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Erfgoed Leiden en Omstreken brengt 

kennis van het verleden bij elkaar en 

maakt deze bruikbaar voor iedereen 

vanuit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt 

aan de kwaliteit en identiteit van de 

moderne leefomgeving.
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Kennis	en	collecties	(cultuur)	zijn	de	pijlers	waar	

onze	instelling	op	rust.	De	collecties vormen	

een	schat	die	al	eeuwen	bewaard	wordt.	

Archeologische	resten,	bouwresten,	monumenten,	

archieven,	beeldmateriaal,	boeken	en	films	vertellen	

samen	het	verhaal	van	de	stad	en	haar	omgeving.	

Voor	het	horen	van	dit	verhaal	is	echter	wel	een	goed	

verstaander	nodig:	de	(bouw)historicus,	de	archivaris,	

de	archeoloog,	de	bouwkundige.	Zij	bezitten	de	kennis	

die	aan	de	collecties	het	verhaal	van	de	regio	kunnen	

ontlokken.	Tot	2011	was	deze	kennis	echter	verspreid.	De	

archivarissen	en	historici	konden	een	deel	vertellen,	de	

archeologen	en	de	bouwkundigen	vertelden	weer	andere	

stukjes.	Prachtige	verhalen	op	zich,	maar	het	bleef	staren	

in	een	gebarsten	spiegel.	

Met	de	oprichting	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	

is	een	unieke	instelling	ontstaan	die	de	kennis	en	

collecties	kan	samenvoegen	tot	één	verhaal.	Bij	de	

officiële	lancering	van	ELO	in	mei	2013	bleek	hoe	goed	

de	puzzelstukken	in	elkaar	passen.	De	locatie	van	

onze	presentatie,	Aalmarkt	11,	maakte	onderdeel	uit	

van	het	Catharinagasthuis	aan	de	Breestraat	en	is	een	

plek	waar	alle	disciplines	samen	komen.	Bouwhistorici	

konden	in	de	muurresten	en	kapconstructies	van	het	

pand	delen	van	de	oude	zalen	herkennen,	archeologen	

hebben	een	fundering	van	houten	palen	opgegraven	en	

in	de	archieven	is	de	rekening	van	de	aankoop	en	het	

transport	(uit	Duitsland)	van	die	palen	te	vinden.	In	de	

beeldcollecties,	de	kranten	en	de	bibliotheek	van	ELO	

is	de	historie	van	het	gasthuis	en	het	gebruik	van	de	

panden	na	haar	sluiting	te	vinden,	inclusief	de	verhalen	

van	bewoners	en	passanten.

De	kennis	van	ELO	is	van	en	voor	iedereen.	De	experts	

en	de	educatieve	medewerkers	werken	samen	om	de	

verhalen	van	de	stad	en	haar	omgeving	voor	iedereen	

vindbaar	en	begrijpelijk	te	maken.	Via	bijdragen	aan	

tv-programma’s,	boeken	en	tentoonstellingen	en	door	

het	ontwikkelen	van	lespakketten	maken	we	niet	alleen	

mensen	uit	de	regio,	maar	ook	anderen	deelgenoot	van	

de	verhalen	die	we	vinden.

inleiding

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Onze organisatie 
maakt kennis en collecties bruikbaar voor iedereen vanuit de overtuiging dat erfgoed 
bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van de moderne leefomgeving. Dat is de opdracht die 
wij onszelf gesteld hebben en waar al onze medewerkers met hart en ziel aan werken.
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ERFGOED LEIDEN EN OMSTREKEN 
IS EEN UNIEKE INSTELLING DIE DE 
AANWEZIGE KENNIS EN COLLECTIES 
KAN SAMENVOEGEN TOT ÉÉN 
VERHAAL

naamgebruik in jaarverslag
Sinds mei 2013 treedt Erfgoed Leiden en Omstreken als één organisatie naar 

buiten. Voor die tijd traden de oorspronkelijke organisaties, het Regionaal Archief 

Leiden (RAL) en de gemeentelijke afdeling Monumenten & Archeologie (M&A), 

onder hun eigen naam naar buiten. In het jaarverslag hebben wij ervoor gekozen 

om overal Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) te voeren om onduidelijkheid te 

voorkomen. Deze zou kunnen ontstaan door het gebruik van drie verschillende 

organisaties door elkaar heen. Ook het Stedelijk Molenmuseum De Valk maakt 

sinds mei 2013 onderdeel uit van Erfgoed Leiden en Omstreken. Omdat de molen 

naar buiten toe haar eigen naam is blijven voeren, zal ‘De Valk’ in het jaarverslag 

onder haar eigen naam genoemd worden.

Door	onze	vragen	publiek	te	maken	in	een	

gecombineerde	bouwhistorische	en	archeologische	

onderzoeksagenda,	sporen	we	ook	anderen	aan	om	

antwoorden	te	vinden	en	een	deel	van	het	verhaal	te	

vertellen.	Via	crowdsourcing	werken	we	samen	met	

honderden	(anonieme)	vrijwilligers	om	de	collecties	voor	

allerlei	onderzoekers	bruikbaar te	maken.

Kennis	van	het	verleden	biedt	binding	en	reflectie	en	

verbreedt	de	blik	waarmee	wij	naar	het	heden	kijken.	De	

kwaliteit	van	de	omgeving	wordt	verhoogd	en	de	beleving	

van	de	eigen	regio	verrijkt.	

In	dit	dubbele	jaarverslag	over	2012	en	2013	vindt	u	

hiervan	vele	voorbeelden.	Van	gerestaureerde	winkelpuien	

tot	prijswinnende	lessen	aan	middelbare	scholieren,	

van	notariële	akten	die	over	hele	wereld	gelezen	kunnen	

worden	tot	een	teruggevonden	deel	van	het	Duitse	Huis:	

een	rijke	oogst!	Ik	wens	u	veel	lees-	en	kijkplezier.

Ariela Netiv

Directeur Erfgoed Leiden en Omstreken
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functie
directeur	Erfgoed	Leiden	&	Omstreken

team informatievoorziening
adjunct-directeur

adviseur	archeologie

adviseur	cultuurhistorie

adviseur	monumenten

archiefinspecteur

communicatiemedewerker

coördinator	Open	Monumentendagen

educatief	medewerker

locatiemanager	Archeologisch	Centrum

projectleider	educatie

projectleider	historisch	stadsbeeld

receptionist

restauratiearchitect

senior	administratief	medewerker

senior	adviseur	archeologie

senior	adviseur	cultuurhistorie

senior	adviseur	monumenten

suppoost

suppoost	oproep

team kennis
adjunct-directeur

applicatiebeheerder	monumenten

archeoloog

architectuurhistoricus

medewerker
drs.	A.H.	(Ariela)	Netiv

	

drs.	ing.	M.D.R.	(Martijn)	Andela	

drs.	M.	(Marianne)	Rietkerk	

ir.	S.G.M.	(Suzanne)	Herben	

L.A.	(Leo)	Gräper	

M.M.	(Maria)	Louwerse-Zimmerman	

drs.	N.A.M.	(Niek)	de	Winter

drs.	L.	(Liesbet)	Dijkstra	

A.A.H.	(Astrid)	Vlasman	

E.	(Eva)	Visser	BA

drs.	S.J.	(Susan)	Suèr	

drs.	M.F.	(Monique)	Roscher	

I.E.	(Elly)	Renema-de	Jong

vacature

W.	(Willem)	le	Noble

drs.	C.R.	(Chrystel)	Brandenburgh

drs.	M.J.	(Matthijs)	Burger

ing.	R.A.	(Rients	Anne)	Slotema	

M.	(Marco)	Blok

P.M.M.	(Pieter)	Hermans

	

drs.	C.	(Cor)	de	Graaf	

drs.	F.H.	(Francien)	van	Zaanen	Durand	

drs.	B.M.	(Barbara)	Gumbert	

drs.	E.	(Esther)	Starkenburg	

samenstelling  
erfgoed leiden en omstreken per 31 december 2013

jaarverslag 2012/2013 erfgoed leiden en omstreken
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M.	(Michiel)	van	Halem	

R.M.B.	(Benata)	Hengstmengel-Koopmans	

A.C.L.	(André)	van	Noort

S.E.	(Sigrun)	Brouwer	

drs.	R.R.A.M.	(Renée)	Claesen

A.H.	(Anne	Hiske)	Grimme	

drs.	I.Y.	(Ingrid)	Pot-Noordman

E.C.M.	(Edith)	Greuter	

ir.	E.D.	(Edwin)	Orsel	

G.A.	(Gerard)	Bakker	

mr.	drs.	M.G.D.A.	(Meyltje)	van	Aalst

J.	(Jan)	Lagas

H.H.	(Henk)	van	der	Horst	

B.	(Bert)	van	Leeuwen

P.J.	(Pieter-Jan)	De	Vos	MA,	MSc

C.R.	(Cyril)	Scheurkogel	

I.	(Ingrid)	Talens

N.	(Nandy)	van	Helden

	

drs.	J.C.B.	(Josine)	Spits	

H.G.A.	(Hans)	Schuurmans	

H.C.J.	(Linda)	Bedijn-Kerkvliet

W.P.	(Walther)	Hasselo	

I.M.	(Ike)	Ruiter	

	

H.	(Hennie)	van	der	Lelie

D.H.C.	(Danielle)	Boer	

B.	(Boualem)	Mammar		

J.J.	(Jeanette)	Engelkes-Friso

archivist

archivist

archivist

assistent	collectiebeheerder	beeld	en	geluid

beheerder	affichecollectie

beheerder	archeologisch	depot

bibliothecaris

boek-	en	papierrestaurator

bouwhistoricus

collectiebeheerder	beeld	en	geluid

coordinator	vrijwilligers

fotograaf

huismeester/boekbinder

indiceerder

junior	bouwhistoricus

studiezaalassistent

studiezaalassistent

studiezaalassistent

management & secretariaat
beleidsmedewerker

financieel	medewerker

managementassistent

projectleider	digitalisering

stafmedewerker

molen de valk
molenbeheerder

2e	molenbeheerder

receptionist/suppoost

receptionist/suppoost

erfgoed leiden en omstreken jaarverslag 2012/2013
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gepensioneerd

2013	-	ing.	J.W.	(Jos)	van	Rooden

2013	-	G.	(Guus)	Verhoog

2013	-	G.	(Gospava)	Verhoop

2013	-	drs.	M.	(Martine)	Wansbeek

2013	-	W.	(Wim)	de	Wolf

de zijl bedrijven (dzb) - afscheid

2013	-	H.C.	(Rita)	de	Meij

einde tijdelijk contract

2013	-	J.	(Jan)	Sparrenboom

stagiairs 2012-2013
haagse hogeschool

Nathalie Schouten - Informatiedienstverlening  

& -management

Taken:	Onderzoek	doen	naar	het	gebruik	en	

gebruiksgemak	van	de	website.	Aan	de	hand	

van	een	vergelijking	met	verschillende	andere	

erfgoedwebsites	in	binnen-	en	buitenland	en	een	

gebruikersonderzoek	is	er	lijst	van	aanbeveling	

opgesteld.

Begeleider: dhr.	W.P.	Hasselo

Periode:	mei	2012-	oktober	2012

Ilse Koreman – Bouwkunde

Taken: Het	verbeteren	van	historische	gevels	

en	vensters	wat	betreft	het	verhogen	van	het	

comfortniveau	en	het	besparen	op	energieverbruik.	

Hiervoor	is	een	categorisering	gemaakt	van	de	

meest	voorkomende	typen	gevels	en	vensters	in	

Leiden	en	gekeken	naar	passende	mogelijkheden.

Begeleider:	dhr.	ing.	R.A.	Slotema	

Periode:	november	2012	-	april	2013

Eline Corée – Informatiedienstverlening  

& -Management

Taken:	Onderzoek	naar	de	eisen	en	wensen	voor	

een	kaartapplicatie	op	de	website,	zowel	binnen	de	

organisatie	als	bij	gebruikers	van	onze	website	en	

collecties.	Er	is	een	adviesrapport	geschreven	over	

de	benodigde	functionaliteiten	en	geadviseerd	over		

het	bouw-	en	implementatietraject.

Begeleider: dhr.	W.P.	Hasselo

Periode: september	2013	-	december	2013

reinwardt academie  

(amsterdamse hogeschool voor de kunsten)

Lisette Lelijveld – Cultureel Erfgoed

Taken:	Herverpakken	van	de	plano’s	uit	de	

bibliotheek	collectie	(documenten	van	groot	

formaat,	bijvoorbeeld	reclamemateriaal,	

tijdschriften	uit	19de/	begin	20ste	eeuw,	grafredes,	

Nieuwjaarsgroeten	en	ander	interessant	drukwerk).	

Het	herverpakken	werd	gecombineerd	met	een	

schade-inventarisatie.		

Begeleider:	mw.	E.C.M.	Greuter

Periode: januari	2012	–	mei	2012

Cathanya Kroon – Cultureel Erfgoed

Taken: Verbeteren	van	het	archiefschema,	het	

maken	van	een	aanwinstenlijst	voor	1955	en	het	

zoeken	naar	adressen	in	het	kader	van	LIRA.

Begeleider: dhr.	drs.	C.	de	Graaf

Periode: april	2012	–	januari	2013

	

Lizzy von Wolzogen Kühr – Cultureel Erfgoed

Taken: Fysieke	en	digitale	verplaatsing	van	kleine	

familiearchieven	uit	de	bibliotheekcollectie	

naar	de	archiefcollectie.	Hieronder	vielen	

ook	archiefstukken	verzameld	door	A.	Baron	

Schimmelpenninck	van	der	Oye,	De	Thoms,		

Van	Leyden	en	Schimmelpenninck	van	der	Oye	

(1508-1935),	Inv.	Nr.	1658.

Begeleider:	dhr.	drs.	C.	de	Graaf

Periode: oktober	2012	–	januari	2013

Laura Loch - Cultureel Erfgoed 

Taken: Inventariseren	van	het	familiearchief	

Ehrenfest,	eigendom	van	Museum	Boerhaave	en	

het	inventariseren	van	het	archief	van	Martinus	

d’Aumerie,	eigendom	van	Erfgoed	Leiden	en	

Omstreken.

Begeleiders: dhr.	drs.	C.	de	Graaf	en		

dhr.	A.C.L.	van	Noort	

Periode:	september	2013	-	maart	2014

Universiteit	van	Amsterdam

Misty Zonneveld - BA Algemene 

Cultuurwetenschappen

Taken: Onderzoek	naar	de	mogelijkheden	om	het	

Leidse	erfgoed	te	combineren	met	moderne	kunst,	

cultuur	en	vormgeving.	Dit	resulteerde	in	een	

aanbevelingsrapport	met	uitgewerkte	projecten.

Begeleiders: dhr.	drs.	ing.	M.D.R.	Andela	en		

mw.	drs.	S.J.	Suèr

Periode:	september	2013	–	december	2013

jaarverslag 2012/2013 erfgoed leiden en omstreken
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universiteit leiden

Janneke van Golen - MA Art History

Taken:	Het	doen	van	onderzoek	naar	vier	

achttiende-eeuwse	Leidse	woonhuizen	en	hun	

bewoners.

Begeleider:	mw.	drs.	E.	Starkenburg	

Periode: februari	2012	–	april	2012

Sharon van Vuren – BA Archeologie

Taken:	Het	opstellen	van	richtlijnen	voor	

archeologisch	bureau-	en	booronderzoek	binnen	

de	gemeente	Leiden.	

Begeleiders: mw.	drs.	M.	Rietkerk	en	mw.	drs.	

C.R.Brandenburgh

Periode:	mei	2012	–	juni	2012

Marieke Buitelaar – BA Archeologie

Taken: Het	inventariseren	en	beschrijven	van	

de	opgravingen	en	vondsten	in	en	rondom	

de	grafelijke	hof.	Dit	heeft	geresulteerd	in	een	

bachelorscriptie	aan	de	Universiteit	Leiden.

Begeleider: mw.	drs.	C.R.Brandenburgh

Periode:	mei	2012	–	december	2012

voortgezette vorming archiefbeheer

Rosalie Niemantsverdriet – senior DIV-

medewerker RDOG HM

Taken: Het	inventariseren	van	het	archief	van	

GGD	ZHN	op	locatie.	Naast	de	begeleiding	van	

enkele	huiswerkopdrachten	werd	zij	tijdens	de	

inventarisatie	van	het	archief	regelmatig	begeleid.

Begeleider:	mw.	M.M.	Louwerse-Zimmerman

Periode:	september	2011	–	november	2012

Trix Verschoor - medewerker DIV bij de raad van 

bestuur van het LUMC

Taken:	Het	inventariseren	van	het	archief	van	

het	bestuur	en	de	directie	van	het	Academisch	

Ziekenhuis	Leiden	op	locatie.	Naast	de	

begeleiding	van	enkele	huiswerkopdrachten	

werd	zij	tijdens	de	inventarisatie	van	het	archief	

regelmatig	begeleid.

Begeleider: mw.	M.M.	Louwerse-Zimmerman

Periode:	september	2013	–	juni	2014

werkervaringsstage

Noortje Wijkamp – afgestudeerd archeologie

Taken: Het	inventariseren	en	digitaliseren	van	

de	resten	van	de	stadsmuur	in	het	kader	van	de	

cultuurhistorische	atlas.	

Begeleiders:	mw.	drs.	C.R.Brandenburgh

Periode:	januari	2012	–	mei	2012

Josi Smit – afgestudeerd architectuurhistorie

Taken: Het	inventariseren	en	digitaliseren	van	de	

resten	van	de	twintigste-eeuwse	infrastructuur	

in	Leiden	in	het	kader	van	de	cultuurhistorische	

atlas.	

Begeleiders: mw.	drs.	C.R.Brandenburgh

Periode:	april	2012	-	juni	2012	

Annemieke Vreekamp – afgestudeerd archeologie

Taken: Het	inventariseren	en	digitaliseren	van	de	

veranderingen	in	de	singelrand	in	Leiden	in	het	

kader	van	de	cultuurhistorische	atlas.	

Begeleiders: mw.	drs.	C.R.Brandenburgh

Periode:	april	2012	-	juni	2012

Jan Kooloos – afgestudeerd ancient history

Taken: Het	assisteren	bij	redactie-	en	

communicatiewerkzaamheden,	zoals	

webberichten	schrijven	en	deze	in	het	CMS	

Typo3	zetten,	het	jaarverslag	controleren,	

brochureteksten	redigeren	en	een	lijst	met	

contactgegevens	opstellen

Begeleider: dhr.	drs.	N.A.M.	de	Winter

Periode:	mei	2012	-	juli	2012

in memoriam:  
peter brandenburg

Op 17 april 2012 

overleed, na een 

ziekteperiode van 

een jaar, Peter 

Brandenburg. Hij  

was slechts 59 jaar 

oud. Peter werkte sinds 1979 bij de 

gemeente. Zijn eerste aanstelling was als 

bibliothecaris. Vanuit het niets bouwde 

hij een prima bedrijfsbibliotheek op. Bij 

de samenvoeging van het toenmalige 

gemeentearchief met een deel van het 

facilitair bedrijf kreeg Peter de leiding 

over de collecties en documentatie. Zijn 

laatste jaren werkte Peter als teamleider 

Publiekszaken. ELO mist een fijne 

collega met hart voor zijn ‘toko’.

erfgoed leiden en omstreken jaarverslag 2012/2013
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stonden	er	woonhuizen	met	kleine	bedrijfjes.	Omstreeks	

1840	vestigde	zich	er	een	fabriek	voor	wolbewerking	en	

een	wolspinnerij,	die	enkele	huizen	annexeerde	voor	

bedrijfsruimte.	In	1969	zijn	alle	gebouwen	ter	plaatse	

van	het	huidige	plein	gesloopt.	

Mogelijk	brengt	het	onderzoek	bij	de	aanleg	van	de	

parkeerkelder	oudere	archeologische	sporen	aan	het	

licht.	Ook	in	de	Romeinse	tijd	kan	het	gebied	in	gebruik	

zijn	geweest.	In	deze	periode	liep	de	grens	van	het	

Romeinse	rijk	langs	de	zuidelijke	oever	van	de	Rijn.	

Er	lagen	veel	nederzettingen	langs.	Op	een	steenworp	

afstand	van	de	Garenmarkt,	bij	de	Koenesteeg,	zijn	in	het	

verleden	al	eens	Romeinse	resten	aangetroffen.

De	verwachtingen	waren	voor	aanvang	van	het	

kleinschalig	onderzoek	dan	ook	hoog	gespannen.	De	

archeologen	werden	niet	teleurgesteld.	In	de	twee	

opgravingsputten	werd	een	grote	hoeveelheid	bakstenen	

funderingen	aangetroffen,	die	teruggaan	tot	in	de	

vijftiende	eeuw.	Eronder	werd	een	intact	loopniveau	uit	de	

Romeinse	tijd	of	vroege	middeleeuwen	gevonden.	(CB)

Bij opgravingen aan de Garenmarkt werden 
funderingen aangetroffen die teruggaan tot in de 
vijftiende eeuw. Eronder werd een loopniveau uit 
mogelijk de Romeinse tijd gevonden.

De	gemeente	Leiden	wil	onder	het	plein	van	de	

Garenmarkt	een	parkeerkelder	aanleggen.	De	kans	is	

groot	dat	daarbij	archeologische	resten	aan	het	licht	

komen.	Daarom	werd	hier	op	24,	25	en	26	januari	2012	

in	opdracht	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	(ELO)	

kleinschalig	onderzoek	gedaan	door	het	Archeologisch	

Diensten	Centrum	(ADC)	uit	Amersfoort.	Zo	kan	worden	

bepaald	wat	er	precies	in	de	grond	zit	en	hoe	deze	resten	

bij	de	bouw	het	beste	kunnen	worden	opgegraven.

oude raamlanden

Het	gebied	waarin	de	Garenmarkt	zich	bevindt,	behoorde	

in	de	middeleeuwen	tot	de	Pietershoeve.	Dit	gebied	werd	

ontgonnen	vóór	de	stadsuitleg	van	1386.	Al	vroeg	werd	

het	als	raamlanden	bestemd,	voor	de	lakenproductie.	

Van	1475	tot	1969	was	het	gebied	bebouwd.	Aanvankelijk	

DE KANS OP ARCHEOLOGISCHE 
ONTDEKKINGEN BIJ DE AANLEG VAN DE 
PARKEERKELDER IS GROOT

Een van de twee sleuven met opgegraven funderingen (Foto Jan Janssen)

stadsbeeld:
proefsleuven op de garenmarkt

st
ad

sb
ee

ld
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verweven collecties

Over	de	fabriek	en	de	familie	Zuurdeeg	is	veel	en	veelsoortig	materiaal	terug	

te	vinden	in	de	collecties	van	ELO.	Het	laat	zien	hoe	de	collecties	met	elkaar	

verweven	zijn	en	elke	historische	bron	op	zijn	eigen	wijze	een	aanvulling	is	op	

de	Leidse	geschiedenis.	Terwijl	de	archiefstukken,	krantenartikelen	en	foto’s	

veelal	verslag	doen	van	de	fabriek	en	het	openbare	leven,	geven	de	films	een	

beeld	van	het	privéleven	van	de	familie.	Daarom	verzamelt	ELO	familiefilms	

om	zo	een	tijdsbeeld	te	bewaren	van	hoe	er	in	Leiden	werd	geleefd.

