisterwerk) uit 1959-1960 

van Lex Horn uit het Clusiuslaboratorium van de Universiteit Leiden aan de Wassenaarseweg.

Soms komen werken in musea terecht. Een wandsculptuur van Eppo Doeve uit 1952 eindigde na 

omzwervingen uiteindelijk in Museum De Lakenhal. Al in 1983 werd het werk uitgenomen tijdens 

de sloop van de textielfabriek van Clos en Leembruggen aan de Langegracht. En de vrolijke ‘Ba-

nanenmuur’ van Jan Snoeck uit 1970, uit de hal van een vorig jaar gesloopt kantoor aan de Lam-

menschansweg, kreeg onderdak in het Nederlands Tegelmuseum te Otterlo.

WEDEROPBOUW-
KUNST VOOR 
IEDEREEN Esther Starkenburg /  

Erfgoed Leiden, architectuurhistoricus 

LEIDEN/77LEIDEN/76

Er is gelukkig ook nog veel bijzonders te ontdekken op de oorspronkelijke plek. Bijvoorbeeld 

het betonreliëf uit 1965 dat de handel verbeeldt, eveneens van Jan Snoeck, bevestigd aan de 

voorgevel van de voormalige Kamer van Koophandel aan de Stationsweg. Aan het Stationsplein 

is het monumentale glas-in-beton werk te bewonderen van Jan Menno Meine Jansen, in het 

trappenhuis van het voormalige belastingkantoor uit 1965 (p. 22). Glas-in-beton werd ook door 

Berend Hendriks toegepast voor de 54 ramen van de voormalige huishoudschool uit 1960 aan de 

Toussaintkade 51 (pand 36).

Louis Smeets maakte in 1966 een indrukwekkende serie grote glas-in-lood ramen voor de An-

toniuskerk op de hoek van de Churchillaan en de Vijf Meilaan, geïnspireerd op het leven van de 

apostel Paulus. En een vroeg werk van Peter Struycken is te vinden bij de ingang van het huidige 

Driestar College aan de Dieperpoellaan 2 uit 1964/65. Wegens onkunde is het jammer genoeg wit 

geschilderd: pas kort geleden is herontdekt wie de kunstenaar is. 

Glas-in-beton kunstwerk van Jan Menno Meine Jansen in het voormalige belastingkantoor, interieur en exterieur. 

Foto’s: Erfgoed Leiden en Omstreken
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GVB architecten

Rapenburg 9  |  2311 GD Leiden  |  071 523 73 47  |  www.gvbarchitecten.nl  |  ir. H. F. Götz

Restauratie buitenplaats Den Haag

Restauratie complex Rapenburg 12-14 (WALLON)

Lopende projecten 2015, o.a. :
l   Nieuwbouw landhuis Benningbroek (NH)
l   Nieuwbouw landhuis Den Haag
l   Plan hotel Oude Herengracht Leiden
l   Herontwikkeling complex Mees&Hope Den Haag
l   Ontwikkeling woningbouwplan Voorhout
l   Onderhoudswerkzaamheden Lutherse Kerk Leiden
l   Onderhoudswerkzaamheden Lokhorstkerk Leiden
l   Onderhoudswerkzaamheden Waalse Kerk Leiden
l   Onderhoudswerkzaamheden Kloosterkerk Den Haag

Gevelrestauratie en reconstructie oude luifel LIDO

bureau voor architectuur, 
restauratie & bouwhistorie

Bidruimte klooster in Hilversum

LEIDEN/78vm. Ambachtsschool Haagweg 4. Foto: Saskia Leupen
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Al duizenden jaren leggen steenhouwers afbeeldingen  
en teksten vast in steen. Ook in de bouwkunst speelt dit  
ambacht een belangrijke rol. Steenhouwers zijn vakmensen  
en tegelijkertijd kunstenaars.

BamBam Restauratiesteenhouwers is een ambachtelijke 
steenhouwerij. Dagelijks restaureren zij op traditionele  
wijze schade aan gebouwen, gevelstenen, begraafplaatsen  
en nog veel meer, met respect voor het unieke karakter  
van natuursteen, aandacht voor detail en goed ontwerp.

Kom tijdens de Open Monumentendagen 
kijken én meedoen! U bent van harte  
welkom in onze werkplaats.

a m B a ch t  i n  a c t i e !

Langegracht 70c, Leiden
Tel. 071 8795794
www.bambamsteenhouwers.nl VAN MANEN AAN TAFEL  |  Hogewoerd 6  |  2311 hm Leiden  |  071 51 39 666  |  www.vanmanenaantafel.nl
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Ouderwets Goed 
sinds 1967

www.schoutenverpakking.nl
telefoon 071 576 34 34

0900 23 23 000    |     www.BplusC.nl    |           Volg ons op Facebook!

Bibliotheekdiensten | Kunsteducatie | Evenementen | Cursussen

Blijf op de hoogte! 
lees ons MAgAZine of schrijf je in voor 

onZe nieuwsBrief viA www.Bplusc.nl

Download het magazine via onze website of haal een gratis 
exemplaar in één van onze locaties.

Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur

van swieten

KUNST EN AMBACHT

PIANOCONCERT 13|9
ERWIN ROMMERT WEESTRA

programma chopin, debussy en ravel 
met uitleg over de vleugel uit 1914

zondag 13 september, 15.30u - entree €10
de opbrengst komt ten goede aan de financiering van de vleugel

 

WWW.SIJTHOFF-LEIDEN.NL

WWW.GRANDCAFESIJTHOFF.NLWWW.GRANDCAFESIJTHOFF.NL
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OVERZICHT MONUMENTEN

01. DORPSKERK EN KERKHOF

HOOFDSTRAAT 19

Open / ZA   
Meer info p. 87Oudste kerk van Leiderdorp. 

Bezichtiging interieur / Hedendaagse Lei-
derdorpse kunstenaars exposeren eigen 
werk / Koster van de kerk demonstreert 
religieuze bloemsierkunst / Rondleiding 
kerkhof met bijzondere grafzerken.

02. WOONHUIS EN ATELIER 

KERKLAAN 4-5 Meer info p. 88/89Bijzonder woonhuis met toren. 
Woonhuis en tuin gedeeltelijk te bezich-
tigen / In het atelier demonstratie van  
restauratiewerk, een uitstervend ambacht.

A

Open / ZA  ±A

ZA Zaterdag open van 11.00 tot 17.00 uur
I Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd
A (Gedeeltelijk) toegankelijk voor mindervaliden
Consumpties verkrijgbaar bij de Hollandsche Tuyn (Hoofdstraat 24) en Café Doesbrug (Jaagpad 41)
Bezoek aan elk van de opengestelde panden en activiteiten is geheel voor eigen risico

LEIDERDORP

DUNJA CREATIEF

HOOFDSTRAAT 25

Open / ZA   

Meer info p. 91

Cadeauwinkel.
Expositie eigen werk en overzicht 
cursusaanbod.

03. Voormalige BOERDERIJ

HOOFDSTRAAT 42 Meer info p. 90Woonhuis uit 17e eeuw met modeltuin.
Huis en tuin te bezichtigen / Expositie  
eigen schilderijen. 

A

Open / ZA   ±A

CACAO VAN JOU Open / ZA  
Cacao-atelier Walter Engelbert.
Demonstratie ambachtelijk chocolade maken.  

04. Voormalige BANK EN ATELIER

HOOFDSTRAAT 51 Voormalig schildersatelier met sporen van 
een bankverleden.
Gedeeltelijk te bezichtigen / Expositie 
werken van wijlen Olga Thorn Leeson /  
bezichtiging bankkluis, procureurskamer en 
klantenbalie. 

A

Open / ZA   ±A

NEVENACTIVITEITEN

LEIDERDORP

HOOFDSTRAAT 44

05. KERK GEREFORMEERDE GEMEENTE 
GEBOUW IRENE
HOOFDSTRAAT 73 EN 82 Kerkgebouw uit 1890: Rondleiding / Orgel-

spel / Toren beklimmen in kleine groepjes 
langs een smalle steile trap.
Gebouw Irene: Oude gereedschappen 
/ Film over Leiderdorpse middenstand / 
Bovenop het Limesaquaduct toelichting en 
fototentoonstelling over tunnelbouw A4, 
een kunstwerk van Rijkswaterstaat. 

Open / ZA   ±AI 

Meer info p. 92

Informatiestand 
OPEN MONUMENTENDAG 2015

OP A4 LIMESAQUADUCT

Open / ZA   
Het programmaboekje van Open Monu-
mentendag is hier verkrijgbaar, tevens 
boekverkoop.

06. WOONHUIS

HOOFDSTRAAT 162 Meer info p. 93Woonhuis met bouwelementen uit 
de 17de en 18de eeuw en sporen van 
ambachtswerk.
Gedeeltelijk te bezichtigen / o.a. hout-
snijwerk en Delftsblauwe tegels.

Open / ZA  A

SPARMUSEUM

HOOFDSTRAAT 164-166

Open / ZA   

Meer info p. 95

Oorspronkelijk woning met klokgevel, 
begin 20e eeuw, deels ingericht als 
kruidenierszaak, nu museum. 
Expositie winkelgeschiedenis en ma-
quettes oude Leiderdorpse winkeltjes.

07. KLEIWARENFABRIEK 
FA. GEBR. GINJAAR 

DOESLAAN 32-38 Meer info p. 94Fabriek voor ambachtelijke productie, in 
vol bedrijf, met bijzondere machines en 
gemetselde ovens.
Rondleidingen langs verschillende appa-
raten in het productieproces / Presentatie, 
expositie en demonstratie werken op de 
draaischijf / Romeinse daktegels met eigen 
stempel maken.

A

Open / ZA   A

SCHEEPS-JACHTWERF 
DE KONING-KEYZER Open / ZA  

Scheepswerf in vol bedrijf.
Bezichtiging schepen in aanbouw / De-
monstratie oude ambachtelijke touwbaan 
t.b.v. de tuigage van schepen.