De	films	zijn	nog	niet	via	de	website	www.erfgoedleiden.nl	ontsloten.	

Verwacht	wordt	dat	dit	in	de	toekomst	wel	mogelijk	wordt.	Dat	wil	niet	

zeggen	dat	er	nu	helemaal	geen	filmbeelden	te	zien	zijn.	Belangstellenden	

kunnen	op	afspraak	de	catalogus	of	films	raadplegen.	Op	het	YouTube-kanaal	

van	ELO	staan	filmfragmenten.	In	de	filmzaal,	en	incidenteel	op	locatie,	

worden	films	vertoond.	Ook	draagt	ELO	bij	aan	videoproducties	en	tv-

programma’s.	(SB)

groeiende filmcollectie als historische bron 

Begin 2012 kreeg Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) drie familiefilms 
die zijn gemaakt door Hans Zuurdeeg, telg uit een bekend Leids 
textielfabrikantengeslacht. Familiefilms worden verzameld om een 
tijdsbeeld te geven van hoe er in Leiden werd geleefd.

Hans	Zuurdeeg	(1911-2004)	begon	met	filmen	in	1935.	Hij	bracht	zijn	

verlovingstijd	met	Hennie	Wakkie	(1915-2001)	in	beeld,	zijn	familie	in	

het	ouderlijk	huis	aan	Terweepark	7	in	Leiden	en	zijn	schoonfamilie	in	

Wassenaar.	De	films	geven	een	tijdsbeeld	van	een	bevoorrechte	klasse	waar	

kledingvoorschriften	en	etiquette	een	rol	spelen.	Te	zien	zijn	onder	meer	

een	familiediner	en	verjaardagen	waarbij	het	interieur	duidelijk	in	beeld	

is	gebracht.	Ook	3	oktoberfeesten,	de	familie	zeilend	op	de	Kaag	en	een	

vakantie	in	Oostenrijk	(uit	1937	in	kleur!)	zijn	op	de	films	te	bewonderen.	

Zuurdeeg	is	een	bekende	Leidse	textielfabrikantenfamilie.	Hans	werkte	niet	

meer	in	het	familiebedrijf,	maar	studeerde	aan	de	T.U.	Delft.	In	dienst	was	

hij	genieofficier	en	later	werkte	hij	als	ingenieur	bij	Rijkswaterstaat.	Het	stel	

trouwde	in	1938	en	kocht	in	Voorhout	hun	eerste	huis.	Ook	dit	interieur	is	

goed	in	beeld	gebracht.	In	1939	werd	Hans	opgeroepen	voor	de	mobilisatie.	

Het	stel	kreeg	vier	kinderen.

Links: Wollendekenfabriek De Blauwe Klok na 1910 met links het kantoor en rechts de fabriek (Foto H. Jonker, circa 1910. 

Collectie ELO, PV31251.10-4). Rechts: Filmbeeld van Henny Wakkie en Hans Zuurdeeg in legeruniform in 1936.
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meer dan leiden alleen

In 1994 was Zoeterwoude de eerste regiogemeente die gebruik ging maken 
van onze diensten. De jaren erop breidde het aantal gemeenten gestaag 
uit en werd het toenmalige gemeentearchief Leiden hernoemd naar het 
Regionaal Archief Leiden. Door de samenvoeging met Monumenten & 
Archeologie in 2013 is er met Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) een ken-
niscentrum ontstaan dat erfgoeddiensten levert aan bijna de gehele regio. 

Op	het	gebied	van	archiefdiensten	is	ELO	echt	een	regionaal	centrum.	In	

2012/2013	hadden	wij	regelingen	met	twaalf	gemeentes	en	instellingen:	Hil-

legom,	Katwijk	(uitsluitend	de	voormalige	gemeente	Rijnsburg),	Leiderdorp,	

Noordwijk,	Teylingen	(de	voormalige	gemeenten	Sassenheim,	Voorhout	en	

Warmond),	Voorschoten	en	Zoeterwoude,	en	de	instellingen	Omgevings-

dienst	West-Holland,	Regionale	Dienst	Openbare	Gezondheid	Hollands	Mid-

den,	Veiligheidsregio	Hollands	Midden	en	het	Samenwerkingsorgaan	Hol-

land	Rijnland.	De	regeling	met	Voorschoten	eindigde	in	2013,	vanwege	hun	

verdergaande	samenwerking	met	de	gemeente	Wassenaar.

taken

ELO	draagt	zorg	voor	het	uitoefenen	van	toezicht	op	de	niet-overgebrachte	

archieven	bij	de	organisatie	zelf,	en	het	opnemen	en	beheren	van	de	

ELO IS HET REGIONALE 
KENNISCENTRUM OP HET 
GEBIED VAN ARCHIEFBEHEER, 
ARCHEOLOGISCHE EN 
CULTUURHISTORISCHE ADVIEZEN

Tekening van de ruïne van de abdij Rijnsburg. De archieven van Rijnsburg worden eveneens door ELO 

beheerd (Tekening E. du Bois, 19e eeuw. Collectie ELO, PV83847)

overgebrachte	archieven	in	de	archiefbewaarplaats	van	Leiden.	Op	deze	

manier	zorgen	wij	ervoor	dat	het	hele	proces,	van	de	inventarisatie	en	

het	correct	overbrengen	van	de	archieven	tot	aan	de	opslag	en	het	online	

aanbieden	van	de	archieven,	op	juiste	wijze	gebeurd.	

Naast	de	gemeentelijke	archieven	is	er	ook	jaarlijks	ruimte	voor	particuliere	

archieven.	De	hoeveelheid	beschikbare	ruimte	is	afgesproken	met	de	

gemeente.	Daarnaast	werden	er	in	2012/2013	ook	twee	ruimtes	door	ons	

verhuurd	aan	organisaties	vanwege	de	behoefte	aan	een	veilige	bewaring	van	

hun	archieven.

advisering

Naast	het	actief	beheren	van	archieven,	geven	wij	ook	advies	aan	gemeentes,	

instellingen	en	bewoners	in	de	regio.	Met	name	op	het	gebied	van	

archeologisch	advies	wordt	er	veel	gebruik	gemaakt	van	de	expertise	die	wij	

in	huis	hebben.	Via	de	Omgevingsdienst	West-Holland	wordt	archeologisch	

advies	gegeven	aan	de	gemeenten	Alphen	aan	den	Rijn,	Hillegom,	

Leiderdorp	en	Nieuwkoop.	Het	adviseren	gebeurt	direct	voor	de	gemeente	

en	bewoners	van	Oegstgeest,	Zoeterwoude	en	wederom	Leiderdorp.	De	

gemeente	Leiderdorp	maakt	ook	gebruik	van	onze	adviezen	op	het	gebied	

van	monumenten	en	cultuurhistorie,	voor	wat	betreft	het	toetsen	aan	het	

bestemmingsplan.	(MLZ	&	JG)
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brutalisme

Op	geen	enkele	wijze	verwijst	het	eigenzinnige	ontwerp	

van	architecten	J.W.C.	Boks,	W.	Eijkelenboom	en	A.	

Middelhoek	naar	de	oude	sociëteit.	Evenmin	voegt	

het	zich	naar	de	omringende	historische	bebouwing.	

De	breedte	van	de	gevel	wordt	geaccentueerd	door	

sterke	horizontale	accenten	en	er	is	een	brutalistische	

architectuur	toegepast.	Deze	architectuurstijl	is	zo	

genoemd	vanwege	het	zichtbaar	laten	van	onafgewerkt	

beton,	ofwel	beton	brut,	dat	de	afdruk	laat	zien	van	de	

houten	bekisting	waarin	het	gegoten	is.	Behalve	dit	

materiaalgebruik	kenmerkt	de	architectuur	zich	door	

hoekige	volumes.	Aan	de	Breestraat	heeft	dit	een	gevel	

opgeleverd	met	een	zichtbaar	betonskelet,	opgevuld	met	

baksteen.	Met	heldere,	krachtige	lijnen	is	zo	een	robuust	

gebouw	ontworpen	dat	een	veelheid	aan	functies	aan	

herbergt.	Voor	Leiden	is	dit	het	enige	voorbeeld	van	

brutalisme,	en	ook	in	de	rest	van	Nederland	komt	het	

niet	veel	voor.	Vanwege	deze	zeldzaamheid	en	de	hoge	

kwaliteit	van	het	ontwerp,	is	Sociëteit	Minerva	in	2001	

aangewezen	als	gemeentelijk	monument.	

waardering

De	monumentale	status	van	Minerva	betekent	echter	

niet	dat	een	unanieme	waardering	voor	het	gebouw	

bestaat.	De	tijdens	de	bouw	geuite	kritiek	van	de	

Historische	Vereniging	Oud	Leiden,	dat	het	slecht	past	

in	de	Breestraat,	zal	een	deel	van	de	Leidenaren	nog	

steeds	onderschrijven.	Hoewel	de	waardering	voor	

naoorlogse	architectuur	tegenwoordig	zeer	toegenomen	

is,	geldt	dit	niet	zondermeer	voor	individuele	gebouwen	

die	in	een	historische	omgeving	staan.	Voor	de	

studenten	zelf	is	de	betonbunker	al	die	jaren	een	geliefd	

verenigingsgebouw	geweest.	Ondanks	het	intensieve	

gebruik	en	veranderende	eisen	heeft	het	de	tand	des	tijds	

redelijk	goed	doorstaan.	Wel	heeft	het	uiterlijk	aan	kracht	

heeft	ingeboet.	Bij	dit	soort	gebouwen,	waar	franjes	

ontbreken	en	het	ontwerp	puur	gebaseerd	is	op	de	juiste	

verhoudingen	en	materiaalexpressie,	staat	of	valt	de	

zeggingskracht	juist	bij	een	verzorgde	detaillering.

In	het	najaar	van	2012	kregen	de	onderzoekers	van	

Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	de	mogelijkheid	het	

interieur	van	het	sociëteitsgebouw	onder	de	loep	te	

nemen.	Een	kleine	verbouwing	in	het	voorgaande	jaar	

had	geleid	tot	de	constatering	dat	weinig	bekend	was	

over	het	oorspronkelijke	interieur.	Zowel	bij	Minerva	

als	de	gemeente	ontstond	de	wens	dit	nader	te	

onderzoeken.	Dit	leverde	als	belangrijke	conclusie	op	

dat,	ondanks	het	intensieve	gebruik,	het	oorspronkelijke	

binnenkijken bij minerva: neorenaissance in beton

Het neorenaissance gebouw uit 1875 dat in 1959 afbrandde

 (Fotolithografie G.J. Thieme en H.J. Jesse, 1889. Collectie ELO, PV29782) 

In 1959 verwoestte een brand de rijk geornamenteerde Sociëteit Minerva die in 1875 aan de Breestraat op 
de hoek van de Vrouwesteeg gebouwd was. Aanvankelijk wilden de studenten dat het restant van hun 
neorenaissance pand gerestaureerd werd, aangevuld met nieuwbouw. Uiteindelijk is het huidige gebouw 
ontstaan dat in 1965 werd betrokken. Waar de nieuwe sociëteit in niets lijkt op de oude, leerde onderzoek in het 
najaar van 2012 dat de neorenaissance toch niet helemaal uit het gebouw verdwenen is.
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interieur	uit	1965	nog	aanwezig	is.	Maar	dat	kan	ook	

eigenlijk	niet	anders,	omdat	constructie	en	interieur	

zo	goed	als	samenvallen.	Bovendien	zijn	er	tijdens	de	

bouw	duurzame	materialen	gebuikt	die	tegen	een	stootje	

kunnen,	zoals	verschillende	soorten	tropisch	hardhout	

voor	vloeren,	trap	en	deuren.	

De	wijzigingen	bestaan	vooral	uit	toevoegingen,	

zoals	nieuwe	wanden,	plafonddelen	of	verf	

waarmee	betonnen	onderdelen	en	stucwerk	volledig	

overgeschilderd	zijn.	Dat	is	niet	zonder	gevolgen,	

want	in	het	huidige	kleurpalet	zijn	de	oorspronkelijke	

kleur-	en	textuurcontrasten	tussen	de	aanvankelijk	

wit	gestucte	wanden,	het	grijze	en	ruwe	beton	

en	de	donkere,	vlammende	houtsoorten	afwezig.	

Gezamenlijk	doen	alle	toevoegingen	afbreuk	aan	de	

ruimtelijkheid	die	gekenmerkt	werd	door	licht-donker	

contrasten,	een	afwisseling	van	open-	en	geslotenheid,	

DE MEUBEL MAKER, 
IN DIENST VAN DE 
SOCIËTEIT, VOERDE 
REPARATIES UIT 
NA RUMOERIGE 
AVONDEN.

en	niveauverschillen.	Ondanks	de	wijzigingen	en	de	

sleetsheid	is	de	kwaliteit	van	het	interieurontwerp	

nog	goed	zichtbaar.	Zo	is	het	beklimmen	van	de	

monumentale	trap,	waaraan	alle	ruimtes	gekoppeld	zijn,	

een	bijzondere	ruimtelijk	beleving.

met dank aan de meubelmaker

Een	grote	verrassing	van	het	onderzoek	was	dat	de	

neorenaissance	niet	volledig	uitgewist	blijkt	door	de	

modernistische	nieuwbouw.	Er	zijn	meubelstukken	

aangetroffen	die	na	de	brand	in	1959	door	studenten	uit	

de	oude	sociëteit	zijn	gered.	Verspreid	over	het	huidige	

gebouw	bestaat	de	verzameling	historisch	meubilair	uit	

zo’n	26	stoeltjes,	24	fauteuils,	ruim	tien	tafels,	zeven	

grote	kroonluchters	en	zeven	wandarmaturen.	Op	basis	

van	oude	foto’s	en	prenten	kan	worden	vastgesteld	

dat	een	deel	afkomstig	is	uit	het	sociëteitsgebouw	

van	1875	en	dat	er	vermoedelijk	stukken	van	zelfs	voor	

die	tijd	dateren.	De	stoelen	en	tafels	met	gedraaide	

poten	in	zeventiende-eeuwse	stijl	sluiten	aan	bij	het	

neorenaissance	gebouw.		

Het	mag	bijzonder	heten	dat	het	meubilair	nog	aanwezig	

is,	gezien	het	intensieve	gebruik.	Dit	is	te	danken	aan	

de	eigen	meubelmaker	in	dienst	van	de	sociëteit	die,	

na	rumoerige	avonden,	de	reparaties	uitvoerde.	Na	

de	brand	zal	de	meubelmaker	de	geredde	stukken	

opgeknapt	hebben.	En	ook	nu	nog	worden	de	meubels	

en	luchters	onderhouden.	Het	historisch	meubilair,	

weliswaar	zwaar	gerestaureerd,	bleek	in	het	onstuimige	

verenigingsleven	van	Minerva	net	zo	robuust	als	het	

betonnen	sociëteitsgebouw.	(ES)

Grote zaal aan de achterzijde van het 

sociëteitsgebouw uit 1875. Een deel van de 

fauteuils, stoelen, tafels en luchters is gespaard 

gebleven (Glasnegatief Jonker Foto Leiden, eind 

19e eeuw. Collectie ELO, GN006112)
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dit	stadsdeel	meer	verstedelijkte,	werden	ook	de	

achterterreinen	volgebouwd.

tachtig centimeter zand

Tijdens	de	sanering	is	een	zandlaag	van	gemiddeld	

80	cm	dik	afgegraven.	Ook	werd	in	de	steeg	tussen	

Middelstegracht	34	en	36	een	ondergrondse	tank	

verwijderd,	ter	plaatse	van	het	vulpunt	tot	op	circa	2	à	

2,5	meter	diepte.	Waarschijnlijk	is	het	zand	opgebracht	

Het gebied ten oosten van de Hooigracht wordt al sinds de veertiende eeuw bewoond. De archeologen keken 
daarom graag mee bij de sanering van het terrein van Tieleman & Dros aan de Middelstegracht. Een aldaar 
gevonden schedelfragment zal wel altijd een raadsel blijven.

stadsbeeld: 
een blik in de oude conservenfabriek

In	maart	2012	werd	in	opdracht	van	de	gemeente	Leiden	

het	terrein	van	de	voormalige	conservenfabriek	Tieleman	

&	Dros	(Middelstegracht	36)	gesaneerd.	Een	mooie	

gelegenheid	voor	archeologisch	onderzoek	in	dit	oude	

stadsuitbreidingsgebied.	De	Hooigracht	is	aangelegd	

bij	de	eerste	stadsuitleg	in	1314.	Het	gebied	ten	oosten	

ervan	werd	eind	veertiende	eeuw	als	woongebied	in	

gebruik	genomen.	In	eerste	instantie	werden	alleen	

de	percelen	aan	de	straatzijde	bebouwd.	Naarmate	

Er zijn vier ronde bakstenen waterputten 

aangetroffen, waaronder deze inpandige put

(Foto IDDS Archeologie)

ONDER DE 
ZANDLAAG LIGGEN 
OPVALLEND GOED 
GECONSERVEERDE 
RESTEN VAN 
EERDERE 
BEBOUWING

st
ad

sb
ee

ld



jaarverslag 2012/2013 erfgoed leiden en omstreken

16

tijdens	de	bouw	van	de	fabriek,	begin	twintigste	eeuw.	

Eronder	bevinden	zich	opvallend	goed	geconserveerde	

resten	van	eerdere	bebouwing	uit	de	achttiende	of	

negentiende	eeuw.

Achter	nummer	34	zijn	muurfunderingen,	poeren	en	

een	inpandige	waterput	aangetroffen.	Voorheen	stond	

hier	een	huis	dat	dieper	was	dan	het	huidige	pand.	De	

blootgelegde	resten	zijn	afkomstig	van	het	achterste	

deel	van	dit	huis.	Op	het	terrein	achter	dit	huis	zijn	twee	

beerputten	gevonden.

In	de	zuidwesthoek	van	het	binnenterrein	zijn	

funderingen	van	de	tot	voor	kort	aanwezige	loods	

aangetroffen.	De	funderingen	zijn	van	vóór	de	twintigste	

eeuw.	De	loods	is	destijds	op	een	oudere	fundering	

gebouwd.	Ook	zijn	drie	verschillende	vloeren	met	

twee	haardplaatsen	uit	de	achttiende	of	negentiende	

eeuw	aangetroffen.	Dit	wijst	op	het	gebruik	van	het	

achterterrein	als	woon-	of	werkgebied	in	deze	periode.

In	het	noorden	van	het	terrein	zijn	vooral	modernere	

resten	gevonden	(eind	negentiende	-	begin	twintigste	

helder over herbestemming
Hergebruik en herbestemming is belangrijk om erfgoed te behouden. Potentiële kopers 

willen graag vooraf weten waar ze aan toe zijn: welke delen moeten behouden blijven 

en wat mogen ze aanpassen? Erfgoed Leiden en Omstreken heeft meegewerkt aan een 

innovatief systeem dat recht doet aan deze vraag én aan de monumentale waarden. Bij 

de herbestemming van Tieleman en Dros wordt het systeem voor het eerst toegepast. De 

gemeente Leiden is eigenaar van de voormalige conservenfabriek en wil deze beschikbaar 

maken voor herontwikkeling in collectief particulier opdrachtgeverschap. (NdW)

eeuw)	die	verband	houden	met	de	fabriek.	Het	gaat	om	

kleine	bakstenen	en	een	betonnen	putje.	Een	poer	van	

cement	is	mogelijk	afkomstig	van	een	bijgebouw.

beroete bakpan

In	totaal	werden	31	vondsten	en	monsters	verzameld.	

Het	betreft	met	name	scherven	van	roodbakkend	

aardewerk	uit	de	zeventiende	tot	twintigste	eeuw.	Ook	

zijn	laatmiddeleeuwse	scherven	aangetroffen,	een	

aanwijzing	voor	het	gebruik	van	het	gebied	in	deze	

periode.	Het	gaat	onder	andere	om	resten	van	een	

bakpan	van	roodbakkend	aardewerk	uit	de	veertiende	

eeuw,	met	krassen	van	het	gebruik	aan	de	binnenzijde	

en	een	beroete	onderzijde.	

Tevens	zijn	resten	gevonden	van	stenen	kruiken	en	een	

veldfles.	Dit	aardewerk	werd	sinds	de	middeleeuwen	

geïmporteerd	vanuit	het	Duitse	Rijnland.	In	een	beerput	

werd	een	fragment	van	een	vijzel	uit	vermoedelijk	

de	zeventiende	eeuw	gevonden.	Tot	slot	is	op	de	

tijdelijke	berg	grond	die	tijdens	het	onderzoek	werd	

aangelegd	een	stukje	mensenschedel	aangetroffen.	

Het	is	een	raadsel	hoe	dit	in	het	onderzoeksgebied	is	

terechtgekomen.

Het	archeologisch	beleid	van	de	gemeente	Leiden	gaat	

ervan	uit	dat	resten	het	beste	in	de	grond	bewaard	

kunnen	blijven.	Daarom	beperkte	het	onderzoek	

zich	tot	een	archeologische	begeleiding	van	de	

saneringswerkzaamheden.	De	aanwezigheid	van	goed	

geconserveerde	resten	direct	onder	de	zandlaag	geeft	

echter	een	verwachtingsvol	beeld	van	de	nog	aanwezige	

oudere	archeologische	resten	op	diepere	niveaus	in	dit	

deel	van	de	stad.	(MRie)

Boven: werklui met een betonmolen bij Tieleman & Dros in 

1924 (Glasnegatief W.J. Kret, 1924. Collectie ELO, GN000509]

Onder: Het voormalige fabrieksterrein van Tieleman en Dros 

was behoorlijk in verval geraakt
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Erfgoed	Leiden	heeft	al	jaren	een	educatief	aanbod	

voor	alle	leeftijden.	Wij	verzorgen	al	sinds	2004	

programma’s	voor	Museum	en	School	van	de	

Cultuureducatiegroep	(voorheen	Museumgroep	

Leiden).	Via	het	educatieprogramma	Museum	en	School	

bezoeken	leerlingen	uit	de	gehele	regio	in	elk	leerjaar	

een	andere	instelling.	In	2012	boden	wij	het	goed	

beoordeelde	programma	‘Kennismaking	met	het	Archief’	

aan,	waarmee	wij	leerlingen	uit	groep	7	lieten	werken	

met	archiefbronnen	over	aansprekende	onderwerpen	als	

Goeie	Mie,	de	kruitramp	en	hun	eigen	woonomgeving.	

Het	depotbezoek	was	het	hoogtepunt	van	de	dag	voor	

vele	leerlingen.

nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe 

programma’s

In	het	kader	van	de	nieuwe	organisatie	hebben	wij	in	

2012/2013	een	nieuw	lesprogramma	ontwikkeld	voor	

Museum	en	School.	‘Naar	de	stad?’	is	ontstaan	uit	een	

nauwe	samenwerking	tussen	geschiedenisstudenten,	

specialisten	uit	het	onderwijsveld	en	onze	

educatieve	medewerkers	en	sluit	aan	bij	de	nieuwste	

onderwijskundige	inzichten,	zoals	competentiegericht	

leren.	Aan	de	hand	van	eigen	bronnenonderzoek	

geven	de	leerlingen	een	plattelands	gezin	advies	over	

een	eventueel	vertrek	naar	de	stad.	In	2013	werd	het	

lesproject	bekroond	met	de	Prijs	der	Nederlandse	

Publieksarcheologie.

Ook	buiten	Erfgoed	Leiden	staan	de	ontwikkelingen	

niet	stil.	Museum	en	School	wordt	vervangen	door	

meerdere	doorlopende	leerlijnen	op	het	gebied	van	

educatie zet grote stappen
 
Educatie is een speerpunt van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Met diverse educatieve 
projecten bereiken we een groot deel van de jeugd en docenten in de regio. In 2012 en 2013 heeft het 
educatieteam enkele grote stappen gezet. We wonnen een ambassadeursprijs met de Maatschappelijke 
Stage en we ontwikkelden een nieuw, integraal lespakket, dat ook in de prijzen viel. Onze nieuwe 
organisatie en nieuwe inzichten bij de overheid op het gebied van cultuureducatie, geven ons de kans 
om ons educatieve aanbod te vernieuwen en te structureren.

OMDAT WIJ 
AL TIJDENS DE 
OPLEIDING KENNIS 
MAKEN MET DE 
TOEKOMSTIGE 
DOCENTEN, 
VERSTERKEN WE 
ONZE BAND MET 
HET ONDERWIJS

Leerlingen leren, ieder op hun eigen niveau, om te 

gaan met oorspronkelijke bronnen uit het verleden 

(Foto Luca di Tommasso)
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cultuureducatie,	zodat	scholen	zelf	kunnen	kiezen	waar	

zij	het	zwaartepunt	willen	leggen.	Dit	is	een	vereiste	

van	de	overheid	binnen	het	landelijke	programma	

‘Cultuureducatie	met	Kwaliteit’.	In	de	nabije	toekomst	

zal	het	lesproject	‘Naar	de	stad?’	binnen	de	leerlijnen	

‘museum’	en	‘tijd’	gaan	vallen.	Daarnaast	gaan	

de	educatiemedewerkers	aan	de	slag	om	nieuwe	

programma’s	te	ontwikkelen	binnen	de	leerlijnen	‘tijd’	en	

‘ik	en	de	wereld’,	zodat	ELO	een	brede	cultuureducatie	

kan	blijven	aanbieden.	

Samen	met	Museum	De	Lakenhal	heeft	ELO	

in	de	afgelopen	jaren	ook	deelgenomen	aan	de	

MuseumJeugdUniversiteit.	In	het	gevarieerde	aanbod	

aan	kindercolleges	voor	8-	tot	12-jarigen	over	de	(kunst)

geschiedenis	van	Leiden	en	omgeving	verzorgden	onze	

medewerkers	en	gastdocenten	colleges	met	titels	als	

‘Kun	je	oude	gebouwen	lezen?’	en	‘Hoe	vies	waren	de	

middeleeuwen?’.

voor alle niveaus

In	het	voortgezet	onderwijs	sluiten	we	aan	op	de	

verschillende	niveaus.	Zo	krijgen	leerlingen	uit	de	eerste	

klassen	van	het	vmbo	één	bron	voorgelegd,	waarbij	zij	

eenvoudige	vragen	beantwoorden.	Havisten	vergelijken	

enkele	bronnen	met	elkaar	en	vwo’ers	doen	onderzoek	

op	basis	van	een	eigen	vraagstelling	en	zoeken	zelf	

hun	bronnen.	Naast	vaste	programma’s	bieden	wij	

ook	op	verzoek	materiaal	aan	dat	past	bij	een	specifiek	

onderwerp	naar	wens.	Programma’s	die	hieruit	zijn	

ontstaan,	zoals	‘Middeleeuwen’,	‘Industrialisatie’	en	

‘Water’	kunnen	vervolgens	weer	aangeboden	worden	aan	

andere	scholen.

Naast	het	eigen	educatieve	aanbod	voor	het	voortgezet	

onderwijs	neemt	ELO	deel	aan	de	CKV-festivals	

Cultuursjop	en	Kunstshot.	Deze	festivals	zijn	bedoeld	

voor	alle	leerlingen	die	voor	het	eerst	op	school	het	vak	

Cultureel	Kunstzinnige	Vorming	volgen.	Op	één	dag	

maken	zij	kennis	met	het	diverse	culturele	aanbod	van	

Leiden.	Tijdens	hun	bezoek	aan	ELO	leren	de	leerlingen	

over	het	verleden	van	de	directe	omgeving.	Na	het	

bekijken	van	een	film	met	beelden	van	de	stad	uit	de	

jaren	’20	en	’30	en	een	demonstratie	van	een	originele	

glasnegatiefcamera	uit	dezelfde	periode,	gaan	zij	met	

een	afdruk	van	een	glasnegatief	op	zoek	naar	de	locatie	

van	de	foto.	Eenmaal	ter	plekke	maken	zij	een	eigen	foto	

van	exact	dezelfde	plek.	Zo	leert	uiteindelijk	ieder	kind	

op	eigen	niveau	de	waarde	van	het	(Leidse)	erfgoed	in	te	

zien.	(SS	&	AV)		

DANKZIJ EEN NAUWE  
SAMENWERKING MET 
SPECIALISTEN UIT HET 
ONDERWIJSVELD  
SLUITEN ONZE  
PROGRAMMA’S AAN  
BIJ DE NIEUWSTE  
ONDERWIJSKUNDIGE  
INZICHTEN

Het heden en het verleden komen bij elkaar tijdens een dagje 

bij Erfgoed Leiden en Omstreken (Foto Luca di Tommasso)



19

Uit de vondst van een oud stukje elektriciteitsleiding in Breestraat 117 
blijkt dat dit één van de eerste panden in Leiden is waar elektriciteit 
werd gebruikt.

Er	zijn	maar	weinig	oude	elektrische	installaties	bewaard	gebleven	en	

er	is	ook	niet	veel	over	bekend.	Dat	maakt	de	ontdekking	van	een	oude	

elektriciteitsleiding	in	Breestraat	117	zo	bijzonder.	Het	gaat	om	een	dunne	

ijzeren	buis	met	op	de	buitenzijde	de	naam	Bergmann	gestanst.	Bergmann	

&	Co	uit	Berlijn	was	de	eerste	echte	fabrikant	van	elektrische	leidingen.	Van	

binnen	is	de	buis	gevoerd	met	geïmpregneerde	papierstroken.	Deze	zijn	

bestreken	met	een	isolerende,	slecht	brandbare	stof	die	zeer	hard	werd.	

sinds 1907 ook in Leiden

De	opmars	van	elektriciteit	begon	op	de	wereldtentoonstelling	van	1889	

stadsbeeld:
vroege elektra in breestraat 117

in	Parijs.	Toen	zag	het	publiek	letterlijk	de	voordelen	van	elektrisch	licht.	

In	Leiden	ging	vanaf	1907	de	bestaande	stedelijke	gasfabriek	aan	de	

Langegracht	ook	elektriciteit	leveren.	Dat	hier	behoefte	aan	was,	werd	snel	

duidelijk:	een	jaar	later	waren	er	al	204	aansluitingen.

Elektriciteit	was	in	die	begintijd	nog	een	luxe.	Een	goed	voorbeeld	daarvan	

is	de	centrale	stofzuiginstallatie	in	de	villa	van	J.C.	Zaalberg	(Plantsoen	

25),	waarvan	nog	restanten	aanwezig	zijn.	Met	dit	snufje	onderstreepte	hij	

zijn	status.	Maar	ook	de	geplande	slagerij,	in	wat	nu	café	De	Bonte	Koe	is,	

kreeg	in	1908	elektrisch	licht.	Waarschijnlijk	rechtvaardigden	hygiëne	en	een	

moderne	uitstraling	de	kosten	(zie	Jaarverslag	Monumenten	&	Archeologie	

2010).	(EO)

ELEKTRICITEIT WAS 
IN DE BEGINTIJD 
EEN LUXE WAARMEE 
JE JE STATUS KON 
ONDERSTREPEN

Elektriciteitsleiding van Bergmann met isolatie van 

geïmpregneerd papier
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Bijna	honderd	vrijwilligers	zetten	zich	tegenwoordig	

in	om	de	collecties	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	

(ELO)	voor	iedereen	toegankelijk	te	maken	via	internet.	

Zij	houden	zich	bezig	met	het	beschrijven	van	foto’s,	

tekeningen	en	prenten,	het	vullen	van	de	genealogische	

database	en	allerlei	vormen	van	inventariseerwerk.	Zo	

helpen	ze	vormeloze	stapels	papier	om	te	toveren	in	

interessant	onderzoeksmateriaal.	Ze	bedienen	daarmee	

een	groeiende	groep	belangstellenden	in	binnen-	en	

buitenland.	Niet	langer	hoeft	de	historicus,	genealoog,	

scholier	of	‘zo	maar’	geïnteresseerde	af	te	reizen	naar	

Leiden;	hij	kan	nu	vanuit	huis	zijn	kennis	verrijken.

Mede	dankzij	de	inzet	van	deze	vrijwilligers	beschikt	

ELO	nu	over	een	genealogische	database	met	bijna	

viereneenhalf	miljoen	records.	Dat	zijn	meer	dan	vier	

miljoen	manieren	om	familie	op	het	spoor	te	komen!	

Dagelijks	komt	hier	nieuwe	informatie	bij.	Ook	de	

database	met	beeldmateriaal	groeit	en	bevat	nu	bijna	

145.000	afbeeldingen.	Deze	foto’s,	tekeningen,	prenten	

en	films	tonen	de	rijkdom	van	het	leven	in	onze	regio,	nu	

en	vroeger.	

onverwachte bonus

In	juni	2012	begon	met	het	‘crowdsourcing’-project	

Missing	Links	een	nieuw	soort	vrijwilligerswerk.	

Crowdsourcing	is	een	innovatieve	en	laagdrempelige	

manier	om	via	internet	samen	te	werken.	In	dit	project	

maakten	vrijwilligers	thuis	achter	hun	pc,	via	het	online	

platform	VeleHanden,	archiefstukken	toegankelijk	

door	gegevens	en	afbeeldingen	te	koppelen.	Voor	dit	

project	beschikte	de	genealogische	onderzoeker	wel	over	

de	gegevens	uit	een	bron,	maar	niet	over	de	juiste	

afbeelding	van	de	betreffende	pagina.	Dat	kwam	omdat	

ELO	vorige	eeuw	al	vroeg	met	automatiseren	begon.	

Toen	was	het	nog	niet	mogelijk	om	records	direct	aan	

afbeeldingen	te	koppelen	en	was	de	collectie	niet	optimaal	

doorzoekbaar.

Elke	koppeling	tussen	gegevens	en	afbeelding,	levert	de	

	vrijwilliger	punten	op.	Die	kunnen	via	www.erfgoedleiden.nl	

	worden	ingeruild	voor	gratis	scans	uit	de	collectie,	bijvoorbeeld	

van	kaarten	uit	de	atlas	Blaeu,	aktes,	portretten	of	stadsge-

zichten.	Dankzij	de	enorme	inzet	van	de	‘crowd’	waren	eind	

2012	al	bijna	79.000	koppelingen	gelegd	en	is	het	project	nu	

al	bijna	voltooid.	Een	onverwachte	bonus	was	dat	dit	project	

zich	ook	ontpopte	tot	een	extra	eindcontrole	van	het	invoer-

werk.	Omdat	de	koppelaars	gevonden	fouten	konden	melden,	

wordt	de	database	niet	alleen	toegankelijker	maar	ook	nauw-

keuriger.	(MvA)

Al honderd jaar zetten vrijwilligers zich in voor onze archieven. Met het ‘crowdsourcing’-project Missing Links 
werd in 2012 een belangrijke nieuwe stap gezet. De resultaten overtroffen alle verwachtingen.

enthousiasme voor nieuw vrijwilligerswerk

ELKE KOPPELING LEVERT DE VRIJWILLIGER 
PUNTEN OP VOOR GRATIS SCANS UIT DE 
BEELDCOLLECTIE

Een enthousiaste groep vrijwilligers begon 

in juni 2012 met het crowdsourcing-project 

Missing Links
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nieuwsteeg 2, achter stuc verborgen verleden: deel 1

kloostermoppen en de duitse orde
Chrystel Brandenburgh, André van Noort en Edwin Orsel

Dagelijks vinden er in Leiden onderhoudswerkzaamheden aan historische panden plaats. Vaak blijven deze 
onopgemerkt, maar soms brengen ze een verborgen verleden aan het licht. In 2012 maakten herstelwerkzaamheden 
aan het loszittende stucwerk van Nieuwsteeg 2 zo’n onzichtbare geschiedenis even zichtbaar. Dankzij de tevoorschijn 
gekomen bouwsporen, aangevuld met archeologisch, kaart- en genealogisch onderzoek,  kon de geschiedenis van het 
pand worden beschreven. In drie delen vertellen we u de ontstaansgeschiedenis van Nieuwsteeg 2, die nu weer veilig 
verborgen ligt achter een herstelde stuclaag.

Tijdens	de	werkzaamheden	werden	in	de	gevel	van	

Nieuwsteeg	2	verschillende	soorten	metselwerk	

aangetroffen.	Zo	werden	er	bakstenen	uit	de	negentiende	

eeuw	gevonden,	maar	ook	kloostermoppen	(grote	

bakstenen	van	ongeveer	30	cm	lang)	uit	de	dertiende/

veertiende	eeuw.	Door	verschillende	soorten	metselwerk,	

in	combinatie	met	onderzoek	naar	de	verschillende	

historische	kaarten,	gaan	we	ervan	uit	dat	het	huis	twee	

grote	verbouwingen	heeft	ondergaan.	In	dit	deel	kijken	

we	naar	de	middeleeuwse	basis	van	Nieuwsteeg	2.

het gebied rond de pieterkerk

Het	ontstaan	van	het	gebied	rondom	Nieuwsteeg	2	is	

nog	altijd	in	nevelen	gehuld,	maar	het	staat	vast	dat	rond	

1200	hier	het	Gravensteen	door	de	Graaf	van	Holland	

Tekening van de voorgevel met daarin aan gegeven de bouwsporen en soorten 

metselwerk. Linksonder met rode horizontale arcering het oudste metselwerk uit rond 

1300, met daarin het oranje, niet-gearceerde deel waar het metselwerk uit de veertiende 

eeuw gevonden werd, waarmee de keldertoegang werd dichtgezet 

(Tekening J. van Rooden en B. Lewerissa)
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werd	gebouwd.	In	1268	werd	een	zuidelijk	deel	van	zijn	

land,	dat	ten	zuiden	van	het	Gravensteen	lag,	door	de	

Graaf	afgestaan	aan	de	Duitse	Orde.	Zij	kregen	ook	

het	patronaatsrecht	van	de	naastgelegen	Pieterskerk.	

Hierdoor	mochten	zij	de	pastoor	van	deze	kerk	

benoemen,	iets	dat	in	die	tijd	een	lucratieve	bezigheid	

was.	In	het	gebied	ten	zuiden	van	de	Pieterskerk	vestigde	

de	Duitse	Orde	ook	het	zogenaamde	Duitse	Huis,	

waarvan	recent	delen	zijn	teruggevonden.

De	exacte	omvang	van	het	gebied	van	de	Duitse	Orde	is	

onbekend.	Er	wordt	gesuggereerd	dat	het	zich	uitstrekte	

tot	aan	de	Langebrug,	wat	zou	inhouden	dat	Nieuwsteeg	

2	in	het	gebied	van	de	Duitse	Orde	stond.	Dit	is	echter	

niet	zeker.	Bebouwingsresten	in	Nieuwsteeg	2	én	in	het	

naastgelegen	Pieterskerkhof	40	tonen	in	ieder	geval	

aan	dat	het	perceel	in	deze	periode	bebouwd	was.	

Ook	de	archeologische	vondst	uit	1995,	een	dertiende-

eeuwse	riolering	en	overkluizing	op	de	hoek	van	het	

Pieterskerkhof	en	de	Nieuwsteeg,	toont	dit	aan.

deel van de duitse orde?

De	dertiende-eeuwse	bouwresten	van	Nieuwsteeg	2	

onderstrepen	de	mogelijkheid	dat	het	deel	uitmaakte	

van	het	gebied	van	de	Duitse	Orde.	De	resten	bestonden	

uit	een	stuk	voorgevel,	een	keldertoegang	(die	al	vroeg	

werd	dichtgezet	met	veertiende-eeuws	baksteen)	en	

de	daarachter	liggende	kelders	met	tongewelven.	

Dankzij	de	kaart	van	Bast	uit	1600	weten	we	dat	deze	

bebouwingsresten	behoorden	tot	een	langgerekt	gebouw,	

dat	tot	aan	de	hoek	met	het	Pieterskerkhof		liep.	Een	

dergelijke	onderkelderde	vleugel	zou	heel	goed	bij	

de	Duitse	Orde	kunnen	passen,	gezien	hun	behoefte	u
it
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Links: In het midden van de foto zijn de donkerdere en kleinere 

veertiende-eeuwse bakstenen te zien waarmee de voormalige 

kelderingang is dichtgezet

Boven: Op de kaart van Bast uit 1600 is goed te zien dat er op de 

hoek van de Nieuwsteeg en het Pieterskerkhof een langgerekte 

vleugel stond (Litho P. Bast, 1600. Collectie ELO, PV329.1a)

DE VONDST VAN KLOOSTERMOPPEN UIT 
ROND 1300 WAS BIJZONDER, WANT ER IS 
VRIJWEL GEEN GEVELMETSELWERK IN LEIDEN 
UIT DEZE PERIODE BEHOUDEN GEBLEVEN
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aan	opslagcapaciteit	voor	een	wat	omvangrijkere	

gemeenschap.

De	loop	van	de	voormalige	Pieterskerkgracht	zou	echter	

tegen	deze	stelling	kunnen	pleiten.	De	Pieterskerkgracht	

liep	ten	tijde	van	de	Duitse	Orde	(deels)	op	de	plek	van	

de	huidige	Nieuwsteeg	(de	straat	kreeg	pas	deze	naam	

na	de	demping	van	de	Pieterskerkgracht	in	ca.	1388).	Het	

huidige	Nieuwsteeg	2	lag	niet	in	het	bekende	gebied	van	

de	Duitse	Orde,	maar	aan	de	overzijde	van	de	gracht.	

Indien	de	suggestie	dat	het	grondgebied	van	de	Duitse	

Orde	tot	aan	de	Langebrug	zou	hebben	gelopen	niet	

klopt,	dan	zou	de	Pieterskerkgracht	een	logische	grens	

kunnen	zijn	geweest.	In	dat	geval	zou	de	Nieuwsteeg	

2	niet	onder	het	gezag	van	de	Duitse	Orde	hebben	

gestaan.

Het	middeleeuwse	Nieuwsteeg	2,	al	dan	niet	behorend	

tot	de	Duitse	Orde,	zou	haar	vorm	behouden	tot	aan	het	

eind	van	de	Gouden	Eeuw.	Het	pand	stond	een	flinke	

metamorfose	te	wachten. u
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DOOR DE VORM VAN HET 
MIDDELEEUWSE HUIS EN DE 
AANWEZIGE KELDERS ZOU HET HUIS 
GOED IN HET GEBIED VAN DE DUITSE 
ORDE PASSEN

bewonersonderzoek 1600-1780
Het middeleeuwse huis dat zichtbaar is op de kaarten van Bast en Blaeu heeft 

tot ongeveer 1670 zijn vorm behouden. Dankzij verschillende waarboeken en 

de kaart van Van Dulmenhorst & Dou konden de bewoners van het huidige 

Nieuwsteeg 2 vanaf 1600 tot 1670 worden achterhaald.

In 1652 werd het huis omschreven als: “Een huijs ende erve staende ende 

gelegen binnen deser stede aende oostsijde vande Nieuwesteech, omtrent het 

Pieterskerckhof, belegen hebbende aen d’eene sijde ten noorden Sophia, Cor-

nelia ende Geertruijt van Reijgersbergen cum socio, doorgaende met gemeene 

sijtmuijren, ende aen d’ander sijde ten suijden beneden de voors. Sophia, 

 Cornelia ende Geertruijt van Reijgersberch, mit haer poort ende gange.”

Dirck Jacobsz. van Reijgersberch1600

1628

1631

1652

1665

Erfgenamen Dirck Jacobsz. 

van Reijgersberch

Ysaack de Coene, kleermaker

Jan van Leeuwen, kapitein 

van de schutterij 

Cornelis van Scharpenbrant, 

notaris en procureur

Erfgenamen Dirck Jacobsz. 

van Reijgersberch
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opslag archieven populair bij particulieren

Het schenken en in bruikleen geven van archieven door particulieren is onverminderd 
populair gebleven. In totaal werd er in 2012 en 2013 meer dan 80 meter aan archieven 
geschonken en 316 meter aan archieven werd in bruikleen gegeven. De bruikleen van 
de archieven van het Sint Salvatorshofje (1423-1972) en het Sint Jacobshofje (1514-1981) 
behoorden onder andere tot de aanwinsten. 

Ondanks	de	aanscherping	van	de	regels	met	betrekking	

tot	de	fysieke	overdracht	van	particuliere	archieven	in	

2013,	bleek	een	beleidswijziging	niet	nodig.	De	nieuwe	

regels,	die	ervoor	moeten	zorgen	dat	de	archieven	

worden	ontdaan	van	duplicaten,	metalen	deeltjes	en	

geordend	worden	aangeleverd,	zorgden	niet	voor	een	

teruggang	van	nieuwe	aanwinsten.	In	2012	werd	61	

meter	particulier	archief	geschonken	en	91	meter	aan	

archiefbescheiden	in	bruikleen	gegeven.	In	2013	was	dit	

respectievelijk	20,40	meter	en	225	meter.