HOEVE DIJKZICHT 

ACHTHOVENERWEG 25 Boerderij met een lange geschiedenis. 
Romeinse boerenerfmarkt / Vondsten, 
boeren en ambachten in de Romeinse tijd /  
Kleine expositie / Verkoop producten.

A

Open / ZA   A

DOESWERF 4 
(eind Doeslaan)

08. DE LANGE AKKER

PERSANT SNOEPWEG 1 Voormalig woning/atelier kunstenaar 
Freek van Leeuwen, nu keramiekatelier. 
Expositie eigen werk Margreet Roorda / 
Overzicht cursusaanbod.

Open / ZA   ±A 

Meer info p. 96

LEIDERDORPS MUSEUM

VAN DIEPENINGENLAAN 110 Museum lokale geschiedenis.
Expositie / Film en boekverkoop over 
Scheepswerf Boot 1877-1979.

Open / ZA   A

Tijdens Open Monumentendag draaien de Zijllaanse molen, de Doeshofmolen en de 

Achthovenermolen [onder voorhoud]. De Munnikkenmolen en de Meerburgermolen zijn 

verplaatst naar het toekomstige Weteringpark, tussen deJachthaven en de Dwarswatering.



… we niet alleen op sportvelden en 

slagvelden, maar ook in de kerk lau-

werkransen (laurier) zien? In de vroeg-

Christelijke tijd ging dit van sporters 

en krijgsheren over op martelaren: Zij 

hadden hun strijd voor het goede doel 

gestreden en de prijs van het eeuwige 

leven verdiend. 

WIST U WAAROM...

Voor 1300 beschikte Leiderdorp al over een eenvoudig dorpskerkje gewijd aan St. Mauritius en St. 

Pancratius. Na het beleg van Leiden door de Spanjaarden in 1574 was het gebouw een ruïne. Men 

nam zich voor een nieuwe kerk te bouwen op de oude fundamenten. Door tegenwerking van 

Leiden duurde het tot 1620  voordat met de bouw werd begonnen. Bij de restauratie van 1965-1970 

werd de kerktoren, die in 1846 bovenop een ingangsportaal gebouwd was, gesloopt en de oude 

noktoren teruggeplaatst. Kerken laten vanouds de vruchten van  ambachtelijk vakmanschap zien, 

onder andere in houtsnijwerk, glaswerk, stenen ornamenten en grafzerken. In de Dorpskerk kun-

nen we genieten van de houtbewerking van twee banken uit 1687: de luifelbank (ook wel rege-

ringsbank geheten omdat hier de plaatselijke bestuurders zaten) tegen de oostwand van de kerk 

en de herenbank met rijk gesneden consoles tegen de noordwand. De kansel en het orgel, dat in 

Lodewijk XVI-stijl is gebouwd, trekken de meeste aandacht. In het vensterglas boven de luifelbank 

zien we De Zaaier. De plantmotieven in de ornamenten van de kerk hebben een symbolische be-

tekenis: De altijd groene laurier verbeeldt de overwinning en de eeuwigheid, de iris het lijden van 

Maria, de roos verbeeldt de liefde, het klavertje de Drie-eenheid en klimop met zijn hechtwortels 

symboliseert (geloof)trouw. In de aankleding van de wekelijkse liturgie houdt de koster van de 

kerk met zijn religieuze bloemsierkunst deze traditie levend. 

Lijm koken, kaas maken, touw draaien, schepen bouwen, kalk branden, potten bakken, stenen 

vormen, en klompen snijden. Dat zijn enkele ambachten die eeuwenlang  in Leiderdorp werden 

beoefend. In het adresboek uit 1888 kom je naast 50 veehouders, die ook kaas maakten, onder 

meer 15 metselaars, 15 timmerlieden en 10 scheepmakers, drie smeden, drie klompenmakers en 

twee wagenmakers tegen; alles wat een boerendorp langs een rivier nodig had. 

De ambachtslieden zelf zijn verdwenen, maar van wat ze maakten zijn nog sporen te zien. Zoals 

de panden die zijn gebouwd door de aannemers Meerburg, Van Osnabrugge, Mol en hun werk-

nemers. Ook de straatnaamgeving (Touwbaan, Steenbakkerslaan) herinnert ons aan de oude 

ambachten. 

In Leiderdorp vond eeuwenlang ambachtelijke fabricage van bouwmaterialen plaats. De pol-

ders leverden klei voor bakstenen en dakpannen. In 1901 vestigde kunstenaar en pottenbakker 

Brouwer zich naast de (oude) Leiderdorpse brug om daar zijn vernieuwende sieraardewerk te 

vervaardigen, overigens van andere klei. Al snel volgden anderen, zoals Zaalberg met zijn aarde-

werkfabriek De Rijn aan het Jaagpad en De Blanken die frêle schalen draaide in zijn werkplaats, 

waar nu Scheeps-Jachtwerf De Koning-Keyzer gevestigd is. De Blanken werd daar achter zijn 

draaischijf geportretteerd door de Leiderdorpse kunstschilder Roelandse. Ook naar Roelandse, 

De Blanken, Zaalberg en Brouwer zijn straten vernoemd. Van Brouwer zijn gevelstenen ingemet-

seld in rijtjeswoningen aan de Resedastraat, Groenendijkstraat, Ericalaan en Hoogmadeseweg. 

Het Leiderdorps Museum laat veel zien over de Leiderdorpse ambachten en kunstenaars.

Open ZA 

01.
HOOFDSTRAAT 19/ Bezichtiging kerkinterieur / Expositie hedendaagse kunst 

/ Demonstratie religieuze bloemsierkunst / Rondleiding 
kerkhof.

.. ambacht kunst is met een klei-

ne k, meestal anoniem? Van de 

houtsnijder op Hoofdstraat 162 

(pand 6) kennen we de naam 

helaas niet. Uit het adresboek 

van 1888 weten we wel dat de 

klompenmakers Mugge en Van 

Ingen Schenau heetten. 

WIST U DAT...

Pottenbakker Gerrit de Blanken in 
zijn werkplaats op de Doeswerf.
Collectie: Gemeente Leiderdorp

DORPSKERK EN KERKHOFClaudia Thunnissen /

kunsthistoricus

LEIDERDORP/86 LEIDERDORP/87

AMBACHTS-
KUNSTENAARS 
IN LEIDERDORP 

Kerkvenster met De Zaaier, 
boven de regeringsbank.

Foto: Claudia Thunnissen



Jan Bodijn heeft zijn huis eigenhandig gebouwd. Via de voortuin, beplant met een patroon van 

buxushagen, kom je in een hal met rechts een ruime woonkamer en links een zelf gemaakte 

houten draaitrap naar de eerste verdieping. In de hal staat een houten bank met fraai beeld-

houwwerk, gemaakt ter gelegenheid van de Home and Garden Fair in 1992. De keuken, achter 

de hal, biedt uitzicht op de achtertuin in Japanse stijl. Langs de tuinmuur staan lantaarns voor 

de verlichting en in het midden van de tuin ligt een boogbruggetje, naar het voorbeeld van een 

groter exemplaar op Landgoed Clingendael. Via de keuken kom je in het atelier, waar Jan Bodijn 

tijdens Open Monumentendag een demonstratie  geeft van zijn restauratiewerkzaamheden. Het 

steegje aan de zijkant langs het atelier biedt de gelegenheid om de achterzijde van het huis te 

bewonderen. Dan valt meteen het torentje op, dat in 2009 aan het huis is vast gebouwd. Dit to-

rentje bood de mogelijkheid een open haard te plaatsen in een hoek van de slaapkamer op de 

eerste verdieping. In de open kap van het torentje heeft Jan een plafondschildering gemaakt, 

geïnspireerd op schilderingen in het Bijbels Museum te Amsterdam. Alle ornamenten op het 

torentje zijn van eigen hand. Door het torentje staat het pand bij sommige Leiderdorpers dan ook 

bekend als het “Kasteeltje”.

Open ZA 

02.
KERKLAAN 4-5/ Woonhuis beperkt opengesteld. 

WOONHUIS MET TOREN

Plafondschildering in de open kap van de toren. 
Foto: Bram Wolf

Jan Bodijn stamt uit een familie van ambachtslieden. Zijn vader en grootvader restaureerden al 

meubels in de Jan Vossensteeg te Leiden. Van hen heeft hij de liefde voor het ambacht geërfd. 

Als meubelrestaurateur bekwaamde Jan zich in stofferen, stoelen matten, beeldhouwwerk en 

draaiwerk. Hij werkt met vele materialen, niet alleen hout maar ook schildpad, tin, paarlemoer, 

koper, zilver en goud. Hij werkte ook vele jaren in opdracht van het Koninklijk Huis. Het bijzondere 

paleismeubilair vormde steeds weer een uitdaging. Voor het restaureren ging hij te rade bij zijn 

vader en grootvader, maar veelal moest hij zijn aanpak opnieuw uitvinden. Geen wonder dat hij 

in 1993 verzuchtte: “Promotie voor het ambacht hoeft niet. Dat is zo goed als dood.”

In 1969 kwam hij in Leiderdorp wonen. Een aantal jaren was zijn atelier waar nu De Hollandsche 

Tuyn is gevestigd, in de Hoofdstraat. Mede dankzij een aanbeveling van het Koninklijk Huis aan 

B&W van Leiderdorp kon hij in 1980 twee oude pandjes aan de Kerklaan kopen. In drie jaar tijd 

verrees hier een groot u-vormig huis met atelier, geïnspireerd op bouwstijlen uit het verleden. 

Sindsdien hebben vele antiekverzamelaars de weg naar zijn atelier gevonden. De aard van zijn 

werkzaamheden wordt steeds breder. Hij restaureert vele antiquiteiten, waaronder klokken. 