Een	bijzondere	aanwinst	was	de	bruikleen	van	de	

archieven	van	het	Sint	Salvatorshofje	(1423-1972)	en	het	

Sint	Jacobshofje	(1514-1981)	in	maart	2012.	De	archieven	

zijn	inclusief	de	privéstukken	van	Gomarus	van	

Craeyenbosch	en	Pauwels	Claesz	de	Goede,	de	stichters	

van	beide	hofjes,	overgedragen.	Tijdens	de	inventarisatie	

zijn	ook	unieke	stukken	betreffende	het	Barbarahofje	in	

Leiden	aangetroffen.	(MLZ)

ONDANKS DE STRENGERE REGELS VOOR 
FYSIEKE OVERDRACHT BLEVEN PARTICULIEREN 
HUN ARCHIEVEN AANBIEDEN

De toegangspoort van het Sint Jacobs-

hofje aan de Doezastraat 25 

(Glasnegatief  eind 19e eeuw. Collectie 

ELO, GN002696)
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stadsbeeld: 
markante herinnering aan landelijk leiden

De	schoorsteen	aan	de	Vliststraat	was	ooit	onderdeel	

van	de	tuinderij	van	de	familie	De	Koning.	Dit	

bedrijf,	gespecialiseerd	in	de	teelt	van	groenten,	was	

één	van	de	vele	land-	en	tuinbouwbedrijven	in	de	

Roomburgerpolder.	Vanaf	de	jaren	negentig	van	de	

vorige	eeuw	kwam	hier	de	woonwijk	Roomburg	tot	

ontwikkeling.	In	opdracht	van	de	gemeente	Leiden	

werd	de	schoorsteen	deze	zomer	gerestaureerd	door	

schoorsteen-	en	ovenbouwbedrijf	Harm	Meijer	B.V.

uitzonderlijk exemplaar

Tijdens	de	restauratie	werd	de	schoorsteen	

gedocumenteerd	door	Erfgoed	Leiden	&	Omstreken	

(ELO).	Hieruit	kwam	naar	voren	dat	de	constructie	van	

de	schacht	bestaat	uit	een	buitenschil	van	betonnen	

radiaalstenen	en	een	binnenschil	van	beton.	Dat	is	

uitzonderlijk,	want	zulke	radiaalstenen	zijn	doorgaans	

van	baksteen.	In	de	binnenschil	is	op	ongeveer	een	derde	

hoogte	een	spouw	gespaard,	vermoedelijk	voor	ventilatie	

om	de	binnenschil	te	koelen.	De	top	van	de	schoorsteen	

was	in	slechte	staat.	Daarom	is	die,	net	als	de	markante	

ijzeren	trekbanden,	geheel	vernieuwd.	De	stenen	zijn	

destijds	door	de	tuinder	zelf	gevormd.	Voor	het	maken	

van	de	nieuwe	stenen	heeft	de	aannemer	zijn	voorbeeld	

gevolgd.	Over	de	ouderdom	van	de	schoorsteen	is	alleen	

bekend	dat	deze	waarschijnlijk	in	de	jaren	twintig	is	

gebouwd.	(JvR)

Van de vele tuinderijen vroeger in Roomburg resteert alleen een schoorsteen. De 
schoorsteen, opgetrokken uit betonnen radiaalstenen, is in de zomer van 2012 hersteld.

DE BETONNEN RADIAALSTENEN MAKEN DEZE 
SCHOORSTEEN BIJNA UNIEK IN NEDERLAND

Tijdens de restauratie werd de schoorsteen 

zorgvuldig gedocumenteerd door ELO

Alleen deze gerestaureerde schoorsteen herinnert nog aan de vele 

tuinderijen in Roomburg
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historische kleuren en winkelpuien en 
versterken het leidse stadsbeeld
Monique Roscher

Het winkelpuien- en kleurenproject van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) heeft, in combinatie 
met de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld (SHS), ook in 2012 en 2013 geleid tot een versterking 
van het historisch stadsbeeld. 

In	Leiden	zijn	nog	verscheidene	historische	winkelpuien	bewaard	gebleven.	Achter	later	aangebrachte	betimmeringen	

gaan	ook	nog	vaak	resten	van	oorspronkelijke	puien	schuil.	Om	deze	winkelpuien	weer	te	voorschijn	te	halen	of	

verdwenen	exemplaren	te	reconstrueren,	startte	onze	organisatie	in	2009	het	winkelpuienproject.	Hiermee	wil	de	

gemeente	Leiden	de	beeldkwaliteit	van	de	historische	binnenstad	versterken.	

Naast	winkelpuien	richt	ELO	zich	ook	al	een	aantal	jaren	op	het	terugbrengen	van	historische	kleuren	in	het	stadsbeeld.	

De	SHS	is	een	belangrijke	stimulans	om	resultaten	te	boeken.	Deze	subsidieregeling	voorziet	ook	in	het	herstel	van	

monumentale	onderdelen	in	de	openbare	ruimte	en	het	aanbrengen	van	passende	gevelreclame.

Aan	de	hand	van	een	aantal	voorbeelden	zijn	de	behaalde	resultaten	goed	in	beeld	te	brengen.

VEEL OORSPRON-
KELIJKE PUIEN 
ZIJN IN DE LOOP 
DER  JAREN 
 GEWIJZIGD OF 
VERBORGEN 
 GERAAKT ACHTER 
BETIMMERINGEN

Cobetstraat 47: kleurmetamorfose in een woonwijk
Steeds meer particulieren maken gebruik van de Subsidieregeling Historisch 

Stadsbeeld om hun pand in historische kleuren te laten schilderen. 

Cobetstraat 47 ligt in de zogenaamde ‘Zuidelijke Schil’, het gebied tussen 

Zoeterwoudsesingel en Burggravenlaan, ten zuidoosten van het centrum. Dit 

gebied is sinds 2011 een beschermd stadsgezicht. Het huis maakt deel uit van 

een karakteristiek dubbel woonhuis uit de jaren twintig van de vorige eeuw. 

kleurentrapjes

Voor een goed kleuradvies diende er eerst onderzoek gedaan te worden naar 

de oorspronkelijke kleur. Met een scalpelmesje kon de kleurenonderzoeker 

oude verflagen blootleggen in zogenoemde ‘kleurentrapjes’. Deze geven 

een mooi overzicht van de kleurontwikkeling door de tijd heen. Omdat er in 

het verleden veel weg gekrabd en/of kaal gehaald is, gaven niet alle trapjes 

duidelijke informatie. In vergeten hoekjes kon echter toch voldoende kennis 

worden vergaard voor een compleet kleurbeeld. Opvallend was dat de op 

bepaalde plaatsen aangetroffen kleur groen ook in het interieur van het 

huis is terug te vinden, onder andere als originele kleur de zoldertrap. Het 

onderzoek leidde uiteindelijk tot een kleuradvies waardoor Cobetstraat 47 een 

ware kleurmetamorfose kon ondergaan.
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Nieuwe Rijn 32: van confectiemagazijn tot ijssalon
Een van de winkelpuien waar het herstel van de historische winkelpui zorgde 

voor een compleet andere uitstraling van pand en straatbeeld is Nieuwe Rijn 

32. Tot twee jaar geleden was het een sport- en reiskledingwinkel, maar in 

2012 kreeg dit winkelpand een nieuwe gebruiker die er een luxe ijssalon wilde 

vestigen. De gemeente had al eerder onderzoek laten doen naar de historische 

winkelpui en die bleek goed aan te sluiten bij de gewenste uitstraling van de 

‘gelateria’. Mede dankzij de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld besloot de 

pandeigenaar tot herstel van de negentiende-eeuwse pui. 

confectiemagazijn

De negentiende-eeuwse pui van Nieuwe Rijn 32 is te zien op oude foto’s. 

In deze periode diende de pui als het visitekaartje van het bekende Leidse 

confectiemagazijn Cahen. In de loop der tijd heeft de pui plaats gemaakt voor 

Nieuwe Rijn 32, na het herstel van 

de historische winkelpui in 2012

Links: De oorspronkelijke kleur werd aangetroffen bij onderzoek op één van de luiken aan de buitenkant. Bij vergelijking met de Leidse kleurstalenkaart blijkt 

deze kleur overeen te komen met de kleur ‘oudgroen’ (nr. 44) (Foto Conserf Monumentenzorg)  Boven links: Het huis voor het terugbrengen van historische 

kleuren in 2008 (Foto Conserf Monumentenzorg) Boven rechts: Cobetstraat 47 na het terugbrengen van historische kleuren (Foto Gé Devilé)

HET TERUGBRENGEN VAN EEN 
HISTORISCHE WINKELPUI IS NIET ALTIJD 
TOT IN DETAIL MOGELIJK



jaarverslag 2012/2013 erfgoed leiden en omstreken

28

een vlak aanzicht gedomineerd door een gevelbrede beplating met reclame. Het herstel van de negentiende-eeuwse 

pui laat zien wat voor effect dit heeft, niet alleen op de winkel zelf, maar ook op de directe omgeving.

wildplassen

Het terugbrengen van een historische winkelpui is niet altijd tot in detail mogelijk. De eisen van deze tijd en de 

specifieke wensen van de gebruiker moeten worden meegenomen in de keuzes bij het herstel. Een aspect dat daarbij 

vaak een rol speelt is de toegang tot de bovengelegen woning(en). Vroeger bewoonde de winkelier deze vaak zelf 

en kon de toegang zich dus prima in de winkel bevinden. Tegenwoordig moet de toegang tot de bovenwoning(en) 

apart staan van de winkel, zo ook bij Nieuwe Rijn 32. Uiteindelijk is de toegang tot de bovengelegen appartementen 

op een bevredigende manier opgenomen in de pui via de rechter deurpartij. De oorspronkelijke middenportiek is 

niet teruggekeerd in verband met het aantrekken van vervuiling en wildplassen. Om het effect te behouden, zijn de 

middelste deuren van Nieuwe Rijn 32 wel enigszins teruggelegd. 

Leidse winkelassen: Breestraat en Haarlemmerstraat
In 2012 en 2013 heeft het onderzoek naar winkelpuien zich met name gericht op de Breestraat en de 

Haarlemmerstraat. Bouwhistorisch onderzoek, ontwerpen en visualisaties laten zien wat de mogelijkheden zijn voor 

het terugbrengen van historische winkelpuien in dit winkelgebied. Hierbij wordt samengewerkt met de collega’s van 

het Team Juridische Handhaving en Bouwtoezicht. Waar Handhaving illegale wijzigingen aan winkelpuien constateert, 

kan Erfgoed Leiden en Omstreken de mogelijkheid tot herstel van de historische winkelpui met behulp van de 

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld stimuleren. Daarnaast nemen winkeliers ook zelf initiatief om hun winkelpui 

terug te brengen in historische staat.

Links: Reclame voor de winkel voor de winkel van M. Cahen aan de Nieuwe Rijn 32 (Affiche uit 1884.  Collectie ELO, PV31375.10)

Links: De Breestraat met een visualisatie van de 

historische winkelpuien op nr. 155 (voorgrond, Wibra) en 

159 (pui met blauwe tegels) (Visualisaties Vlaardingerbroek 

en Wevers) Rechts: Aanzicht Prinsessekade met de 

entree van de Haarlemmerstraat. De visualisatie laat de 

historische puien aan de Prinsessekade zien (Visualisatie 

Architektenburo Veldman Rietbroek Smit)

VISUALISATIES 
TONEN HET EFFECT 
VAN HERSTEL VAN 
HISTORISCHE 
WINKELPUIEN
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wel	het	Duitse	Huis	genoemd,	in	de	Kloksteeg.	De	

orde	in	Leiden	was	een	onderafdeling	van	de	Balije	van	

Utrecht.	Hoewel	de	Duitse	Orde	al	lang	geleden	uit	de	

stad	is	verdwenen,	verleent	ze	hier	nog	steeds	financiële	

hulp,	onder	meer	aan	de	Pieterskerk.	(EO)

Bouwhistorici	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	(ELO)	

stuitten	in	Kloksteeg	27	op	muurdelen	van	vermoedelijk	

de	commanderij	van	de	Duitse	Orde.	In	dit	oude	

stadsdeel	hield	deze	machtige	geestelijke	ridderorde	ooit	

domicilie.	Kloksteeg	27	is	een	smal	dwarshuis	met	twee	

bouwlagen.	Op	de	eerste	verdieping	bevinden	zich	in	de	

achtergevel	en	linkermuur	bakstenen	uit	waarschijnlijk	

de	dertiende	eeuw.	Het	gaat	om	kloostermoppen:	flinke	

bakstenen	van	ongeveer	30	cm	lang,	15	cm	breed	en	

8	cm	dik.	Ze	zijn	gemetseld	in	Vlaams	verband,	wat	

betekent	dat	afwisselend	de	korte	en	lange	kant	zichtbaar	

is.	Eerder	werden	al	in	het	nabijgelegen	Gravensteen	en	

de	abdijkerk	in	Rijnsburg	bakstenen	uit	de	twaalfde	eeuw	

aangetroffen.	Dat	zijn	de	oudst	bekende	bakstenen	van	

Nederland	(zie	Jaarverslag	Monumenten	&	Archeologie	

2011).

graaf floris V

De	Duitse	Orde	ontstond	in	1189	als	een	organisatie	

van	ridders	en	broeders	die	hielpen	de	heilige	plaatsen	

in	Palestina	te	beschermen	en	zieken	en	gewonden	

te	verzorgen.	Na	de	Derde	Kruistocht	volgde	een	

periode	van	expansie	in	Europa.	De	aanwezigheid	van	

de	orde	in	Leiden	gaat	terug	tot	1268.	Toen	schonk	

graaf	Floris	V	een	stuk	grond	in	het	centrum	en	werd	

het	patronaatsrecht	van	de	Pieterskerk	aan	de	orde	

overgedragen.	Kort	erna	verrees	de	commanderij,	ook	 st
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stadsbeeld: 
oude muurdelen duitse huis aangetroffen

In de Kloksteeg zijn muurdelen aangetroffen van vermoedelijk de commanderij van de Duitse Orde, een van de 
vroegste stenen gebouwen in Leiden. De delen dateren waarschijnlijk uit de dertiende eeuw.

Onderdeel van de restauratie van Kloksteeg 27 

was het terugbrengen van de historische kleuren 

op de gevel

De gevonden muurdelen bestaan uit kloostermoppen gemetseld in Vlaams verband

DE AANWEZIGHEID VAN  
DE DUITSE ORDE IN LEIDEN 
GAAT TERUG TOT 1268
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Uit	het	eerste	deel	van	de	reeks	werd	duidelijk	dat	

op	de	plek	van	het	huidige	Nieuwsteeg	2	een	groot,	

middeleeuws	hoekpand	stond.	Dit	was	af	te	leiden	

van	de	historische	kaart	van	Bast,	maar	ook	aan	de	

middeleeuwse	kloostermoppen	die	in	het	onderste	

gedeelte	van	de	huidige	gevel	aanwezig	zijn.	Boven	dit	

middeleeuwse	gedeelte	werd	metselwerk	gevonden	dat	

gedateerd	kan	worden	in	de	zeventiende	eeuw.	In	dit	deel	

zoeken	we	de	oorsprong	van	deze	resten	uit	de	Gouden	

Eeuw.	

achter het stucwerk

De	zeventiende-eeuwse	structuren	in	de	gevel	konden	

duidelijk	worden	herkend	tijdens	de	werkzaamheden.	

De	vorm	van	de	gemetselde	bogen,	de	soort	

bakstenen	en	de	toepassing	van	klezoren	(kleine	kwart	
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nieuwsteeg 2, achter stuc verborgen verleden: deel 2

klezoren en trapgevels
André van Noort en Edwin Orsel

Dagelijks vinden er in Leiden onderhoudswerkzaamheden aan historische panden plaats. Vaak blijven 
deze onopgemerkt, maar soms brengen ze een verborgen verleden aan het licht. In 2012 maakten 
herstelwerkzaamheden aan het loszittende stucwerk van Nieuwsteeg 2 zo’n onzichtbare geschiedenis 
even zichtbaar. Dankzij de tevoorschijn gekomen bouwsporen, aangevuld met archeologisch, kaart- en 
genealogisch onderzoek,  kon de geschiedenis van het pand worden beschreven. In drie delen vertellen we u de 
ontstaansgeschiedenis van Nieuwsteeg 2, die nu weer veilig verborgen ligt achter een herstelde stuclaag.

Tekening van de voorgevel met daarin aan gegeven de bouwsporen en soorten 

metselwerk. De bruin gekleurde delen in het linkerpand (de klezoren en de 

bogen) en het oranje gedeelte in het rechterpand zijn in de huidige gevel (op de 

oorspronkelijke plek) bewaard gebleven (Tekening J. van Rooden en B. Lewerissa)
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baksteentjes)	als	hoekoplossing	in	het	metselverband,	

zijn	typerend	voor	deze	tijd.	In	beide	delen	van	het	

pand	zijn	zeventiende-eeuwse	resten	gevonden,	maar	

waarschijnlijk	is	het	linkerdeel	eerder	verbouwd	dan	het	

rechterdeel.	

De	nieuwe	trapgevel	van	het	linker	gedeelte	van	het	

huidige	Nieuwsteeg	2	kwam	op	de	plek	van	een	deel	

van	de	middeleeuwse	vleugel.	Deze	nieuwbouw	werd	

bovenop	het	metselwerk	van	oude	vleugel	geplaatst,	

waardoor	de	kloostermoppen	behouden	bleven.	Van	

deze	verbouwing	zijn	enkel	de	gemetselde	bogen	en	de	

klezoren	in	de	huidige	gevel	bewaard	gebleven.	Het	was	

waarschijnlijk	niet	de	enige	ingreep	in	dit	deel	van	het	

pand.	Uit	eerder	bouwhistorisch	onderzoek	bleek	dat	

achter	de	nieuwbouw	op	de	middeleeuwse	kelders,	in	

deze	periode	ook	een	tweelaags	achterhuis	is	gebouwd.

Het	rechterdeel	van	het	huis	werd	in	het	geheel	

nieuw	opgetrokken.	Dit	kan	worden	opgemaakt	uit	

het	metselwerk,	maar	ook	door	nieuwe	moer-	en	

kinderbintbalklagen	die	ter	hoogte	van	twee	bouwlagen	

aanwezig	zijn.	Omdat	deze	nieuwbouw	breder	was	

dan	de	voormalige	steeg	en	het	kleine	huis,	moest	

een	deel	van	de	middeleeuwse	vleugel	plaats	maken.	

Hierdoor	werd	het	rechter	tongewelf	tot	ongeveer	

halverwege	ingekort.	De	trapgevel	ging	iets	over	de	

gevel	van	het	linker	pand	heen	kragen,	wat	erop	wijst	

dat	beide	bouwdelen	van	dezelfde	eigenaar	waren.	

Het	zeventiende-eeuwse	metselwerk	van	de	eerste	

verdieping,	de	zolder	en	de	trapgevel	zijn	bewaard	

gebleven	in	de	huidige	gevel.	Hiertoe	behoren	ook	de	

klezoren. u
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Op de kaart van Blaeu uit 1649 heeft het pand nog 

haar middeleeuwse vorm (Kopergravure J. Blaeu, 1649. 

Collectie ELO, PV351A)

DE NIEUWE GEVEL 
WERD GEBOUWD OP DE 
MIDDELEEUWSE FUNDERING

kaart en mens

De	twee	trapgevels	van	het	huidige	Nieuwsteeg	2	

zijn	voor	het	eerst	zichtbaar	op	de	kaart	van	Hagen	

uit	circa	1670.	Ook	het	pand	op	de	plek	van	het	

huidige	Nieuwsteeg	4	is	afgebeeld	met	een	trapgevel.	

Tevens	is	te	zien	dat	er	nog	slechts	een	deel	van	de	

(iets	gemoderniseerde)	middeleeuwse	vleugel	is	

overgebleven.	Op	de	kaart	van	Blaeu,	zo’n	twintig	jaar	

eerder,	is	de	oude	situatie	nog	ingetekend,	waaruit	blijkt	

dat	tussen	1649	en	1670	het	kleine	pand	en	de	steeg	

plaats	hebben	moeten	maken	voor	de	nieuwbouw.

Uit	het	bewonersonderzoek	van	het	eerste	artikel	uit	

de	reeks,	bleek	dat	Dirck	Jacobsz.	van	Reijgersberch	en	

zijn	erfgenamen	tot	in	ieder	geval	1665	het	linkerdeel	

van	de	middeleeuwse	vleugel,	de	steeg	en	het	kleine	

huisje	in	bezit	hadden.	Het	rechter	gedeelte	was	in	1652	

in	handen	gekomen	van	Cornelis	van	Scharpenbrant,	

notaris	en	procureur.	Vervolgonderzoek	naar	de	

bewoners	(zie	kader)	laat	echter	zien	dat	de	erfgenamen	

Van	Reijgersberch	in	1665	hun	delen	verkocht	hebben.	

Het	linkerdeel	van	de	middeleeuwse	vleugel	ging	naar	

Jan	Henricxsz.	Schinckel	en	Matheus	van	Berendrecht,	

terwijl	de	steeg	en	het	kleine	huis	werden	gekocht	door	

Hagen tekende in 1670 voor het eerst op de plek 

van Nieuwsteeg 2 twee trapgevels (Kopergravure  

C. Hagen, 1670. Collectie ELO, PV363A2c)
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Cornelis	van	Scharpenbrant.	Door	deze	aankoop	kreeg	

Van	Scharpenbrant	het	gehele	perceel	van	het	huidige	

Nieuwsteeg	2	in	handen.	

Dankzij	het	kaart-,	gevel-	en	bewonersonderzoek	kunnen	

we	achterhalen	wie	de	verbouwing	heeft	gedaan.	Uit	

het	kaartonderzoek	blijkt	dat	de	verbouwing	tussen	

1649	en	1670	moet	hebben	plaatsgevonden;	dankzij	

het	gevelonderzoek	is	achterhaald	dat	de	gevels	

elkaar	overkragen	en	dus	waarschijnlijk	één	eigenaar	

hadden;	en	het	bewonersonderzoek	leert	ons	dat	Van	

Scharpenbrant	in	1665	het	hele	pand	in	handen	kreeg.	

Het	is	daardoor	waarschijnlijk	dat	Van	Scharpenbrant	

tussen	1665	en	1670	verantwoordelijk	is	geweest	voor	

de	verbouwing.	De	trapgevels	die	werden	aangebracht,	

zouden	dienst	doen	tot	de	volgende	verbouwing,	aan	het	

eind	van	de	achttiende	eeuw.u
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De zeventiende-eeuwse bogen waren duidelijk zichtbaar in de gevel

bewonersonderzoek 1665-1780
De nieuwe trapgevel van Nieuwsteeg 2, die zichtbaar is op de kaart van 

Hagen, heeft iets meer dan honderd jaar dienst gedaan. Wie er woonden 

achter deze zeventiende-eeuwse gevel, kon worden achterhaald dankzij 

verschillende waarboeken.

In 1670 werd het huis in het waarboek omschreven als: “Een huijs ende erve 

staende ende gelegen binnen deser steede aen ’t Ste. Pieterskerckhoff op den 

hoeck van de Nieuwesteeg belent aen d’eene sijde Cornelis van Scharpenbrant 

notaris ende procureur alhier, ende aen d’ander sijde den ingang van Pieter 

Gerritsz. Specks hoffge  streckende tot achter aen denselven hoff.”

Jan Henricxsz. Schinckel, 

timmerman, en Matheus van 

Berendrecht

Guilljaem Riket

mr. Pieter van der Maersche, bij 

onwillig decreet gekocht voor 

1.230 gulden

Lotharius Zumbach van Coesfeld

1665

1670

1682

1695

1765

1780

Cornelis van Scharpenbrant,  

notaris en procureur, en erfgenamen

Simon de Leeuw (voor 3.350 gulden)
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stadsbeeld: 
renaissance balkschilderingen in kloksteeg 6

Groot was de verrassing toen bouwhistorici in Kloksteeg 6 op balkschilderingen uit circa 1600 stuitten. 
Zulke decoraties zijn zeldzaam in Leiden. De herkomst ervan is vooralsnog onbekend. 