02.
/ Atelier te bezichtigen / Demonstratie restauratiewerk.KERKLAAN 4-5

Open ZA  ATELIER 

Restauratiewerk, een uitstervend ambacht. 
Foto: Bram WolfLEIDERDORP/88 LEIDERDORP/89



Rond 1928 emigreerde Willem Koning Wz. naar de Verenigde Staten. Zijn boerderij op de hoek 

van de Hoogmadeseweg werd gesloopt om plaats te maken voor een dubbel woonhuis, thans 

Hoofdstraat 39-41. Op het aangrenzende stuk land werd omstreeks 1930 een tuinstadwijk gebouwd 

door dezelfde aannemer, Marinus van der Velden. De nieuwe straat kreeg de naam van de oude 

eigenaar: Koningstraat. Op de kop van de straat kwamen twee winkelpanden: kruidenier Veefkind 

(later Braam) op Hoofdstraat 51 en een zuivelhandel op Hoofdstraat 53. Met een grondige ver-

bouwing, waarbij de tuin verdween, werd de kruidenierszaak geschikt gemaakt als filiaal van de 

Leidse Spaarbank. In 1993 lieten Olga Thorn Leeson en Jos van den Eijnde hun oog op het pand 

vallen. Olga vond het ideaal voor de vestiging van haar teken- en schildersatelier. De voormalige 

bankkluis deed voortaan dienst als opslagruimte voor haar kunstwerken en in de laatjes onder de 

klantenbalie lagen voortaan potloden, penselen en andere materialen. Veel  cursisten hebben in 

deze ruimte les gehad van de flamboyante en actieve schilderes. Zij was tevens als docent verbon-

den aan opleidingen in Leiden en Amsterdam. Haar schilderwerken en portretten gingen de hele 

wereld over, naar tal van  opdrachtgevers in Europa en de Verenigde Staten. Begin 2014 overleed 

zij. Haar atelier op de begane grond is vrijwel in originele staat behouden. Uit de voorgaande 

periode als Leidse Spaarbank dateren nog de bankkluis, de procureurskamer en de klantenbalie.

Open ZA 

04.
HOOFDSTRAAT 51/ Gedeeltelijk te bezichtigen / Expositie in voormalig atelier 

Olga Thorn Leeson

WINKEL, 
BANKGEBOUW, ATELIER

Oude ansichtkaart, uitsnede. 
Collectie: Gemeente Leiderdorp 

Na het beleg door de Spanjaarden werd Leiderdorp weer langzaam opgebouwd, aanvankelijk 

alleen met boerderijen. Het pand aan de Hoofdstraat 42 was oorspronkelijk een zeventiende-

eeuwse boerderij aan de Rijn met een woonkeuken, kamer, opkamer en daaronder de melk-

kelder. Een eikenhouten spiltrap voerde naar de bovenverdieping. Het linkerdeel van het huidige 

pand is pas later aangebouwd, als zomerhuis met boenkeuken. Hierin bevindt zich een fraai ta-

bleau met achttiende-eeuwse Delftsblauwe tegeltjes. Uit deze tijd dateert ook de voordeur, aan 

het Jaagpad, met een tandlijst. In de negentiende eeuw kwam het pand in handen van de familie 

Moraal, bakker op Hoofdstraat 44. Het zomerhuis kreeg toen een dakkapel en werd voorzien van 

een imposante sierlijst. 

Anne Noorman heeft vanaf 1997 de ruime L-vormige tuin geheel naar eigen ontwerp aangelegd, 

nadat vorige bewoners de oude fruitbomen en bessenstruiken hadden gerooid. Het hek en de 

taxushagen zijn gebaseerd op de situatie van de jaren twintig. In de siertuin, een mengeling van 

gecultiveerde en wilde beplanting, zien we een kruidentuintje, diverse bomen en een kweekkast 

met druiven. Langs het Jaagpad staat een tulpenboom. Kees van Schie is al jaren actief als kunst-

schilder. Zijn werk hangt niet alleen door het gehele huis, maar ook regelmatig op exposities in 

binnen- en buitenland. 

03.
/ Huis en tuin te bezichtigen / Verkoopexpositie van eigen 
schilderijen. 

HOOFDSTRAAT 42

Open ZA  Voormalige BOERDERIJ

Foto Van SchieLEIDERDORP/90LEIDERDORP/90 LEIDERDORP/91

… sommige panden aan de Hoofd-

straat hun hoofdingang hadden 

aan het Jaagpad, langs de Oude 

Rijn? Eeuwenlang ging bijna al het 

vrachtverkeer immers over water; 

de Hoofdstraat zelf diende als een 

lage (Rijn)dijk.

WIST U DAT?



Dit woonhuis bevat allerlei sporen uit de zeventiende eeuw, die iets laten zien van het ambacht 

van timmerlieden, houtsnijders en tegelbakkers van destijds. Zo heeft het plafond van de kamer op 

de begane grond moer (moeder)- en kinderbalken, waarin je nog de halen ziet van de dissel, een 

bijltje waarmee boomstammen tot vierkante balken werden afgewerkt. In het halletje ondersteu-

nen, met een peerkraal versierde, houten korbelen de balklaag. In de achterbouw bevindt zich een 

houten toogje, waarin het jaartal 1637 is gesneden. Gewoonlijk bevindt zo’n toogje zich boven een 

raam of deur. De vier hoeken zijn voorzien van schelpmotieven, een populair ornament tijdens de 

Hollandse renaissance, toen een houtsnijder dit toogje vervaardigde.

In een keldertje vonden de eigenaars scherven van Delftsblauwe tegels. Ze hebben die scherven  

gelijmd en ingemetseld. Het Delftsblauw ontstond nadat in 1603 in Amsterdam een scheepslading 

Chinees blauwwit porselein werd geveild. Aardewerkfabrieken begonnen het porselein na te ma-

ken. De tegels in Hoofdstraat 162 dateren uit het tweede kwart van de zeventiende eeuw. Som-

mige tegels, zoals die met de haas, hebben een Wan-Li-motief in de hoeken, geïnspireerd op het 

porselein dat ten tijde van de Chinese keizer Wan-Li naar ons land kwam. Een groot aantal tegels 

is beschilderd met een tulp of een kievitsbloem. De ambachtlieden gebruikten prenten als inspira-

tiebron. In het echt waren tulpen te bewonderen in de Leidse Hortus. Tussen 1633 en 1637 woedde 

er een ware tulpenrage in Nederland. 

Open ZA 

06.
HOOFDSTRAAT 162/ Beperkt toegankelijk

WOONHUIS

Foto’s: Claudia Thunnissen  

De kerk is gebouwd door de Gereformeerde kerkgemeenschap, na de kerkscheuring in 1886. Het 

ontwerp was van de Amsterdamse architecten J.W. en G.W. Meijer. De bouw werd aangenomen 

door Splinter, Groenendijk, Van der Wal, Meerburg en Van Osnabrugge voor ruim 26.000 gulden, 

maar de consistorie, zitbanken en pastorie waren niet inbegrepen. Vellekoop bouwde de pastorie. 

De kerk heeft een trapgevel met neo-renaissance ornamenten. In 1891 wijdde Ds. Vlug de kerk 

in. Om plaats te bieden aan een groeiend aantal kerkgangers werd in 1948 een gaanderij met 

194 extra zitplaatsen ingebouwd. Sinds 1988 is de kerk van de Gereformeerde Gemeente. In 1996 

brandde de consistorie uit en liep het hoofdgebouw schade op. Door een landelijke collecte en de 

inzet van haar leden is de kerk snel hersteld.

In 1904 werd Irene gebouwd voor kerk- en verenigingsactiviteiten en catechisatielessen. Ook deed 

het dienst als Christelijke Bewaarschool. Onder dreiging van WO II gaf dokter Persant Snoep er 

EHBO-les over oorlogsverwondingen. Tijdens de oorlogsjaren verzamelden juf Gré Meerburg en 

haar leidsters met hun bakfiets alles wat brandbaar was voor de kachels en voedden zij de leerlin-

gen met bruinebonensoep en pap. In 1944 sloopten de Duitse bezetters Irene om hun schootsveld 

te verbreden en ruimte te maken voor een ware vesting met mitrailleursnesten, geschut en loop-

graven tegen een mogelijke geallieerde luchtlanding in de polders. Na de oorlog werd een ruimer 

Irenegebouw geplaatst, dat sinds 1988 van de Gereformeerde Gemeente is. 

05.
Kerkgebouw / Rondleiding / Orgelspel / Toren beklimmen 
(wachttijden).
Gebouw Irene  / Oude ambachtgereedschappen / Film over 
Leiderdorpse middenstand. 

HOOFDSTRAAT 73 EN 82

Open ZA  
KERK GEREFORMEERDE GEMEENTE
GEBOUW IRENE

Foto: Van Schie LEIDERDORP/93LEIDERDORP/92 LEIDERDORP/93
Kerkgebouw, naast het Limesaquaduct   

Foto: Bram Wolf
Gebouw Irene, voor 1944      

Collectie: Gemeente Leiderdorp

… op de deurkalf van De 

Oude Woning op Hoofd-

straat 31 ook een jaartal 

is aangebracht? De cijfers 

1642 zijn net zo gesneden 

als die van het jaartal 1637 

op het toogje in Hoofd-

straat 162.  

WIST U DAT...



Met belangrijke waterwegen als Oude Rijn, Zijl en Does is het niet verwonderlijk dat in Leiderdorp 

al eeuwen schepen worden gebouwd. De bekendste was ongetwijfeld Scheepswerf Boot (1877-

1979). Begonnen op het Waardeiland en later voortgezet aan de Zijl, ontwikkelde de werf zich tot 

een grote regionale werkgever met meer dan 350 werknemers. In een eeuw tijd werden bijna 

1500 schepen te water gelaten, vooral motorvrachtschepen voor de binnenvaart en visserssche-

pen, waaronder hektrawlers tot ruim 60 meter lengte. De werf bouwde ook sleepboten, zeil- en 

motorjachten. In het Leiderdorps Museum is een expositie over deze scheepswerf, met foto’s, 

bouwtekeningen, gereedschappen en schilderijen. Het kantoor van Scheepswerf Boot langs de 

Zijl (Sumatrastraat, nu Leiden) bestaat nog en wordt momenteel gerestaureerd.