In	Kloksteeg	6	troffen	de	bouwhistorici	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	

(ELO),	zoals	verwacht,	samengestelde	balklagen	aan:	een	reeks	grote	balken	

met	loodrecht	daarop	kleine	balken	die	de	vloer	dragen.	Deze	balklagen	

waren	echter	niet	te	vinden	in	de	achterkamer	op	de	begane	grond.	Hier	

bleek	een	enkelvoudige	balklaag	van	middelzware	balken	aanwezig.	Vijf	van	

die	balken	zijn	okerkleurig	geschilderd,	de	andere	zijn	ruw.	Tot	hun	grote	

verrassing	ontdekten	ze	op	een	ervan	een	gedeelte	van	een	decoratieve	

schildering	uit	de	Renaissance.	De	schildering	is	tot	over	een	lengte	van	circa	

50	cm	zichtbaar.

uit de losse hand geschilderd 

Het	motief	aan	de	smalle	onderkant	van	de	balk	toont	een	doorlopende	

reeks	van	symmetrisch	vlechtwerk	tussen	twee	biezen.	Het	is	okerkleurig	en	

aangebracht	op	een	donkere	ondergrond.	Aan	de	bredere	zijkanten	van	de	

balk	is	een	doorlopende	reeks	van	‘beslagwerk’	zichtbaar,	olijfgroen	op	een	

donkergroene	ondergrond.	Beide	motieven	hebben	een	zekere	grofheid	en	

lijken	uit	de	losse	hand	te	zijn	geschilderd	op	basis	van	een	sjabloon.

Op	grond	van	de	kleuren	en	motieven	dateren	de	bouwhistorici	de	

schildering	rond	1600.	Dat	sluit	wonderwel	aan	bij	de	datering	van	het	pand	

op	grond	van	bouwhistorisch	onderzoek.	Maar	dat	garandeert	nog	niet	dat	

de	vijf	balken	van	het	begin	af	aan	aanwezig	waren.	De	mix	van	twee	type	

balklagen	spreekt	dat	ook	tegen.	Uit	navraag	blijkt	dat	de	balken	tijdens	een	

restauratie	in	1977	door	de	aannemer	zijn	geplaatst,	en	dus	niet	uit	het	pand	

zelf	afkomstig	zijn.	Waar	ze	dan	wel	vandaan	komen,	en	of	dat	van	binnen	

of	buiten	Leiden	was,	is	helaas	niet	bekend.	Hoe	dan	ook,	een	dergelijke	

schildering	is	in	Leiden	nog	maar	sporadisch	aangetroffen.	(JvR)

DE DATERING VAN DE 
KLEUREN EN MOTIEVEN 
SLUIT AAN BIJ DIE VAN DE 
BOUWHISTORIE

De schilderingen zijn tot over een lengte van circa 50 cm zichtbaar
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laagdrempelig

Tijdens	de	Maatschappelijke	Stage	(MaS)	maken	

leerlingen	in	het	voortgezet	onderwijs	kennis	met	de	

toegevoegde	waarde	van	vrijwilligerswerk.	ELO	speelt	

daar	met	diverse	stagevormen	op	in.	Dat	past	bij	de	

maatschappelijke	verantwoordelijkheid	van	een	publieke	

instelling	en	de	taak	om	zoveel	mogelijk	mensen	

bekend	te	maken	met	de	collecties.	Daarnaast	vormen	

de	verhalen	een	welkome	aanvulling	op	de	collectie.	

In	de	projecten	lopen	vmbo-,	havo-	en	vwo-leerlingen	

individueel,	per	tweetal	of	als	groep	hun	stage	bij	onze	

organisatie.	Het	takenpakket	wordt	samen	met	de	school	

en	de	stagiair	vastgesteld.

Wat	de	jury	van	de	prijs	met	name	waardeerde,	is	dat	

ambassadeurschap	niet	zit	in	grote	gebaren	of	veel	

middelen,	maar	laagdrempelig	kan	zijn	en	passend	

bij	de	eigen	organisatiedoelen.	Het	prijsgeld	van	

€ 2000,-	moest	worden	besteed	aan	MaS-projecten	

binnen	de	instelling.	Van	een	deel	van	het	geld	bracht	

educatief	medewerker	Susan	Suèr	het	boekje	‘MaSsaal	

naar	het	Archief’	uit,	dat	enthousiaste	deelnemers	aan	

de	stageprojecten	aan	het	woord	laat.	Hiermee	wil	

ze	jongeren,	ouderen,	leraren	en	archiefmedewerkers	

warm	maken	voor	maatschappelijke	stages	in	

archiefinstellingen.	Het	overgebleven	geld	wordt	benut	

voor	de	verankering	van	de	MaS	bij	Erfgoed	Leiden	en	

Omstreken.	(AV	&	SS)

prijs voor stageprojecten

Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) won met 
zijn maatschappelijke stageprojecten de MaS 
Ambassadeursprijs Erfgoedsector.

Middelbare	scholieren,	bejaarden	en	archieven	zijn	

geen	voor	de	hand	liggende	combinatie.	Maar	in	het	

maatschappelijke	stageproject	‘Verhalen	van	Vroeger’	

van	Erfgoed	Leiden,	gaan	ze	perfect	samen.	Scholieren	

interviewen	bewoners	van	verzorgingshuizen	en	

doen	archiefonderzoek.	Met	de	verzamelde	verhalen	

en	archiefbeelden	maken	zij	posters	die	worden	

tentoongesteld.	Zo	worden	jongeren	en	ouderen	op	

een	speelse	manier	bij	elkaar	en	hun	gezamenlijke	

geschiedenis	betrokken.

Links: In ‘Verhalen van Vroeger’ interviewen scholieren bewoners van verzorgingshuizen 

Rechts: Het eindresultaat wordt met goedkeuring bekeken door de geinterviewde

JONGEREN EN 
OUDEREN WERDEN 
BIJ ELKAAR EN HUN 
GEZAMENLIJKE 
GESCHIEDENIS 
BETROKKEN
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Aan	de	realisatie	van	een	ambitie	als	hierboven	

gaat	veel	denkwerk	vooraf.	In	2012	is	een	belangrijk	

tussentijds	resultaat	geboekt	in	de	vaststelling	van	een	

nieuw	‘Informatiebeleidsplan’	dat	zich	richtte	op	alle	

erfgoedcollecties.	Belangrijke	uitgangspunten	zijn	het	

zoveel	mogelijk	vrij	beschikbaar	stellen	van	informatie,	

een	presentatie	die	rekening	houdt	met	het	type	

doelgroep,		het	betrekken	van	gebruikers	o.a.	door	ze	

medeproducent	te	maken,	flexibiliteit	en	duurzaamheid.	

 

de eerste stappen

In	het	kader	van	de	genoemde	uitgangspunten	waren	

er	in	2012	twee	vermeldenswaardige	ontwikkelingen	

waarbij	ELO	betrokken	was.	De	eerste	daarvan	was	

het	afstudeeronderzoek	van	Nathalie	Schouten	

aan	de	Haagse	Hogeschool,	dat	zich	richtte	op	de	

gebruiksvriendelijkheid	van	www.archiefleiden.nl.	Dit	

resulteerde	in	een	aantal	concrete	aanbevelingen,	

zoals	o.a.	het	aanbieden	van	verwante	zoektermen,	het	

ondersteunen	van	gebruikers	met	instructievideo’s	en	

het	creëren	van	een	kaartinterface.	Deze	aanbevelingen	

worden	allemaal	verwerkt	in	de	in	2014	te	lanceren	site	

van	Erfgoed	Leiden.

De	tweede	ontwikkeling	was	de	deelname	van	ELO	

aan	de	‘Community	of	Practice	voor	Open	Data’,	

een	samenwerkingsverband	van	zeven	verschillende	

experts	op	het	gebied	van	digitaal	archiefbeheer,	onder	

leiding	van	Digitaal	Erfgoed	Nederland	(DEN).	De	

samenwerking	resulteerde	in	een	stappenplan	voor	

archiefinstellingen	dat	medio	2013	gepresenteerd	

werd	en	negen	opeenvolgende	stappen	bevat,	van	

eerst	creëren	van	draagvlak	tot	de	evaluatie	na	de	

implementatie.	Gedurende	dit	traject	deed	ELO	zelf	al	

de	nodige	ervaring	op	met	het	beschikbaar	stellen	van	

haar	informatie	als	Open	Data.	In	twee	‘hackathons’	

(bijeenkomsten	waarin	het	veld	van	ontwikkelaars	werd	

digitale beschikbaarstelling van de collecties –  
werk in uitvoering en tussentijdse resultaten

Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) zet zich al jarenlang in om zoveel mogelijk gegevens uit haar 
archiefcollecties digitaal beschikbaar te stellen. Nu die collecties recentelijk aangevuld zijn met archeologische 
informatie en informatie over historische gebouwen en stedelijke structuren in Leiden, is de gezamenlijke 
ontsluiting via het internet voor ELO een absoluut speerpunt. We lopen daarin graag voorop, liefst in 
samenwerking met andere partijen in Nederland en Europa. 

IN TWEE ‘HACKATHONS’ WERDEN 
NIEUWE TOEPASSINGEN ONTWIKKELD
DE GEZAMENLIJKE ONTSLUITING VAN DE 
COLLECTIES VIA HET INTERNET IS VOOR 
ELO EEN ABSOLUUT SPEERPUNT

Creative Commons is een licentiesysteem dat 

ervoor zorgt uw werk vrij gebruikt kan worden 

door anderen, maar dat u wel uw rechten 

behoudt. Dit is ook één van de ideeën achter 

Open Data



jaarverslag 2012/2013 erfgoed leiden en omstreken

36

uitgedaagd	nieuwe	dingen	te	doen	met	de	data	van	ELO	

zonder	enige	beperkingen)	werden	nieuwe	toepassingen	

ontwikkeld.	Zo	wordt	er	bijvoorbeeld	frequent	en	

geautomatiseerd	over	willekeurige	stukken	uit	de	WO	

II	collectie	getwitterd	en	wordt	de	genealogische	data	

van	ELO	gecombineerd	met	andere	genealogische	data	

ontsloten	met	nieuwe	zoekmogelijkheden.

 

erfgoed leiden en omstreken 2.0
In	2013	organiseerde	Erfgoed	Leiden	samen	met	Archief	

2.0	een	druk	bezochte	middag	in	Leiden	over	het	beleid	

rondom	cookies.	De	aanleiding	was	de	‘Cookiewet’,	

die	het	voor	erfgoedinstellingen	o.a.	moeilijker	maakt	

om	zicht	te	houden	op	(de	achtergrond	van)	haar	

digitale	bezoekers.	ELO	werkte	in	2013	ook	mee	aan	het	

Europese	APEx-project.	Halverwege	het	jaar	werden	alle	

(ruim	700)	archiefinventarissen	van	ELO	gepubliceerd	

op	het	Archives	Portal	Europe	van	het	project.	Dat	was	

bijzonder,	omdat	dit	portal	aanvankelijk	alleen	bedoeld	

was	voor	het	gecombineerd	beschikbaar	stellen	van	

archiefinformatie	van	nationale	archieven.	Mede	door	

de	deelname	van	onze	organisatie	aan	een	pilot	binnen	

het	project,	die	bedoeld	was	om	te	testen	of	ook	kleinere	

archiefinstellingen	leverancier	zouden	kunnen	zijn,	is	nu	

de	weg	geopend	voor	het	ontsluiten	van	nog	veel	meer	

(regionale)	archiefinformatie	via	dit	Europese	portaal.	

Tot	slot	was	ELO	intensief	betrokken	bij	het	nationale	

project	‘Erfgoed	&	Locatie’	van	de	DEN.	In	dit	project	

wordt	een	geo-semantische	infrastructuur	met	services	

ontwikkeld	voor	het	brede	cultureel	erfgoedveld.	Binnen	

het	project	trok	ELO	de	pilot	‘geovocabulaires’.	Het	

project	moet	leiden	tot	de	creatie	van	geotools	die	

verschillende	soorten	historische	collecties	verder	

helpen	gezamenlijk	te	ontsluiten	en	te	verrijken.	Dit	sluit	

zeer	goed	aan	bij	de	ambities	die	Erfgoed	Leiden	in	haar	

Informatiebeleidsplan	verwoord	heeft	en	het	is	dan	ook	

de	verwachting	dat	er	in	de	komende	jaren	nog	grote	

resultaten	op	dit	terrein	geboekt	gaan	worden.		

(MA	&	WH)

De website van het Regionaal Archief Leiden werd getoetst op 

gebruiksvriendelijkheid
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Leiden is echt een stad van ontdekkingen. Achter de 
onopvallende gevel van Haarlemmerstraat 164 werd 
een bijzondere kapconstructie aangetroffen.

Dat	monumentaal	niet	altijd	heel	oud	hoeft	te	zijn,	

bewijst	het	dak	van	Haarlemmerstraat	164.	Hier	is	begin	

twintigste	eeuw	een	constructie	aangebracht	van	ijzeren	

vakwerkspanten	met	halfronde	vorm.	Dit	type	spant	is	in	

Nederland	weinig	toegepast,	er	zijn	slechts	twee	andere	

voorbeelden	bekend.	De	volledig	uitvoering	in	ijzer	is	

echter	uniek,	en	buiten	de	landsgrenzen	vermoedelijk	

ook.	Het	nieuwe,	deels	in	glas	uitgevoerde	dak	was	

onderdeel	van	een	grote	verbouwing	die	door	de	firma	

Biesiot	werd	uitgevoerd	in	de	jaren	1900-1910.	Deze	

banketbakkerij	was	in	de	eerste	helft	van	de	twintigste	

eeuw	alom	bekend	in	de	stad.	Van	de	zeven	winkels	was	

Haarlemmerstraat	164	de	belangrijkste.	Hier	was	aan	de	

achterzijde	ook	de	bakkerij	gevestigd.

gemeentelijk monument

Tijdens	een	latere	verbouwing	van	het	pand	in	1953	

is	weinig	van	het	karakteristieke	interieur	behouden	

gebleven	en	in	de	jaren	zeventig	werd	de	gevel	

vervangen.	De	oorspronkelijke	kapconstructie	dreigde	

in	2012	ook	te	sneuvelen,	maar	dit	werd	voorkomen.	

Ter	bescherming	van	de	zeldzame	en	bijzondere	

kapconstructie	werd	Haarlemmerstraat	164	in	2012	

aangewezen	als	gemeentelijk	monument.	(JvR	&	ESta) st
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stadsbeeld: 
de erfenis van banketbakkerij biesiot

Links: De ijzeren kapconstructie 

bestaat uit halfronde vakwerkspanten 

met trekstaven die samenkomen in een 

centrale knoopplaat

Rechtsboven: De kap buiten van de 

achterkant gezien

Rechtsonder: Doorsnede van de 

oorspronkelijke situatie met de 

kapconstructie. Aan de achterzijde van 

het pand was een hoge, open ruimte met 

galerijen langszij (Bouwtekening archief 

Bouw- en Woningtoezicht, 1953)

DIT TYPE DAKSPANT IS IN 
NEDERLAND WEINIG TOEGEPAST  
EN DAARDOOR ZEER ZELDZAAM
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De	zeventiende-eeuwse	trapgevel	van	Nieuwsteeg	2	heeft	meer	dan	honderd	

jaar	dienst	gedaan.	Onder	invloed	van	de	veranderende	mode	werden	vanaf	

de	achttiende	eeuw	de	bakstenen	topgevels	gemoderniseerd	tot	lijstgevels.	

Ook	Nieuwsteeg	2	onderging	dit	lot.	Naast	deze	verbouwing	hebben	er	nog	

verschillende	moderniseringen	plaatsgevonden	in	het	pand.	In	dit	deel	kijken	

we	hoe	het	pand	haar	huidige	uiterlijk	heeft	gekregen.

Van trap naar lijst

De	veranderende	mode	zorgde	ervoor	dat	vele	Leidse	trapgevels	sneuvelden.	

De	trapgevel	van	het	rechter	gedeelte	van	het	pand	verdween	vermoedelijk	

in	1781.	Deze	datum	is	bekend	dankzij	bewaard	gebleven	ontwerpen	

van	behangschilderingen,	gemaakt	door	de	bekende	Amsterdamse	

behangschilder	Jurriaen	Andriessen.	Deze	ontwerpen	waren	bedoeld	voor	

in	de	voorkamer	op	de	begane	grond	van	het	pand	en	blijken	onderdeel	van	

een	grondige	modernisering	te	zijn	geweest.	Want	naast	het	wijzigingen	

nieuwsteeg 2, achter stuc verborgen verleden: deel 3

moderniseringen en het stucwerk
André van Noort en Edwin Orsel

Dagelijks vinden er in Leiden onderhoudswerkzaamheden aan historische panden plaats. Vaak blijven 
deze onopgemerkt, maar soms brengen ze een verborgen verleden aan het licht. In 2012 maakten 
herstelwerkzaamheden aan het loszittende stucwerk van Nieuwsteeg 2 zo’n onzichtbare geschiedenis 
even zichtbaar. Dankzij de tevoorschijn gekomen bouwsporen, aangevuld met archeologisch, kaart- en 
genealogisch onderzoek,  kon de geschiedenis van het pand worden beschreven. In drie delen vertellen we u de 
ontstaansgeschiedenis van Nieuwsteeg 2, die nu weer veilig verborgen ligt achter een herstelde stuclaag.

Tekening van de voorgevel met daarin aan gegeven de bouwsporen en soorten metselwerk. De 

aanvullingen van de trapgevel, links- en rechtsboven in het rechterdeel, stammen uit de verbouwing van 

1781. De lichtoranje delen in het linkerdeel en de lichtbruine delen op de begane grond en boven de ramen 

van het rechterdeel, stammen uit de verbouwing van eind negentiende eeuw 

(Tekening J. van Rooden en B. Lewerissa)



39

van	de	trapgevel	in	een	lijstgevel,	werden	er	interne	

moderniseringen	en	afwerkingen	in	het	pand	uitgevoerd.	

Tevens	kwam	er	een	nieuwe	dwarse	achtervleugel	met	

een	lijstgevel	gericht	op	de	tuin.

Uit	het	onderzoek	kwam	naar	voren	dat	de	stenen	uit	de	

trapgevel	zijn	hergebruikt	tijdens	deze	verbouwing.	Met	

de	bakstenen	die	van	de	top	afkomstig	waren,	werden	

de	onderliggende	trappen	aangevuld	tot	een	horizontale	

lijstgevel	met	kroonlijst.	Door	het	gebruik	van	dezelfde	

baksteen	was	deze	wijziging	nauwelijks	zichtbaar	voor	

de	bouwhistorici.	Het	resultaat	van	de	verbouwingen,	

waartoe	waarschijnlijk	de	opdracht	werd	gegeven	door	

de	nieuwe	eigenaren	Imminck	en	Noordziek,	was	een	

fraai	gelegen	en	statig	achttiende-eeuws	woonhuis.

einde aan de middeleeuwse vleugel

Waar	tijdens	de	verbouwingen	aan	het	einde	van	de	

zeventiende	eeuw	al	een	deel	van	de	middeleeuwse	

vleugel	moest	wijken,	werd	de	rest	ook	ergens	tussen	

1786	en	1823		afgebroken.	Dat	de	sloop	van	de	

middeleeuwse	vleugel	in	deze	periode	plaats	vond,	

weten	we	dankzij	kaart-	en	bewonersonderzoek	(zie	

kader).	De	laatste	keer	dat	de	middeleeuwse	vleugel	in	

de	waarboeken	genoemd	staat,	is	tijdens	de	verkoop	

ervan	in	1786.	Imminck	verkocht	destijds	zijn	deel	aan	

Noordziek,	waardoor	hij	het	gehele	middeleeuwse	

perceel	in	bezit	kreeg.	Op	de	kadastrale	kaart	uit	1823	is	

de	vleugel	echter	in	zijn	geheel	verdwenen	en	staat	alleen	

nog	het	huidige	Nieuwsteeg	2	overeind.

Voor	het	linker	gedeelte	van	het	huidige	pand,	dat	

grensde	aan	de	verdwenen	middeleeuwse	vleugel,	vond	

Op de kadastrale kaart van W.J. van Campen uit 

1823 is de middeleeuwse vleugel in zijn geheel van 

de kaart verdwenen (Tekening W.J. van Campen, 

1823. Collectie ELO, PV403.6)

De huidige voorgevel van Nieuwsteeg 2. Op 

voorhand zou je niet verwachten dat er zo’n verleden 

achter verborgen ligt

de	wijziging	van	trapgevel	naar	lijstgevel	waarschijnlijk	

pas	aan	het	eind	van	de	negentiende	eeuw	plaats.	Dit	

valt	af	te	leiden	uit	de	toegepaste	machinale	baksteen.	

Bij	deze	verbouwing	werd	vermoedelijk	ook	de	begane	

grond	van	het	rechterdeel	geheel	vervangen	en	werden	

de	vensters	op	de	eerste	verdieping	hersteld.	De	

verbouwing	koppelen	aan	een	bewoner,	zoals	mogelijk	

was	bij	de	vorige	verbouwing,	is	moeilijker	voor	deze	

periode,	omdat	er	veel	wisselingen	van	eigenaren	waren.	

verborgen achter stuc

Omdat	het	machinale	baksteen	van	de	laatste	

aanpassingen	afweek	van	de	oudere	bakstenen,	was	er	

een	lappendeken	van	allerlei	bouwsporen	ontstaan.	Dit	

moet	het	moment	zijn	geweest	dat	de	eigenaar	besloot	

om	de	gevel	te	verbloemen	achter	geblokt	stucwerk.	

Stucwerk	als	gevelafwerking	was	met	name	in	de	

negentiende	eeuw	populair.	Door	in	het	nog	onverharde	

pleister	schijnvoegen	in	blokvorm	aan	te	brengen,	

werd	een	natuurstenen	gevel	gesuggereerd.	Geblokt	

stucwerk	was	een	goedkope	manier	om	de	gevel	een	

rijkere	uitstraling	te	geven	en	om	allerlei	‘ontsierende’	

bouwsporen	van	verbouwingen	en	moderniseringen	

aan	het	zicht	te	onttrekken.	Bij	latere	moderniseringen	

verrezen	aan	de	tuinzijde	nog	twee	uitbouwen	en	werden	

in	het	interieur	de	decoraties,	schouwen,	deuren	en	

stucplafonds	aangepast	aan	de	laatste	mode.