Nog steeds kent Leiderdorp een scheepsbouwer in vol bedrijf. Scheeps-Jachtwerf De Koning-

Keyzer is in 1962 opgericht door twee Leidenaren en vanaf 1965 gevestigd langs het riviertje de 

Does. Aanvankelijk lag het accent op reparatie en onderhoud van jachten, maar dit veranderde 

al snel in nieuwbouw. In de nieuwe, moderne bedrijfsloods ontwerpen en bouwen drie broers 

Keyzer stalen motorjachten, bekend onder de merknaam Crown Yachts, veelal in samenspraak 

met de klant. Ouderwets gedegen vakmanschap en liefde voor het eigen product vormen tot op 

de dag van vandaag de basis van succes!

Warner Veltman /  

SCHEEPS-JACHTWERF DE KONING-KEYZER 
DOESWERF 4
LEIDERDORPS MUSEUM
VAN DIEPENINGENLAAN 110 

SCHEEPSBOUW, 
EEN EEUWENOUD 
AMBACHT

Scheep-Jachtwerf De Koning-Keyzer zag er tot 1997 zo uit.
Foto Claudia ThunnissenLEIDERDORP/94 LEIDERDORP/95

De linker schoorsteen op de fabriek, gezien vanaf de Ruigekade, is bijna honderd jaar oud. Hij 

werd in 1917 gemetseld in opdracht van Sibbes & Co Keulsch Aardewerkfabrikanten door Van Os-

nabrugge, aannemer/architect op Doeslaan 14. Hij metselde overal in de regio ovens en schoor-

stenen voor steen- en broodbakkerijen. Kort voor de bouw van de schoorsteen heeft potten-

bakker Gerrit de Blanken bij Sibbes gewerkt. Sibbes breidde zijn fabriek uit in drie naast elkaar 

gelegen panden aan de Doeslaan. Hij verkocht het complex eind 1920 aan de gebroeders Koos 

en Herman Ginjaar en hun compagnon (tot 1929) J. Delfos. Zelf zette Sibbes zijn bedrijf in fijn 

aardewerk voort op Doeslaan 42. Verderop, ter plekke van de huidige Scheeps-Jachtwerf De 

Koning-Keyzer, begon Gerrit de Blanken in 1925 een eigen pottenbakkerij. Jan Verhoogt nam in 

1929 de ene helft van deze werkplaats over en draaide, onder de naam De Vlijt, bloempotten voor 

tuinderijen. Ginjaar huurde de andere helft van de werkplaats voor de fabricage van muurafdek-

ken, overal in de buurt te zien. De zoon van Verhoogt stopte in 1965, de zoon van Sibbes in 1964. 

Kortom: de Doeslaan was lange tijd een centrum van aardewerkfabricage, variërend van grofke-

ramiek tot dunne handgedraaide kommen. Van al die ambachtskunstenaars is alleen de fa. Gebr. 

Ginjaar nog actief. De huidige derde generatie maakt ook bijzonder bouwaardewerk, onder meer 

voor de restauratie van Amsterdamse Schoolgebouwen.

07.
/ Rondleidingen, presentatie, expositie en demonstratie van 
werken op de draaischijf / Romeinse daktegels met eigen 
stempel maken.

DOESLAAN 32-38

Open ZA  
KLEIWARENFABRIEK 
FA. GEBR. GINJAAR 

Werknemers achter de draaischijf
Collectie: Ginjaar 

… Ginjaar ook bijzondere vleer-

muisbehuizingen fabriceerde 

voor Fort Vechten bij Bunnik? 

WIST U DAT?



Hek Bonaventuracollege. Foto: Claudia ClaasLEIDERDORP/96

Iedere Leiderdorper kent De Lange Akker, het “Hans-en-Grietje” huisje aan de rand van de Heem-

tuin, op de hoek van de Persant Snoepweg en het Engelendaal. Het werd in de jaren dertig ge-

bouwd als zomerhuisje en ontleent zijn naam aan de langwerpige akker waaraan het was gelegen. 

Vanaf 1954 werd het huisje bewoond door de socialistische dichter en beeldend kunstenaar Freek 

van Leeuwen. In de naoorlogse periode heeft Freek van Leeuwen veel geschilderd en getekend. 

Hij ontwikkelde eigen technieken (psychogrammen) en wisselde voortdurend van stijl; realistisch, 

symbolisch, abstract. Zijn werk verbeeldt de geïsoleerde, innerlijk verscheurde mens die de relatie 

met de medemens niet kan verbreken, en tevens zijn religieuze bewogenheid. Na zijn dood in 1968 

werd het huisje gebruikt door de beheerder van de Heemtuin. 

In 2011 gaf de gemeente een nieuwe bestemming aan De Lange Akker. De Leiderdorpers Margreet 

Roorda en Jos Nijhof overtuigden de gemeente van het belang van het houten gebouwtje als Lei-

derdorps cultuurhistorisch erfgoed. Ze richtten het in als keramiekatelier voor Margreet Roorda en 

als een bescheiden podium voor iedereen die zich in of buiten Leiderdorp bezighoudt met beel-

dende kunst. In januari 2013 startte een ingrijpende renovatie. Niet alleen werd het noodzakelijke 

herstel gepleegd, maar ook kreeg het huisje met degelijke en duurzame materialen een volwaar-

dig aanzien, zowel binnen als buiten. Inmiddels is het volop in bedrijf als keramiekatelier. 