De	huidige	gevel	van	Nieuwsteeg	2	blijkt	dus	veel	meer	

informatie	te	bevatten	dan	dat	er	van	buiten	aan	af	valt	

te	lezen.	En	zo	zullen	er	in	Leiden	en	de	omgeving	nog	

vele	andere	panden	zijn	met	een	verborgen	verleden	dat	

klaar	staat	om	ontdekt	te	worden. u
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1780

1786

1806

1832

1835

1848

1853

1858

1864

1872

1883

1908

1925

1936

Peter Noordziek

Leidse notaris mr. Jacobus Scheltus

Scheltus overlijdt, Weduwe Henrietta Margaretha  

Mulder wordt eigenaar

mr. Jan Delfos, conrector van de Latijnse School te  

Leiden voor 6.000 gulden

Petrus Marinus Mess, arts te Leiden voor 4.150 gulden  

via Openbare Veiling nav overlijden mr. Jan Delfos

Willem Pieter van den Ende voor 9.000 gulden

Joannes Matthias Schrant, arts en tevens hoogleraar  

te Leiden voor 6.700 gulden

Pieter Noordziek en 

Johannes Imminck Schrant overlijdt, Joanna Helena Francisca 

Gabriella van der Monde erft huis

Theodora Alexandrina de Neve en Francina Aletta 

Johanna Dina de Neve voor 9.500 gulden

Willemina Aletta Rensina Versteegh, echtgenote 

van dr. Rutgerus Horst, conservator van het 

Museum van Natuurlijke Historie te Leiden voor 

13.000 gulden

Neeltje Boon, echtgenote van Fredrik Willem 

Thorbecke, gepensioneerd rijksontvanger der 

directe belastingen voor 13.000 gulden

Thorbecke overlijdt

dr. W.R. Juynboll

In 1848 werd het huis bij een openbare veiling omschreven als: “een groot, 

ruim, hecht, sterk en goed onderhouden Heerenhuis en Erve, met grooten tuin 

en volière, hebbende het huis drie beneden kamers, waarvan twee en suite, 

groote royale opkamer, groote keuken, kelder, vier bovenkamers, provisieka-

mer, dienstbodenkamers, droog- en turfzolders en verdere gemakken”

Pieter Noordziek. 
Vanaf 1786 is het onbekend wat 
er met dit deel gebeurd is. Op de 
kadastrale kaart uit 1823 staat het 
deel niet meer als pand op de kaart

bewonersonderzoek 1780-1936
De huidige lijstgevel van Nieuwsteeg 2 is ontstaan tijdens een reeks aan 

verbouwingen die begonnen rond 1780. Sindsdien heeft het pand een grote 

verscheidenheid aan eigenaren gehad. Deze konden worden achterhaald 

dankzij een onderzoek naar de bewoners en eigenaren.
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Leidenaren zijn gek op geschiedenis. Communiceren 
over erfgoed is dan ook een speerpunt voor Erfgoed 
Leiden en Omstreken (ELO).

Bijna	driekwart	van	de	Leidenaren	geeft	in	de	

Stadsenquête	aan	historisch	geïnteresseerd	te	zijn.	

Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	voedt	die	interesse	door	

de	verhalen	over	erfgoed	waar	mogelijk	te	delen.	Een	

nieuwe	vorm	van	communicatie	in	2012	was	historisch	

twitteren.	In	samenwerking	met	het	Leidsch	Dagblad	

liet	het	Archief	in	de	aanloop	naar	de	3	oktoberviering	

Willem	van	Oranje	en	andere	betrokkenen	rond	het	

Leids	Ontzet	twitteren	over	de	gebeurtenissen	in	

1574.	Dit	gebeurde	van	dag	tot	dag:	#JanVanHout	

(stadssecretaris)	“Het	rantsoen	wordt	ingesteld	op	

1	pond	vlees	per	dag.	Bevolking	is	verontwaardigd.	

Begrijpelijk,	maar	ik	heb	zelf	ook	honger”.	

ELO	kent	veel	volgers,	onder	meer	door	de	populaire	

#fotovrijdag:	elke	vrijdag	werd	er	via	Twitter	een	

historische	foto	uit	de	collectie	van	het	archief	getwitterd	

die,	als	het	even	kan,	aansloot	op	de	actualiteit.	De	

activiteit	van	ELO	op	Twitter	en	andere	sociale	media	

zal	in	de	komende	jaren	waarschijnlijk	alleen	nog	maar	

toenemen.	(NdW)

tweets van willem van oranje

Van dag tot dag werd het Leids Ontzet herbeleefd via Twitter.

OOK STADSSECRETARIS  
#JANVANHOUT  
TWITTERT ER OP LOS
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In	2012	heeft	ELO	nauw	contact	gehad	met	de	

aangesloten	gemeenten,	vanwege	de	wijziging	in	het	

toezicht	op	de	zorg	en	het	beheer	van	archiefbescheiden.	

Door	de	inwerkingtreding	van	de	wet	Revitalisering	

Generiek	Toezicht	(RGT,	per	1	oktober	2012)	is	het	

toezicht	op	archieven	meer	aan	de	gemeenten	zelf	

toevertrouwd.	Enkele	wetten,	waaronder	de	Provinciewet,	

Gemeentewet	en	de	Archiefwet	1995,	moesten	hiervoor	

worden	aangepast.	

de rgt in de praktijk

De	nieuwe	wet	heeft	het	sturende	toezicht	van	de	

provincie	vooraf	vervangen	door	een	meer	terughoudend	

toezicht	achteraf.	De	colleges	van	B&W	van	Leiden	

en	de	aangesloten	gemeenten	Hillegom,	Leiderdorp,	

Noordwijk,	Teylingen	en	Zoeterwoude	zijn	voortaan	

verplicht	om	jaarlijks	een	vastgesteld	verslag	voor	te	

leggen	aan	de	gemeenteraad	en	gedeputeerde	staten.	

Daarin	wordt	hetgeen	zij	hebben	verricht	ter	uitvoering	

van	artikel	30	van	de	Archiefwet	1995,	toegelicht.	Door	

deze	wijziging	moet	nu	de	gemeentearchivaris	jaarlijks,	

in	plaats	van	tweejaarlijks,	aan	de	colleges	rapporteren	

over	het	toezicht	op	het	beheer	van	de	archiefbescheiden	

van	de	gemeenten,	die	(nog)	niet	zijn	overgebracht	naar	

de	archiefbewaarplaats	van	Leiden.	Door	het	gewijzigde	

toezicht	neemt	de	gemeentearchivaris	ook	aspecten	van	

de	zorg	in	haar	rapportage	mee.	

archief ‘kpi’s’

Na	de	inwerkingtreding	van	de	wet	RGT	is	in	oktober	

2012	begonnen	met	het	gebruiken	van	de	Archief	

Kritische	Prestatie	Indicatoren	(Archief	KPI’s)	van	de	

VNG	en	het	e-formulier	Archief	KPI’s,	ontwikkeld	door	

BRAIN.	Door	middel	van	een	pilot	is	de	archiefinspectie	

in	de	gemeenten	Noordwijk	en	Hillegom	begonnen	

met	deze	nieuwe	manier	van	werken.	Naast	de	

Archief	KPI’s	werd	ook	de	‘Checklist	Archiefruimten’	

gehanteerd,	voor	de	controle	van	de	archiefruimten	van	

vraag om begeleiding groot door nieuwe regels archiefbeheer
Maria Louwerse-Zimmerman

De nieuwe wet ‘Revitalisering Generiek Toezicht’, een nieuwe manier van inspecteren aan 
de hand van de archief ‘KPI’s’ en een geactualiseerde selectielijst zorgden voor overuren bij 
veel gemeenten en instellingen. De wijzigingen die in 2012 en 2013 door de overheid werden 
doorgevoerd in het archiefbeheer, zorgden ervoor dat veel regionaal aangesloten instanties 
Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) om raad en begeleiding vroegen.

DOOR MIDDEL VAN EEN PILOT IS DOOR 
ARCHIEFINSPECTIE IN DE GEMEENTEN 
NOORDWIJK EN HILLEGOM BEGONNEN 
MET DE NIEUWE ARCHIEF KPI’S
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gemeenten.	Een	bijkomend	onderdeel	van	de	checklist	

is	een	schimmeltest	op	het	archiefmateriaal	en	de	

archiefbescheiden.	

Na	enkele	aanpassingen	kon	eind	2013	met	tevredenheid	

worden	teruggeblikt	op	de	pilot.	Het	e-formulier	werd	

in	samenwerking	met	de	gemeenten	ingevuld	en	

diende	als	basis	voor	de	schriftelijke	verslaglegging	

van	de	inspectie.	De	schimmelcontroletesten	leidden	

ertoe	dat	een	enkele	gemeente	een	flink	deel	van	de	

archiefbescheiden	moest	herverpakken	in	nieuwe	

archiefdozen	en/of	mappen.

geactualiseerde selectielijst

Een	andere	wijziging	die	in	2012	werd	doorgevoerd	

was	het	actualiseren	van	de	selectielijst	voor	

archiefbescheiden	van	gemeentelijke	en	

intergemeentelijke	organen.	De	selectielijst	beschrijft	

voor	overheden	wat	er	bewaard	en	vernietigd	wordt.	

De	archiefinspectie	van	ELO	was,	mede	namens	de	

aangesloten	gemeenten,	zijdelings	betrokken	bij	de	

evaluatie	van	de	vorige	selectielijst	uit	2005.	In	de	

aangepaste	Selectielijst	2012,	die	op	27	juni	2012	in	

werking	trad,	zijn	de	reacties	van	de	gemeenten	op	

de	Selectielijst	2005	en	de	gevolgen	voor	bewaar-	en	

vernietigingstermijnen	van	nieuwe	wet-	en	regelgeving	

uit	de	periode	van	1	juli	2004	tot	1	juli	2009	verwerkt.

Om	in	te	spelen	op	deze	wijziging,	werd	tijdens	de	

controle	van	de	vernietigingslijsten	voor	2012,	al	

rekening	gehouden	met	de	verwachte	inwerkingtreding.	

Het	vragen	om	toestemming	voor	het	vernietigen	

van	archiefbescheiden	is	een	jaarlijks	terugkerende	

gebeurtenis.	In	2012/2013	kregen	de	gemeente	Leiden	

en	de	gemeenten	Hillegom,	Leiderdorp,	Noordwijk,	

Teylingen	(Sassenheim,	Voorhout	en	Warmond)	en	

de	gemeenschappelijke	regelingen	RDOG	HM	en	

Samenwerkingsorgaan	Holland	Rijnland,	toestemming	

voor	vernietiging	van	daarvoor	in	aanmerking	komende	

archiefbescheiden.

advisering

Door	de	vele	wijzigingen	op	het	gebied	van	wetgeving,	

was	er	bij	veel	(gemeentelijke)	organisaties	behoefte	

aan	advies.	Omdat	dit	tot	de	kerntaken	van	onze	

archiefinspecteur	behoort,	heeft	zij	advies	gegeven,	

onder	andere	aan	de	gemeente	Leiderdorp	en	de	

Politieregio	Hollands	Midden.

Leiderdorp	werd	begeleid	vanwege	de	ingebruikneming	

van	het	nieuwe	gemeentehuis.	De	provinciaal	

archiefinspecteur	van	Zuid-Holland	en	de	

archiefinspecteur	van	ELO	waren	in	2012	nauw	

betrokken	bij	de	controle	van	de	(ontwerp)tekeningen	

van	de	vijf	archiefruimten.	De	adviezen	resulteerden	in	

aanpassingen	van	de	inrichting	van	de	ruimten	en	het	

vervallen	van	een	ruimte	als	archiefruimte.	Daarnaast	

was	Leiderdorp	de	derde	gemeente	na	Noordwijk	

en	Hillegom	die	zich	kon	voorbereiden	voor	een	

archiefinspectie.

De gemeente Leiderdorp kreeg een rondleiding 

door de archiefbewaarplaats van Leiden
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nationale politie

Bij	de	overgang	van	de	Politieregio	Hollands	Midden	

naar	de	Nationale	Politie	op	1	januari	2013	was	ELO	

nauw	betrokken	op	het	gebied	van	archiefbeheer.	De	

archiefinspecteur	schoof	aan	bij	besprekingen	met	

teamleiders,	coördinatoren	en	medewerkers	DIV	van	

de	politieregio’s	Hollands	Midden	en	Haaglanden	om	

de	gevolgen	voor	de	archieven	te	bespreken.	Door	de	

onduidelijkheid	over	de	verdeling	van	de	archieven,	

die	gevormd	zijn	vanaf	1993/1994	tot	aan	de	opheffing	

van	de	politieregio’s	op	31	december	2012,	was	er	

onderling	contact	met	de	gemeentelijke	en	provinciale	

archiefinspecties	in	Nederland.	Eind	2013	werd	op	

nationaal	niveau	besloten	om	de	afgesloten	archieven	

(1993-2004)	over	te	brengen	naar	de	betrokken	

Regionale	Historische	Centra	of	de	gemeentelijke	

archiefinstellingen.

begeleiding en bijeenkomsten

Het	begeleiden	van	organisaties	gebeurt	niet	alleen	in	

speciale	gevallen	zoals	wetswijzigingen,	maar	ook	op	

reguliere	basis.	Zo	is	er	met	de	gemeenten	en	andere	

gemeenschappelijke	regelingen	als	RDOG	HM,	VRHM,	

ODWH,	SHR	en	PHM	contact	geweest	via	de	e-mail,	

telefonisch	of	op	locatie.	Dit	bestond	onder	andere	uit	

het	geven	van	advies	en	het	uitvoeren	van	inspecties	op	

allerlei	gebieden.	Een	voorbeeld	van	de	werkzaamheden	

was	de	begeleiding	van	het	inventariseerproject	van	

het	archief	van	de	voormalige	gemeente	Rijnsburg	

(1979-2005).	Ook	nieuwe	samenwerkingsvormen	

van	de	aangesloten	gemeenten	of	instellingen	met	

andere	gemeenten	of	openbaar	lichaam	vereisten	de	

aandacht.	Dit	betrof	meestal	nieuwe	afspraken	over	het	

archiefbeheer	en	het	opnemen	van	een	archiefparagraaf	

in	de	gemeenschappelijke	regeling.	

Omdat	veel	vragen	die	bij	dit	soort	vernieuwingen	naar	

voren	komen	al	op	voorhand	besproken	kunnen	worden,	

organiseert	ELO	een	jaarlijkse	regiobijeenkomst.	De	

drukbezochte	bijeenkomst	van	december	2012	stond	

voornamelijk	in	het	teken	van	de	praktijkgevolgen	van	

veranderde	wet-	en	regelgeving	door	de	geactualiseerde	

Selectielijst	en	de	wet	RGT.	Teamleiders,	medewerkers	

en	applicatiebeheerders	van	verschillende	gemeenten	

en	organisaties	luisterden	naar	gastsprekers,	zoals	de	

adjunct	provinciaal	archiefinspecteur	van	Zuid-Holland	

en	twee	gemeentelijke	archiefinspecteurs,	die	betrokken	

waren	bij	de	pilot	van	de	Archief-KPI’s.	Door	naar	elkaar	

te	luisteren	en	samen	te	werken,	kan	het	collectieve	

geheugen	op	een	correcte	manier	bewaard	blijven	voor	

het	nageslacht.

De archiefkasten van de 

archiefbewaarplaats van Leiden 

waar menig archief staat 

opgeslagen

IN EEN DRUK BEZOCHTE 
REGIOBIJEENKOMST 
GAF ELO ANTWOORD 
OP DE VRAGEN DIE  
WAREN OPGEKOMEN 
DOOR DE  
VELE WIJZIGINGEN
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De	dagen	werden	goed	bezocht.	Naar	schatting	15.000	mensen	brachten	een	

bezoek	aan	de	monumenten	in	Leiden.	De	Burcht,	de	Hortus	Botanicus	en	

het	Academiegebouw	telden	de	hoogste	bezoekersaantallen,	de	Sterrewacht	

en	de	Meelfabriek	de	hoogste	piekdrukte.	

Het	was	een	bruisend	weekend.	Dankzij	alle	bezoekers,	maar	vooral	ook	

door	alle	mensen	die	rondleidingen	en	demonstraties	gaven,	hun	pand	

openstelden,	toezicht	hielden,	activiteiten	organiseerden,	financieel	of	op	

andere	manieren	bijdroegen	en	zich	in	hadden	gezet.		

De	OMD	2012	waren	één	groot	feest.	(LD)

open monumentendagen 25 jaar in leiden

Op zaterdag 8 en zondag 9 september 2012 lieten de Open Monumentendagen (OMD) de stad weer bruisen. Dit jaar glinsterde er een zilveren randje, 
want de Open Monumentendagen vonden voor de 25e keer in Leiden plaats en daarmee was, in afwijking van het landelijke GROEN, het thema FEEST.

En	wat	is	een	feest	zonder	verjaardagstaart?	Als	cadeau	aan	de	stad	straalde	

de	Burcht	het	tweede	weekend	van	september	als	een	grote	roze	taart.	

Geopend	door	niemand	minder	dan	de	Hollandse	graaf	Dirk	VI	vormde	het	

een	aantrekkelijk	centrum	van	de	jeugdactiviteiten.	

bond gezelschap

Vijfendertig	monumenten	openden	in	Leiden	hun	deuren.	Het	was	een	grote	

verscheidenheid	aan	panden;	als	een	bont	gezelschap	van	gasten	op	een	

verjaardagsfeest.	Groot,	klein,	oud	en	jong	en	allemaal	met	verschillende	

verhalen	die	een	stukje	over	Leiden	vertelden.	Zo	kon	het	dat	bijvoorbeeld	

naast	het	Gravensteen	ook	de	voormalig	conservenfabriek	Tieleman	&	

Dros	te	bezoeken	was	en	dat	een	middeleeuwse	kelder	opdook	naast	

idyllisch	geschilderde	landschappen	van	Dirk	Dalens	III	(1688-1753).	In	en	

buiten	de	monumenten	vonden	concerten,	lezingen,	tentoonstellingen	en	

demonstraties	plaats	met	een	feestelijk	tintje.

DE OPEN MONUMENTENDAGEN 2012 
WAREN EVEN AFWISSELEND ALS EEN 
BONT GEZELSCHAP VAN GASTEN OP 
EEN VERJAARDAGSFEEST

De Burcht was voor de gelegenheid ingepakt als verjaardagstaart (Foto Ien van den Bergh)                             De voormalige conservenfabriek van Tieleman & Dros werd goed bezocht
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alle oude notariële bronnen online

Handtekeningen uit oude notariële aktes zijn 
belangrijke bronnen voor een stamboom. Alle 
notariële protocollen van vóór 1811 zijn nu online te 
raadplegen.

Notariële	protocollen	zijn	belangrijke	bronnen	voor	het	

vaststellen	van	familierelaties.	Het	gaat	om	bijvoorbeeld	

inboedels,	schenkingen,	schuldbekentenissen,	huwelijks-

voorwaarden	en	testamenten.	Sinds	2010	heeft	Erfgoed	

Leiden	en	Omstreken	(ELO)	stapsgewijs	de	helft	van	de	

protocollen	gescand	en	gepubliceerd.		

In	2012	volgde	de	andere	helft.	Inmiddels	kan	iedereen	

op	www.erfgoedleiden.nl	alle	oude	notariële	protocollen	

gratis	doorzoeken.	Hiermee	zet	ELO	een	nieuwe	

belangrijke	stap	in	het	digitaal	ontsluiten	van	de	

collecties.	(NdW)

OUDE NOTARIËLE PROTOCOLLEN 
ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR 
GENEALOGISCH ONDERZOEK

Digitalisering van notariële aktes vergemakkelijkt genealogisch onderzoek in de Leidse regio
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er	nauwelijks	lakenstof	uit	het	verleden	bewaard	is	

gebleven.	Helaas	waren	de	unieke	stukjes	Leids	laken	

niet	goed	genoeg	om	verkozen	te	worden	tot	landelijk	

‘Stuk	van	het	jaar’.	Die	eer	ging	naar	een	toegangskaartje	

voor	de	Europacupfinale	Feyenoord-Celtic	uit	1970	van	

het	Stadsarchief	Rotterdam.	(JG)

‘stuk van het jaar’ ziet het levenslicht tijdens maand van de geschiedenis

Het	thema	‘Arm	en	Rijk’	werd	door	ELO	in	2012	

aangegrepen	om	groots	uit	te	pakken.	Het	thema	

werd	vanuit	verschillende	hoeken	belicht	tijdens	

historische	rondvaarten,	een	speurtocht	voor	kinderen	

en	filmvoorstellingen.	In	het	archiefgebouw	en	het	

Archeologisch	Centrum	waren	thematische	exposities	

te	zien.	De	expositie	‘Van	kinderarbeid	tot	grachtenchic’	

in	het	archiefgebouw	bracht,	aan	de	hand	van	

archiefstukken,	arme	en	rijke	mensen	die	leefden	tussen	

1500	en	1900	tot	leven	en	in	het	Archeologisch	Centrum	

werden	Leidse	topvondsten	getoond.

leidse stof

Een	jaar	later	startte	‘DNA’	(De	Nederlandse	Archieven)	

met	de	‘Stuk	van	het	jaar’-verkiezing	tijdens	de	

Maand	van	de	Geschiedenis	(met	als	thema	‘Vorst	en	

Volk’).	Archiefinstellingen	door	het	hele	land	konden	

een	archiefstuk	inzenden	die	mee	ging	doen	in	een	

landelijke	verkiezing.	De	medewerkers	van	Erfgoed	

Leiden	besloten	om	het	‘Stuck	Boeck’	van	Gomarus	

van	Craeyenbosch	aan	te	wijzen	als	Leidse	inzending.	

Het	boek	van	Gomarus	van	Craeyenborgh	zit	vol	met	

originele	stukken	lakenstof	uit	de	hoogtijdagen	van	

de	Leidse	lakenindustrie.	Het	stuk	vertegenwoordigt	

Leiden	en	haar	geschiedenis,	en	is	ook	bijzonder	omdat	

‘ARM EN RIJK’ WERD IN 2012 VANUIT  
VERSCHILLENDE HOEKEN BELICHT TIJDENS  
HISTORISCHE RONDVAARTEN, EEN SPEURTOCHT 
VOOR KINDEREN EN FILMVOORSTELLINGEN

In 2012 en 2013 vierde de ‘Maand van de 
Geschiedenis’ haar negende en tiende editie. Als 
organisatie met een zeer brede historische grondslag 
was Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) natuurlijk in 
beide jaren actief.

Het unieke Stuck Boeck deed namens ELO mee 

aan de eerste ‘Stuk van het Jaar’-verkiezing
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onderdeel	zijn	van	een	tentoonstelling.	Uit	kunsthistorisch	oogpunt	zijn	de	

affiches	bovendien	als	grafische	producten	de	moeite	van	bestudering	waard.	

Dankzij	de	digitalisering	van	de	affichecollectie	wordt	het	vaak	kwetsbare	

materiaal	beter	behouden	en	is	het	makkelijker	te	bekijken.

Sinds	enkele	jaren	zijn	de	beschrijvingen	van	aanwinsten	via	de	website	van	

ELO	te	raadplegen.	Er	wordt	hard	gewerkt	aan	het	overzetten	van	oudere	

beschrijvingen;	in	2013	werd	het	digitaal	fotograferen	van	nagenoeg	de	

gehele	collectie	voltooid.	Een	groot	deel	van	de	affiches	is,	voorzien	van	een	

beschrijving,	al	te	zien	in	de	Beeldbank.	Het	aantal	zal	de	komende	jaren	

toenemen.	(RC)

Het	verzamelbeleid	is	er	op	gericht	om	de	affiches	een	zo	goed	mogelijk	

beeld	te	laten	geven	van	wat	zich	op	cultureel,	maatschappelijk,	commercieel	

en	bestuurlijk	gebied	in	Leiden	afspeelt.	Musea,	galeries	en	theaters	sturen	

hun	affiches	naar	ELO,	maar	ze	zijn	bijvoorbeeld	ook	afkomstig	van	de	

prikborden	van	de	Openbare	Bibliotheek	en	het	Stadhuis.	Incidenteel	vinden	

aankopen	plaats	op	veilingen	of	verrijkt	een	schenking	de	verzameling	met	

bijzonder	materiaal.	

beschikbaarheid

De	affiches	kunnen	door	hun	documentaire	waarde	dienen	als	aanvulling	en	

illustratie	van	publicaties,	maar	ook	puur	vanwege	hun	decoratieve	waarde	

ontwikkeling leiden in beeld aan de hand van affiches

Sinds 1991 bestaat er binnen de beeldcollectie van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), naast de Prentverzameling, een Affichecollectie. Deze collectie 
telde eind 2013 ruim 8000 affiches, die allen betrekking hebben op Leiden of de Leidse regiogemeenten. De verzameling beslaat de tijd tussen 1880 tot 
nu, waarbij de nadruk ligt op de periode na 1990. Een zeer breed scala aan onderwerpen is binnen de collectie vertegenwoordigd.

Reclame uit circa 1935 voor Sleutels conserven van de firma L.E. Nieuwenhuizen, Stoomfabriek van verduurzaamde levensmiddelen, Leiden. De 

fabriek werd opgericht in 1866 en was gevestigd aan de Morsweg (Affiche ca. 1935. Collectie ELO, B1680) Rechts: Variété- en circusvoorstelling 

in de Stadsgehoorzaal tijdens de Leidse kermis in 1897 (Affiche 1897. Collectie ELO, L3)

AFFICHES KUNNEN 
DIENEN TER AANVULLING 
EN ILLUSTRATIE VAN 
PUBLICATIES, MAAR OOK 
PUUR VANWEGE HUN 
DECORATIEVE ASPECT 
ONDERDEEL ZIJN VAN EEN 
TENTOONSTELLING
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Geliefd onder burgers, verguisd door medegeleerden: Johannes Le Francq 
van Berkheij was een opmerkelijke Leidenaar. In 2012 maakte Erfgoed 
Leiden en Omstreken (ELO) een belangrijke slag in het restaureren, 
conserveren en digitaliseren van zijn nalatenschap.

Johannes	Le	Francq	van	Berkheij	(1729-1812)	was	

behalve	arts	natuuronderzoeker,	dichter	en	pamflettist.	

Hij	vestigde	zijn	naam	in	de	wetenschap	en	in	de	

Nederlandse	geschiedenis	met	de	serie	‘De	Natuurlyke	

historie	van	Holland’	(1769-1779).	Bij	de	burgerbevolking	

was	hij	geliefd	om	zijn	gedichten,	zoals	‘Het	verheerlykt	

Leyden’,	in	combinatie	met	zijn	uitmuntende	

voordrachtskunst.	Le	Francq	van	Berkheij	was	een	

fervent	orangist,	die	in	zijn	brieven	en	pamfletten	

voortdurend	tekeerging	tegen	andersdenkenden.	

Orangisten	steunden	het	bewind	van	stadhouder	Willem	

V,	en	stonden	daarmee	tegenover	de	patriotten,	die	meer	

vrijheid,	gelijkheid	en	inspraak	in	het	bestuur	wilden.	

Dat	leverde	Le	Francq	van	Berkheij	naast	de	hoon	van	

medegeleerden	tal	van	rechtszaken	op,	waardoor	hij	

uiteindelijk	als	een	berooide	zonderling	stierf.

metamorfoze

De	nagelaten	archivalia	van	Le	Francq	van	Berkheij	

bevinden	zich	in	de	bibliotheek	van	Erfgoed	Leiden.	

Zijn	gedachtegoed	en	de	strijd	tussen	orangisten	en	

patriotten	mogen	zich	de	laatste	jaren	op	een	groeiende	

belangstelling	verheugen.	Door	het	vele	gebruik	van	de	

brieven,	krantenknipsels	illustraties	en	ander	drukwerk,	

collectie le francq van berkheij  
hersteld en gedigitaliseerd

DOOR HET 
TOENEMENDE 
GEBRUIK RAAKTEN 
DE BOEKEN STEEDS 
MEER BESCHADIGD

Een boek ná restauratie, met herstelde 

scharnieren en band
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raakten	de	banden	waarin	zij	zijn	samengebonden	

echter	steeds	meer	beschadigd.	De	uitvouwbare	bladen	

hadden	vaak	scheuren	en	omgekrulde	randen,	waardoor	

de	tekst	niet	meer	goed	leesbaar	was.	Bij	de	geschreven	

teksten	was	sprake	van	inktvraat	in	verschillende	stadia	

van	degradatie.	Ook	zorgden	de	in	de	jaren	vijftig	

toegevoegde	strookjes	voor	gebroken	scharnieren,	een	

vorm	van	bandschade.

Met	subsidie	van	het	conserveringsprogramma	

Metamorfoze	werd	het	verval	een	halt	toegeroepen.	De	

strookjes	konden	na	catalogisering	worden	verwijderd.	

De	scheuren	werden	gerepareerd	met	Japans	papier	en	

vers	gekookte	tarwestijfsel	of	lijm	op	alcoholbasis.	Ook	

werd	in	veel	gevallen	de	band(constructie)	verstevigd	of	

Links: De uitvouwbare bladen hadden vaak scheuren, waardoor 

de tekst niet goed leesbaar was

Rechts: De scheuren werden voorzichtig gerepareerd met Japans 

papier

Onder: Boeken van Le Francq van Berkheij vóór de restauratie: 

beschadigd en vol strookjes

gerepareerd	om	beschadiging	tijdens	het	digitaliseren	te	

voorkomen.	In	2012	was	de	restauratie	en	conservering	

van	deze	bijzondere	boekencollectie	dusdanig	afgerond	

dat	integrale	digitalisering	mogelijk	was.

Een	kleine	3000	titels	die	voorkomen	in	de	banden	

zijn	door	een	gespecialiseerd	bedrijf	beschreven	

en	opgenomen	in	het	GGC	(gemeenschappelijk	

geautomatiseerd	catalogussysteem),	waarop	vrijwel	

alle	wetenschappelijke,	universiteits-	en	openbare	

bibliotheken	zijn	aangesloten.	Hierdoor	kan	een	groot	

publiek	worden	bereikt.	In	2014	zal	de	koppeling	tussen	

de	beelden	en	de	titels	worden	gemaakt,	waarna	de	

volledige	collectie	via	de	vernieuwde	website	van	ELO	

kan	worden	geraadpleegd.	(EG	&	IP)
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De	Leidse	regio	heeft	een	groot	verleden	als	het	gaat	om	het	ontvangen	van	

vluchtelingen.	Van	de	Hugenoten	tot	de	Pilgrim	Fathers,	voor	allen	werd	

Leiden	hun	thuis.	Velen	komen	bij	onze	archieven	uit	als	zij	buitenlandse	

roots	hebben	en	zo	ook	bekende	Nederlanders.	In	2013	kwam	Erfgoed	Leiden	

en	Omstreken	drie	keer	op	televisie	in	het	programma	Verborgen	Verleden.	

In	het	NTR-programma	gaan	bekende	Nederlanders	op	zoek	naar	hun	

voorouders.	

verborgen leids verleden

Presentatrice	Daphne	Bunskoek	speelde	de	hoofdrol	in	de	uitzending	van	

zaterdagavond	26	januari	2013.	Omdat	in	deze	aflevering	werd	ingegaan	

op	het	gezin	Hendrik	Hendriksen	en	Mergje	Jacobs	uit	Leiden,	werd	ELO	

benaderd.	De	opnames	vonden	op	24	oktober	2012	in	de	Hooglandse	Kerk	

te	Leiden	plaats,	omdat	de	oudste	dochter	van	het	gezin	daar	op	1	november	

1810	gedoopt	was.	In	de	kerk	liet	archivist	André	van	Noort	verschillende	

archiefstukken	aan	Daphne	zien,	waaronder	een	overzicht	van	het	gezin	

Hendriksen	uit	het	archief	van	de	Leidse	subcommissie	van	de	Maatschappij	

van	Weldadigheid.	Helaas	moest	Van	Noort	mededelen	dat	het	gezin	Leiden	

verborgen talenten achter de schermen

Geschiedenis is al sinds het ontstaan van de televisie een belangrijke 
inspiratiebron voor tv-programma’s. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat een historisch centrum als Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) ook 
regelmatig te maken krijgt verzoeken uit Hilversum. Dankzij programma’s 
als ‘Verborgen Verleden’ en ‘Oorlogsgeheimen’ krijgt heel Nederland de 
kans om kennis te maken met onze organisatie en medewerkers.

ERFGOED LEIDEN EN OMSTREKEN WORDT  
ALS BREED HISTORISCH CENTRUM VAAK  
DOOR DE TELEVISIEWERELD BENADERD

De Hooglandse Kerk was 

de setting voor opnames 

van Verborgen Verleden 

met Daphne Bunskoek
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in	de	eerste	helft	van	de	negentiende	eeuw	moest	verlaten,	omdat	het	in	

armoede	vervallen	was.	Het	gezin	werd	naar	een	landbouwkolonie	in	Drenthe	

gestuurd	en	zo	vervolgde	de	presentatrice	haar	zoektocht	oostwaarts.

Leiden	werd	weer	bezocht	door	Verborgen	Verleden	tijdens	de	laatste	twee	

uitzendingen	van	het	seizoen.	Op	11	december	2012	vonden	de	opnames	

met	kunstschilderes	Marte	Röling	plaats	en	in	deze	aflevering	liet	adjunct-

directeur	Cor	de	Graaf	haar	in	het	Leidse	stadhuis	enige	akten	uit	de	

burgerlijke	stand	van	Leiden	zien.	De	familie	Travaille,	voorouders	van	Marte,	

hebben	generaties	in	Leiden	gewoond,	maar	bleken	afkomstig	te	zijn	uit	

Brussel,	waar	Marte	vervolgens	haar	reis	vervolgde.	De	hoofdrolspeler	van	de	

laatste	aflevering	was	zanger	en	liedjesschrijver	Stef	Bos.	Tijdens	de	opnames	

op	16	januari	2013	toonde	archivist	André	van	Noort	hem	in	de	studiezaal	

enige	stukken	over	zijn	voorouder,	de	remonstrantse	predikant	Johannes	

Middelhoven.	Middelhoven	moest	op	22	april	1633	voor	de	kerkenraad	van	

Leiden	verschijnen	omdat	hij	beschuldigd	werd	van	overmatig	drankgebruik,	

aanranding	en	kwaadsprekerij.	Na	het	horen	van	de	verhalen	van	over	

voorouders	reageerde	Stef	Bos	vol	enthousiasme	op	wat	zijn	‘verborgen	

verleden’	voor	hem	in	petto	had.		

waarheid

‘Oorlogsgeheimen’	deed	ook	een	beroep	op	Erfgoed	Leiden.	Omroep	MAX	

probeert	in	dit	programma	de	waarheid	achter	gebeurtenissen	tijdens	de	

Tweede	Wereldoorlog	alsnog	boven	water	te	krijgen.	Op	3	mei	2013	werd	de	

aflevering	‘De	gevangenschap	van	Johanna’	uitgezonden.	Elly	de	Groot	vroeg	

zich	al	heel	lang	af	waarom	haar	moeder	Johanna	van	der	Lans	na	de	oorlog	

gevangen	werd	genomen.	Aan	de	hand	van	foto’s	en	het	verslag/logboek	van	

kampcommandant	C.A.	de	Bruijn	kon	André	van	Noort	haar	laten	zien	dat	

haar	moeder	vanwege	haar	lidmaatschap	van	de	NSB	in	de	Doelenkazerne	en	

de	Witte	Poortkazerne	opgesloten	had	gezeten.	(AvN)

Educatief medewerker Susan Suèr en presentator Hans Goedkoop 

in het archiefdepot (Foto NTR)

leidse roots uit de gouden eeuw
Van 11 december 2012 tot en met 5 maart 2013 zonden 

de NTR en de VPRO het geschiedenisprogramma ‘De 

Gouden Eeuw’ uit, gepresenteerd door Hans Goedkoop. 

De tweede aflevering ‘Nieuw volk’ had de Leidse 

stadssecretaris Jan van Hout en diens open houding ten 

opzichte van immigranten als rode draad. Een groot deel 

van de opnamen werd gemaakt bij Erfgoed Leiden.

Aansluitend op de aflevering organiseerden wij op 

14 januari 2013 de workshop ‘Leidse Roots’. Onder 

intensieve begeleiding van een studiezaalmedewerker 

Benata Hengstmengel en een educatief medewerker 

Susan Suèr onderzochten die dag twintig 

mensen, zowel beginners als gevorderden op het 

gebied van familiegeschiedenis, hun eventuele 

‘immigrantenvoorouders’. (SS)
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groeiende collectie historische bibliotheek dankzij 
digitalisering beter voorbereid op de toekomst

De	handbibliotheken	van	de	voormalige	afdeling	M&A	

hebben	de	collectie	met	circa	2200	titels	(boeken,	

tijdschriftartikelen	etc.)	op	de	vakgebieden	monumenten	

en	archeologie	verrijkt.	Naast	de	M&A	collectie	werden	

ruim	400	titels	op	het	gebied	van	Leiden	en	omstreken	

en	algemeen	historische	werken	aan	de	collectie	

toegevoegd,	waarmee	de	totale	omvang	van	de	collectie	

nu	rond	de	900	meter	ligt.

Om	ervoor	te	zorgen	dat	deze	historische	werken	

behouden	blijven	voor	het	nageslacht,	is	ELO	druk	bezig	

met	het	digitaliseren	van	de	collectie.	Digitalisering	is	

een	middel	om	de	vaak	kwetsbare	originelen	zolang	

mogelijk	in	optimale	conditie	te	bewaren.	Daarnaast	

wordt	door	het	digitaliseren	de	collectie	toegankelijker	

voor	de	bezoeker.	Hierdoor	wordt	de	rol	van	ELO	

als	uniek	historisch	informatiecentrum,	waar	de	

geïnteresseerde	boeken,	tijdschriften,	brochures	en	

andere	documenten	aantreft	voor	zijn	onderzoek,	

versterkt.

toekomst

Niet	alle	historische	publicaties	zullen	worden	

gedigitaliseerd,	maar	de		opgave	voor	de	komende	

jaren	is	de	belangrijkste	stukken	en	publicaties	op	deze	

manier	te	conserveren	en	toegankelijk	te	maken.	Voor	

Door het samengaan van het Regionaal Archief Leiden (RAL) en de afdeling Monumenten en Archeologie (M&A) 
in Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) is de bibliotheekcollectie flink uitgebreid. Daarnaast zorgt het digitaal 
ontsluiten van de collectie ervoor dat de historische publicaties behouden blijven en beter toegankelijk worden.

de	vier	belangrijkste	Leidse	kranten	uit	voorgaande	

eeuwen	is	dit	al	het	geval.	Deze	zijn	van	1687	tot	2005	

volledig	digitaal		doorzoekbaar.	Ook	de	‘Atlas	Blaeu’	en	

de	‘Beeldbank	WO2	Leiden	en	regio’,	met	duizenden	

documenten	uit	o.a.	de	bibliotheekcollectie	uit	de	

periode	1940-1945,	zijn	digitaal	beschikbaar	gemaakt.	

Aan	de	unieke	collectie	van	Johannes	Le	Francq	van	

Berkheij	wordt	op	dit	moment	nog	gewerkt.

Om	uit	alle	collectieonderdelen	binnen	ELO	zoveel	

mogelijk	relevante	informatie		te	vinden		bij	het	zoeken,	

is	vanuit	de	bibliotheek	het	initiatief	genomen	om	een	

‘Overleg	Standaardisering	terminologie	en	trefwoorden’	

op	te	starten.	Door	standaardisering	van	namen	en	

begrippen	op	raakvlakken	als	persoon,	datum	en	locatie	

moet	de	collectie	van	ELO	klaar	worden	gemaakt	voor	de	

toekomst.	(IP)

Dankzij het digitaliseren van de collectie blijven achttiende-

eeuwse gedichten, zoals dit gedicht voor prins Willem V, 

behouden voor het nageslacht

DE HISTORISCHE BIBLIOTHEEK IS EEN UNIEK 
HISTORISCH INFORMATIECENTRUM WAAR DE 
GEÏNTERESSEERDE BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN, 
BROCHURES EN ANDERE DOCUMENTEN 
AANTREFT VOOR ZIJN ONDERZOEK
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wonen, werken en winkelen aan de breestraat door de eeuwen heen: deel 1

van de middeleeuwen naar de gouden eeuw
Chrystel Brandenburgh, André van Noort, Edwin Orsel en Pieter-Jan De Vos
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Welkom in de Breestraat. Afgelopen jaren is Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) zeer betrokken geweest bij de 
herontwikkeling van het bouwblok tussen Breestraat en Aalmarkt. Deze historisch interessante plek ligt in één 
van de oudste stadsdelen van Leiden. Reden waarom ELO werd gevraagd onderzoek te doen naar een reeks 
panden uit dit blok aan de Breestraat, de huidige nummers 76 tot en met 88. Dankzij verrassende uitkomsten 
van het onderzoek, dat zowel op locatie plaatsvond als in archieven, hebben wij de ontwikkeling van de panden 
door de eeuwen heen in kaart kunnen brengen. Dit gebeurde in een nauwe samenwerking tussen de verschillende 
disciplines binnen ELO. Op eigen initiatief maakte de Leidse bouwhistoricus Reinoud Boter ook nog eens 
prachtige reconstructietekeningen van de straatwand op verschillende momenten in de geschiedenis. Aan de 
hand van deze tekeningen nemen we u in een vijftal artikelen mee op een reis door de tijd naar de Breestraat.

Een reconstructie van de Breestraat in 1600, met aanduiding van de negentiende-eeuwse huisnummers, gebaseerd op de ‘Buurtkaart van Steynenburg’ uit 1585 en de stadskaart van Pieter Bast uit 1600. Geheel links is 

de Mandenmakerssteeg, rechts is de Maarsmansteeg. De negen panden illustreren welke ontwikkeling de straatgevels van de middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd doormaakten (Afbeelding Reinoud Boter) 
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de breestraat anno 1600		

Rond	1200	ontwikkelde	zich	aan	weerszijden	van	de	Rijn,	tussen	de	

Burcht	op	het	Rijneiland	en	het	grafelijk	hof	rond	het	Gravensteen,	het	

regionaal	marktplaatsje	Leiden.	In	enkele	eeuwen	groeide	Leiden	uit	tot	

de	belangrijkste	stad	van	het	Rijnland.	Waar	in	de	dertiende	eeuw	het	

stadsgezicht	nog	vooral	bestond	uit	vrijstaande	boerenhoeves,	werden	er	

in	de	veertiende	eeuw,	naast	boerderijen	en	huizen	van	vakwerk	in	hout	

en	leem,	ook	al	imposante	stenen	woonhuizen	opgetrokken.	Omstreeks	

1600	had	de	stad	zich	al	zo	ontwikkeld	dat	er	geen	vrijstaande	huizen	meer	

voorkwamen.	De	grond	werd	tussen	de	perceelsgrenzen	volledig	bebouwd.	

De	hier	besproken	huizen	aan	de	Breestraat	lagen,	op	een	uitzondering	na,	in	

de	lengte-	ofwel	nokrichting	dwars	op	de	straat.	

Middeleeuwse	huizen	kwamen	omstreeks	1600	nog	steeds	voor	in	het	

straatbeeld.	Dit	betrof	houten	vakwerkhuisjes,	zoals	Breestraat	88,	en	de	

in	steen	opgetrokken	panden	met	gotische	en	romaanse	stijlkenmerken,	

respectievelijk	Breestraat	80	en	Breestraat	84.	Echter,	rond	deze	periode	

begon	de	Hollandse	renaissancegevel	het	straatbeeld	te	beheersen.	Op	

Breestraat	76,	78,	82,	86	zien	we	zulke	gevels	die	voorzien	zijn	van	een	

bakstenen	trapgevel	met	kruiskozijnen.	Dit	type	gevel	kenmerkte	zich	verder	

door	korfboogvormige	ontlastingsbogen	en	het	gebruik	van	natuurstenen	

accenten.	De	pui	werd	in	hout	of	in	metselwerk	uitgevoerd.	

Het	is	niet	aannemelijk	dat	de	panden	op	de	reconstructietekening	enkel	als	

woonhuis	werden	gebruikt.	Dit	was	een	zeldzaamheid,	voorbestemd	voor	

voorname	lieden.	De	meeste	huizen	hadden	aan	de	straatkant	een	werkplaats	

waar	de	vervaardigde	ambachtsproducten	ter	plekke	verkocht	werden.	Deze	

gecombineerde	woon-	en	werkfunctie	blijkt	ook	uit	het	onderzoek	naar	de	

bewoners	en	eigenaren	van	de	panden.	Hiervoor	zijn	archieven	gebruikt	die	

betrekking	hebben	op	stedelijke	belastingen	en	de	registers	met	de	bijdragen	

van	de	Leidse	bevolking	aan	de	gedwongen	leningen	die	door	de	Staten	van	

Holland	waren	opgelegd	ten	bate	van	de	oorlog	tegen	Spanje. u
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breestraat 76/78

In	2012	werden	tijdens	de	sloop	van	de	voormalige	Peek	&	Cloppenburg	aan	

de	Breestraat	76-80	belangrijke	bouwhistorische	en	archeologische	vondsten	

gedaan	die	inzicht	geven	in	de	vroegste	huizenbouw	van	Leiden.	De	vondsten	

waren	tamelijk	verrassend.	Gezien	de	vele	bouwactiviteiten	die	op	deze	plek	

door	de	eeuwen	heen	plaatsvonden	werd	verwacht	dat	er	niets	meer	van	

archeologische	waarde	resteerde.

Ondanks	de	ernstige	verstoring	van	een	groot	deel	van	het	bouwterrein	

bleek	vlak	langs	de	Mandenmakerssteeg	een	smalle	strook	grond	nog	

redelijk	gaaf	te	zijn.	Op	deze	plek	werden	twee	funderingen	van	bakstenen	

76 78
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de	maten	goed	overeenkomen	met	het	huis	uit	1600.	De	vondst	van	de	

muurdelen	en	een	eerdere,	soortgelijke	vondsten	aan	de	Breestraat	tonen	aan	

dat	het	versteningsproces	in	Leiden	al	vroeg	werd	ingezet.

herberg

Breestaat	76	lag	op	de	hoek	met	de	Mandenmakerssteeg	en	was	in	1600	

een	herberg,	‘De	Vechtende	Leeuw’	genaamd.	Door	archiefonderzoek	weten	

we	precies	wie	in	die	tijd	het	pand	bewoonde	en	wie	eigenaar	was.	Waard	

Jan	Marcusz.	van	Ypre	was	niet	alleen	sinds	1577	uitbater	van	de	herberg,	

hij	woonde	er	ook.	In	1606	sloot	de	herberg,	twaalf	jaar	nadat	Van	Ypre	was	

hertrouwd	met	de	Haagse	Margriete	Adriaensdr.	Stiefzoon	Pieter	Huygensz.	

de	Boys,	uit	het	eerdere	huwelijk	van	de	waard	met	Trijn	Pietersdr.,	was	de	

eigenaar	van	Breestraat	76.	Op	3	juli	1606	werd	het	deel	waarin	de	herberg	

zich	bevond	verkocht	aan	de	drie	nieuwe	eigenaren:	Willem	van	Thorenvliet	

Pauwelsz.,	Pauwels	van	Thorenvliet	Willemsz.	en	Willem	Dircxz.	Yong.	Het	

kreeg	toen	een	nieuwe	functie	als	kruidenierswinkel.