08.
/ Pand opengesteld / expositie keramiekPERSANT SNOEPWEG 1

Open ZA  DE LANGE AKKER

De Lange Akker, te midden van het groen. 
Foto: Bram Wolf

… Margreet Roorda in De Lange 

Akker eigen werk produceert, 

exposities verzorgt en work-

shops geeft aan volwassenen 

en kinderen? 

WIST U DAT?
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01. STADHUIS (Informatiepunt) / BREESTRAAT 92 Open / ZA ZO  Meer info p. 28

02. GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND / BREESTRAAT 59 Meer info p. 29Open / ZA   

03. PIETERSKERK / PIETERSKERKHOF 1A, KLOKSTEEG 16A Open / ZA ZO  Meer info p. 30

04. HOOGLANDSE KERK / NIEUWSTRAAT 26C Meer info p. 31Open / ZA ZO  

05. WAAG & BOTERHAL / AALMARKT 21 Open / ZA ZO  Meer info p. 32

06. ST ANNA AALMOESHUISHOF / MIDDELSTEGRACHT 2-4 Meer info p. 33Open / ZA  

07.  WINKEL & WERKPLAATS / BREESTRAAT 90 Open / ZA ZO   Meer info p. 34

08. HOUTZAAGMOLEN DE HEESTERBOOM / HAAGWEG 79 Meer info p. 35Open / ZA ZO  

09. MOLEN DE PUT / PARK DE PUT 11 Open / ZA ZO  Meer info p. 38

10. MOLENMUSEUM DE VALK/ 2E BINNENVESTGRACHT 1 Meer info p. 39Open / ZA ZO  

11.  BOERDERIJ ORA ET LABORA / VLIETWEG 44 Open / ZA ZO  Meer info p. 40

13.  Vm. WIJNKOPERIJ MAAT / HOGEWOERD 59–61 Meer info p. 42Open / ZA ZO  

14.  MUSEUM DE LAKENHAL / OUDE SINGEL 28-32 Open / ZA ZO  Meer info p. 43

15.  SINT LODEWIJKKERK / STEENSCHUUR 17 Meer info p. 48Open / ZA  

16.  HET LEIDS WEVERSHUIS / MIDDELSTEGRACHT 143 Open / ZA ZO  Meer info p. 49

17.  Vm. WOLPAKHUIS / HERENGRACHT 36 Meer info p. 50Open / ZA ZO  

18.   Vm. VUILVERBRANDING / LANGEGRACHT 70C & D Open / ZA ZO  Meer info p. 51

19. TUINKAMER / HOOIGRACHT 39 Meer info p. 54Open / ZO  

20.  TUINKAMER / NIEUWSTEEG 31 Open / ZA   Meer info p. 55

21. WOONHUIS AAN DE GRACHT / RAPENBURG 29 Meer info p. 56Open / ZA ZO  

22.  Vm.  AMBACHTSSCHOOL / HAAGWEG 4 Open / ZA Meer info p. 57

23. ACADEMIEGEBOUW / RAPENBURG 73 Meer info p. 58Open / ZA ZO  

24. HORTUS BOTANICUS CLUSIUSTUIN / RAPENBURG 71 Open / ZA ZO  Meer info p. 59

25. AALMARKTPANDEN / AALMARKT 11 (info punt) Meer info p. 60Open / ZA  

26. WOON-WINKELPAND / NIEUWE RIJN 50 Open / ZA  Meer info p. 61

27.  STADSGEHOORZAAL / BREESTRAAT 60 Meer info p. 64Open / ZO

28. INFORMATIECENTRUM / LAMMERMARKT 35 Open / ZO  Meer info p. 65

29.  ARS AEMULA NATURAE / PIETERSKERKGRACHT 9A Open / ZA ZO   Meer info p. 66

30. HET LEIDSE VOLKSHUIS / APOTHEKERSDIJK 33A Meer info p. 67Open / ZA

31.  PLANTSOENTHEATER / PLANTSOEN 45 Open / ZA ZO  Meer info p. 68

32.  BREESTRAAT VAN DE LEUR / BREESTRAAT 117 Meer info p. 69Open / ZA ZO  

34. OUD-KATHOLIEKE KERK / ZOETERWOUDSE SINGEL 50  Open / ZA ZO  Meer info p. 73

35. BONAVENTURACOLLEGE vm. HBS / BURGGRAVENLAAN 2 Meer info p. 74Open / ZA  
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12.  TIELEMAN EN DROS, vm. KETELHUIS / MIDDELSTEGRACHT 36 Open / ZA ZO  Meer info p. 41

33. CAFÉ DE BONTE KOE / HOOGLANDSEKERK-CHOORSTEEG 13 Open / ZA ZO  Meer info p. 72

36. Vm. HUISHOUDSCHOOL BOSHUIZEN / TOUSSAINTKADE 51 Meer info p. 75Open / ZA  