Afgaande	op	de	reconstructietekening	misstond	de	kruidenier	niet	in	dit	

bouwblok.	De	houten	luifels	op	de	begane	grond	van	de	twee	rechter	

buurpanden	duiden	erop	dat	hier	waarschijnlijk	werkateliers	of	winkelruimtes	

gevestigd	waren.	Het	bewonersonderzoek	geeft	hierover	echter	geen	

uitsluitsel.	Het	rechterdeel	van	nummer	76	was	eigendom	van	Cathalijne	

Steen,	weduwe	van	Jacques	Laurensz.,	en	zij	bewoonde	dit	pand	met	

haar	zoon.	De	eigenaar	van	nummer	78	was	Jan	Jacobsz.	Bies.	Hij	was	

schoenmaker,	maar	het	is	onbekend	of	hij	ook	woonde	in	het	pand.	Op	

Breestraat	78	wordt	namelijk	geen	bewoner	genoemd.	Mogelijk	stond	het	

huis	leeg	of	was	de	bewoner	niet	vermogend	genoeg	om	bij	te	dragen	in	de	

gedwongen	lening.

muren	gevonden.	Een	van	de	muren	was	gefundeerd	op	houten	planken,	

die	vervolgens	weer	op	houten	stammetjes	lagen.	De	muren	zelf	waren	

gemetseld	van	grote	bakstenen,	namelijk	kloostermoppen	van	meer	dan	

30	cm	lang.	Op	basis	van	het	metselverband,	het	type	baksteen	en	C-14-

dateringen	kunnen	deze	muren	waarschijnlijk	gedateerd	worden	op	eind	

dertiende	eeuw.

De	gevonden	muren	waren	onderdeel	van	een	huis	dat	waarschijnlijk	uit	

een	voorhuis	en	een	vast	achterhuis	bestond.	Het	grondplan	moet	ongeveer	

zeventien	bij	zeven	meter	hebben	gemeten.	Het	is	onduidelijk	of	dit	

middeleeuwse	huis	rond	1600	nog	bestond,	weliswaar	in	de	gemoderniseerde	

situatie	zoals	weergegeven	op	de	reconstructietekening.	Vast	staat	wel	dat	

Dat de kaart die Pieter Bast in 1600 van Leiden maakte de basis vormt van de reconstructie door Reinoud 

Boter is goed te zien aan de vorm van de panden (Kopergravure Pieter Bast, 1600. Collectie ELO, PV329.1a)u
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breestraat 80

Breestraat	80	is	vermoedelijk	omstreeks	1500	gebouwd	en	was	opgetrokken	

in	gotische	stijl.	De	gevel	had	een	sterke	verticale	geleding.	De	overkragingen	

op	driepasbogen	en	de	gebogen	gevelafsluiting	gaven	het	huis	een	

uitbundig	uiterlijk.	Een	stuk	soberder	was	bijvoorbeeld	het	in	romaanse	stijl	

opgetrokken	pand	op	Breestraat	84.

Niet	alleen	de	gevel	was	opvallend,	maar	ook	het	adellijke	gezelschap	dat	

hier	in	1600	woonde.	Het	pand	was	eigendom	van	de	voormalige	abdis	van	

Rijnsburg,	Stefana	van	Rossum.	Zij	woonde	daar	met	jonkvrouw	Jacquemijne	

Falleth,	weduwe	van	Outshoorn,	en	haar	twee	kinderen.	Ook	de	jonkheren	

Aernt	van	Duvenvoirde,	hoogheemraad,	en	Jacob,	heer	van	Opdam,	en	alle	

vroegere	bewoonsters	van	de	vrouwenabdij	te	Rijnsburg	verbleven	hier.

vrouwe van rijnsburg

Stefana	van	Rossum	moet	een	krachtig	bestuurder	zijn	geweest	als	vrouwe	en	

abdis	van	Rijnsburg.	Op	24	oktober	1568	werd	zij	door	koning	Filips	II	hiertoe	

benoemd.	In	1571	hield	ze	hoogstpersoonlijk	de	plannen	van	de	heemraden	

van	Rijnland	tegen,	die	een	kanaal	van	Katwijk	aan	de	Rijn	naar	de	zee	wilden	

aanleggen.	Ze	verzette	zich	ook	tegen	een	besluit	van	de	Staten	van	Holland	

om	in	Rijnsburg	belasting	te	gaan	heffen	op	zaken	als	textiel,	huisdieren,	

gewassen	en	voedingsmiddelen.	Wat	Stefana	echter	niet	kon	voorkomen,	was	

dat	de	abdij	van	Rijnsburg	werd	verwoest	in	de	jaren	1573	en	1574	tijdens	het	

Leids	beleg.	Na	een	rondzwerving	door	Utrecht	en	Leiden	was	zij	in	1600	

terechtgekomen	in	de	Breestraat.	Daar	woonde	zij	tot	aan	haar	dood	in	1603,	

met	de	andere	vrouwen	van	de	voormalige	abdij	van	Rijnsburg.	Haar	lichaam	

werd	in	de	kerk	van	Rijnsburg	bijgezet.

breestraat 82

Mr.	Pieter	Bor	Christiaansz	werd	in	1559	in	Utrecht	geboren	als	zoon	van	

een	apotheker.	In	1600	was	hij	de	eigenaar	en	bewoner	van	Breestraat	82.	

Opgeleid	tot	notaris	is	hij	vooral	bekend	geworden	als	geschiedschrijver.	Hij	

werkte	bijna	zijn	hele	leven	aan	de	geschiedschrijving	van	de	opstand	tegen	 u
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DE PANDEN AAN DE BREESTRAAT 
KENDEN BIJZONDERE 
BEWONERS, ZOALS DE VROUWE 
VAN RIJNSBURG EN JAN VAN 
HOUT, STADSSECRETARIS 
TIJDENS HET BELEG VAN LEIDEN
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Spanje.	Zijn	alom	gewaardeerde	werk	omvatte	in	totaal	37	delen,	waarvan	een	

aantal	in	Leiden	werd	gedrukt.	In	1615	ontving	hij	van	de	Staten	van	Holland	

een	jaarlijkse	wedde	van	600	gulden	op	voorwaarde	dat	hij	zijn	historisch	

arbeid	moest	vervolgen.	Het	jaar	erop	werd	hij	ook	nog	tot	rentmeester-

generaal	van	Noord-Holland	benoemd.	Bor	overleed	op	16	mei	1635	in	

Haarlem.

breestraat 84

In	de	huizenrij	Breestraat	76-88	was	nummer	84	het	enige	dwarshuis.	De	

nokrichting	lag	evenwijdig	aan	de	straat.	Het	huis	stond	bekend	als	‘De	

Druyff’.	In	1600	woonde	hier	glasverkoper	Jacob	Jansz.	van	Cranendonck	die	

ook	eigenaar	was	van	het	pand.	Hij	is	echter	lang	niet	zo	bekend	geworden	

als	een	eerdere	bewoner	van	het	pand,	de	beroemde	stadssecretaris	Jan	van	

Hout.	Deze	woonde	er	tijdens	het	laatste	kwart	van	de	zestiende	eeuw.

Het	huis	waar	beide	heren	woonden	is	gebouwd	in	romaanse	bouwstijl	

en	wordt	gekenmerkt	door	rondbogen	en	een	horizontale	geleding	van	de	

gevel.	Op	basis	van	het	formaat	van	de	bakstenen	in	de	rechterzijgevel	-	

formaat	20/20,5	x	95/110	x	42/47	cm.-	moet	het	huis,	zoals	afgebeeld	op	

de	reconstructie,	gedateerd	worden	in	de	vijftiende	of	zestiende	eeuw.	Het	

pand	is	opmerkelijk	omdat	het	geen	geveltop	heeft,	maar	horizontaal	eindigt	

met	een	rij	kantelen	met	ezelsruggen.	Deze	quasi-militaire	architectuur	was	

geïnspireerd	op	de	defensieve	kenmerken	van	landelijke	woontorens	en	

kastelen.	Het	werd	aan	de	Breestraat	gebruikt	om	macht	en	rijkdom	te	tonen	

in	een	stedelijke	context.

breestraat 86

Dankzij	bouwhistorisch	onderzoek	op	Breestraat	86-I	(links)	en	86-II	(rechts)	

weten	we	dat	er	in	Leiden	ook	kelders	zijn	geweest	die	onder	de	straat	lagen.	

In	Leiden	zijn	deze	zeldzaam.	Ter	vergelijking,	in	’s-Hertogenbosch	zijn	bijna	

100	straatkelders	gevonden.	Het	is	nog	onverklaarbaar	waarom	de	Leidse	

straatkelders	zo	overeenkwamen	met	die	van	’s-Hertogenbosch,	zowel	wat	

de	functie	betreft,	als	de	toepassing	van	tongewelven	als	bouwwijze	en	de	u
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entree.	De	ondergrondse	ruimtes	waren	te	bereiken	via	de	kelder	onder	

het	voorhuis.	Dankzij	een	half	bovengrondse	uitbouw,	het	pothuis,	kon	de	

kelder	behalve	als	voorraadruimte	ook	dienen	als	woonruimte,	keuken	of	

ambachtelijke	bedrijfsruimte.

Van	het	huis	waar	Jan	Jacobsz.	de	Bont	in	1600	woonde,	Breestraat	86-I,	zijn	

waarschijnlijk	oorspronkelijke	elementen	gevonden.	Tijdens	bouwhistorisch	

onderzoek	kwamen	op	deze	plek	restanten	van	de	kelders	en	zijmuren	van	

een	middeleeuws	huis	aan	het	licht.	Deze	konden	dankzij	de	vondst	van	een	

eikenhouten	muurstijl	uit	de	originele	draagconstructie	dendrochronologisch	

gedateerd	worden	op	de	tweede	helft	van	de	veertiende	eeuw	(1376	±8	jr.	

d.).	De	omvang	van	Breestraat	86-I	op	de	reconstructietekening	-	ongeveer	

zeventien	meter	diep	bij	zeven	meter	breed	voor	het	voorhuis	en	vijf	meter	

voor	het	smallere	achterhuis-	en	de	opzet	van	het	voor-	en	achterhuis	komen	

overeen	met	het	middeleeuwse	huis	dat	is	opgegraven	bij	Breestraat	76.

breestraat 88

Op	de	hoek	van	de	Maarsmansteeg	en	de	Breestraat	stond	een	houten	

vakwerkhuisje	dat	op	de	begane	grond	versteend	was.	Het	werd	vermoedelijk	

in	de	veertiende	eeuw	gebouwd.	Jan	Joostensz.	van	Vuyren,	kramer	van	

beroep,	was	de	eigenaar	van	het	gehele	hoekpand,	dat	zowel	Breestraat	

86-II	als	Breestraat	88	omvatte.	In	die	tijd	werd	houtbouw	toegepast	bij	

zowel	primitieve	huisjes	als	bij	prestigieuze	panden	die	werden	voorzien	

van	geraffineerd	snijwerk.	Omwille	van	brandgevaar	werd	in	de	loop	van	de	

vijftiende	en	de	zestiende	eeuw	de	stedelijke	regelgeving	voor	houtbouw	

steeds	strenger.	Er	volgde	een	algemeen	bouwverbod	op	houtbouw	en	het	

gebruik	van	riet	als	dakbedekking	werd	niet	meer	toegestaan. u
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HET VERSTENINGSPROCES WERD IN LEIDEN AL VROEG INGEZET
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herstel	van	de	natuurstenen	onderdelen	van	de	poort	beginnen.	De	

polychromering	zelf	werd	uitgevoerd	door	decoratieschilder	Froukje	van	der	

Haven	uit	Gouda.	Met	de	vaststelling	dat	de	realisatie	goed	is	verlopen,	werd	

het	project	onlangs	afgesloten.

historische kleuren

Er	is	bij	het	project	niet	over	één	nacht	ijs	gegaan.	Voor	het	polychromeren	is	

bewust	gekozen	voor	mineraalverf	en	niet	voor	een	traditioneel	verfsysteem	

op	basis	van	olieverf.	Olieverf	geeft	een	glanzend	oppervlak.	Mineraalverf	

daarentegen	levert	een	mat	oppervlak	op	dat	de	structuur	van	natuursteen	

intact	laat.	Hierdoor	sluit	het	harmonisch	aan	op	de	overige	ongeschilderde	

natuurstenen	delen	van	de	poort	en	die	van	de	omringende	gevels.

De	kleuren	zijn	geïnspireerd	op	historische	afbeeldingen	van	het	pand.	

Onderzoek	wees	uit	dat	de	poort	in	het	verleden	geheel	gepolychromeerd	

was.	Bij	een	restauratie	aan	het	einde	van	de	negentiende	eeuw	werd	dit	

ongedaan	gemaakt.	De	recente	opknapbeurt	maakt	een	einde	aan	deze	

kleurloze	periode	en	geeft	de	poort	weer	een	kleurrijke	toekomst.	(JvR)

Na ruim een eeuw dragen Kaatje en Kootje weer hun historische kleuren. 
Sinds 1609 sieren deze beelden van een weesmeisje en -jongetje de poort 
van het Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht. Het Leidse wapen in 
de top werd in heraldische kleuren geschilderd. Het is een kroon op de 
restauratie van het complex door Stichting Utopa.
	

Het	polychromeren,	zoals	het	meerkleurig	schilderen	wordt	genoemd,	van	de	

poortdelen	is	een	cadeau	van	de	stad	Leiden	aan	Stichting	Utopa,	de	eigenaar	

van	het	Weeshuis.	Het	werd	bij	de	officiële	opening	in	2010	door	het	college	

van	B	en	W	aan	de	stichting	aangeboden	als	dank	voor	de	omvangrijke	

restauratie	en	herbestemming	van	het	complex	in	de	jaren	2007-2010.

	

De	realisatie	van	het	cadeau	was	in	handen	van	Erfgoed	Leiden	en	

Omstreken	namens	de	gemeente	Leiden.	Het	cadeau	heeft	wel	even	op	zich	

laten	wachten.	Eerst	moest	een	plan	worden	opgesteld	en	een	vergunning	

aangevraagd.	Josefien	&	Co	uit	Aalsmeer	adviseerde	over	de	kleuren	

en	restauratie.	Nadat	de	vorst	in	april	2012	uit	de	lucht	was,	konden	de	

steenhouwers	van	BamBam	uit	Leiden	met	het	schoonmaken	en	technisch	

stadsbeeld:
kaatje en kootje stralen weer
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Kaatje en Koortje hebben na anderhalve eeuw hun zeventiende-eeuwse kleur weer terug (Links Kootje en rechts Kaatje na de restauratie)

Rechts: de beelden voor de restauratie

DE KLEURRIJKE BEELDJES 
ZIJN DE KROON OP DE 
RESTAURATIE VAN HET 
VOORMALIG WEESHUIS
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de	firma	bleef	de	Marktsteeg	zijn	negentiende-eeuwse	

industriële	karakter	houden	en	daarmee	is	de	steeg	uniek	

in	Leiden.

Het	gebied	rond	het	Nobelcomplex	behoort	tot	de	

stadsuitbreiding	van	1611.	Deze	uitbreiding	vond	plaats	

vanwege	een	dringende	behoefte	aan	woonruimte	

en	reikte	van	de	huidige	Oude	Singel	tot	de	nieuwe	

Vestgracht.	De	infrastructuur	in	het	nieuwe	stadsdeel	

werd	in	korte	tijd	aangelegd	en	bebouwd.	De	

speculanten,	die	veel	kavels	hadden	gekocht,	deelden	

deze	kavels	op	in	meerdere	percelen	waardoor	er	

uiteindelijk	veel	meer	huizen	werden	gebouwd	dan	

gepland.	Uit	aankoopgegevens	van	de	percelen	blijkt	

dat	veel	ambachtslieden	hier	een	plaats	vonden,	zoals	

textielververs,	brouwers,	vleeshouwers	en	pottenbakkers.

De	opgravingen	gingen	eind	2012	van	start.	Ze	werden,	

onder	toezicht	van	Hazenberg	Archeologie,	uitgevoerd	

door	IDDS.	De	regie	lag	bij	ELO.	Zoals	gehoopt	

konden	er	fundamenten	van	diverse	huizen	worden	

opgegraven	en	dankzij	deze	opgraving	werd	de	bouw-	en	

bewoningsgeschiedenis	van	vrijwel	het	hele	bouwblok	

nauwkeurig	in	kaart	gebracht.	(NdW	&	JG)
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stadsbeeld:
achter de gevel van het nobelcomplex

De	panden	aan	Marksteeg	4-8	werden	in	1850	gebouwd	

voor	tras-	en	pleisterfabriek	Paternotte.	In	1886	

bebouwde	de	dekenfabriek	Scheltema	Marktsteeg	10	en	

nam	de	panden	Marktsteeg	4-6	over.	Na	de	sluiting	van	

de	fabriek	in	1958,	had	firma	De	Nobel	hier	tot	1987	een	

handel	in	lompen	en	oude	metalen.	Na	het	vertrek	van	

In januari 2013 waren archeologen volop actief achter de gevel van het Nobelcomplex 
aan de Marktsteeg. In het voormalige pand van de gebroeders De Nobel komt een nieuw 
muziekcentrum. De sloop van de bebouwing achter de gevel bood de archeologen de 
gelegenheid onderzoek te doen naar oude bewonings- en bebouwingssporen.

DANKZIJ DE OPGRAVING 
KON DE BOUW- EN 
BEWONINGSGESCHIEDENIS 
VAN VRIJWEL HET HELE 
BOUWBLOK NAUWKEURIG IN 
KAART WORDEN GEBRACHT

Op het terrein werd een keldervloer met bekleurde tegels gevonden 

(Foto IDDS Archeologie)
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een groen hart als monument
Esther Starkenburg

Op 21 mei 2012 kwam de nieuwe Adviescommisie Cultuurhistorie Leiden voor de eerste keer samen. Tijdens deze 
feestelijke bijeenkomst, die werd geopend door wethouder Jan Jaap de Haan, stond onder meer een mogelijke 
aanwijzing van het Kooipark als gemeentelijk monument op de agenda. Dat dit kleine, rommelige park, waarvan 
de aanplant niet meer oorspronkelijk is, het tot monument zou schoppen leek onvoorstelbaar. Toch besloot de 
commissie hierover een positief advies uit te brengen aan het college van Burgemeester en Wethouders. 
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De	functie	van	het	park	binnen	de	wijk,	die	het	vanaf	

de	aanleg	heeft	gehad,	gaf	hierbij	de	doorslag.	Tot	op	

de	dag	van	vandaag	zijn	de	bewoners	van	De	Kooi	zeer	

betrokken	bij	hun	park.	Dat	bleek	ook	op	de	zitting	van	

de	21e	mei,	waarbij	een	bewonersdelegatie	aanwezig	was	

om	zich	hard	te	maken	voor	een	monumentenstatus.	

Hun	inspanningen	bleven	niet	zonder	resultaat,	want	

op	15	oktober	2013	besloot	het	college	het	park	als	

gemeentelijk	monument	aan	te	wijzen.

volkspark

In	1920	legde	de	gemeente	Leiden	het	Kooipark	aan	als	

een	volkspark	te	midden	van	de	nieuwe	arbeiderswijk	De	

Kooi,	die	in	aanbouw	was.	Het	uitgangspunt	van	zo’n	

volkspark	was	dat	alle	stadbewoners,	ongeacht	leeftijd	

of	sociale	achtergrond,	recht	hadden	op	openbaar	

groen.	Waar	een	plantsoen	met	name	functioneerde	als	

wandel-	en	kijkpark,	was	er	in	een	volkspark	ruimte	voor	

sport	en	spel.	Het	beoefenen	van	sport	had	een	gunstige	

uitwerking	op	lichaam	én	geest,	zo	was	de	gedachte.	

Niet	lang	na	het	Kooipark	ontstond	in	Leiden	een	tweede	

volkspark,	De	Leidse	Hout,	dat	tussen	1928	en	1931	

aangelegd	werd.

woningen

De	arbeiderswoningen	in	De	Kooi	kwamen	in	twee	

etappes	tot	stand,	in	de	periodes	1900-1902	en	1918-

1921.	Nadat	in	1916	het	ontwerp	voor	het	volkspark	

gereed	kwam,	sloten	de	bouwplannen	van	de	drie	

verantwoordelijke	woningbouwverenigingen	hier	nauw	

op	aan.	De	Leidse	architecten	H.J.	Jesse	en	J.	Splinter	

maakten	de	ontwerpen	voor	De	Eendracht.	Dat	deze	

vereniging	een	groot	stempel	op	het	straatbeeld	van	De	

Kooi	drukte	kwam	niet	alleen	omdat	het	de	grootste	in	

deze	buurt	was.	Leden	en	bestuur	ervan	hadden	ook	

meer	ontwikkelde	ideeën	over	hoe	een	woonomgeving	

eruit	moest	zien.	Waar	Werkmanswoningen,	een	van	

de	andere	bouwers,	zich	voornamelijk	richtte	op	de	

woonfunctie	en	de	huisvesting	van	armen	die	afkomstig	

waren	uit	de	oude	wijken,	streefde	De	Eendracht	naar	

een	hoger	doel.	

TOT OP DE DAG VAN VANDAAG ZIJN BEWONERS 
VAN DE KOOI ZEER BETROKKEN BIJ HUN PARK

De diagonale as aan de oostzijde gezien naar de uitgang van het park in 

2012 en na de renovatie, tijdens de opening op 1 mei 2014. Het langgerekte 

bloembed (nog onvolgroeid) met aan weerszijden paden uit het ontwerp van 

1920 is teruggebracht
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oriëntatiepunt wijk

De	nadrukkelijke	aanwezigheid	van	De	Eendracht	had	

gevolgen	voor	het	woon-	en	leefgedrag	van	de	wijk.	

Voor	de	lagere	klassen	waren	de	huren	onbetaalbaar,	

de	bewoners	van	De	Kooi	kwamen	daarom	uit	de	

arbeiderselite.	In	plaats	van	op	straat	gaven	zij	

een	voorkeur	aan	een	sociaal	leven	binnenshuis	of	

georganiseerd	via	de	socialistische	partij,	vakbond,	

sport-	en	culturele	verenigingen.	Het	Kooipark	vervulde	

daarin	een	belangrijke	functie.	

Het	volkspark	moest	allereerst	ruimte	bieden	aan	

actieve	recreatie.	De	Eendracht	streefde	dan	ook	

altijd	naar	goede	speelvoorzieningen	in	het	park	

voor	de	buurtkinderen.	Daarnaast	werden	er	tal	van	

evenementen	georganiseerd,	zoals	de	druk	bezochte	

muziekvoorstellingen	in	de	jaren	twintig	en	dertig.	

Hiertoe	was	in	het	park	een	muziektent	opgesteld,	die	

afkomstig	was	uit	het	Van	der	Werfpark.	En	op	de	dag	

van	de	arbeid	vertrok	de	1	mei	optocht	vanaf	het	park.	

Ook	tegenwoordig	vormt	het	park	een	oriëntatiepunt	

in	de	buurt	met	eigentijdse	evenementen.	In	de	jaren	

zestig	tot	tachtig	werd	Koninginnedag	hier	gevierd,	en	de	

laatste	jaren	vindt	in	het	park	het	Tam	Tam	zomerfeest	

plaats.

Hoewel	het	Kooipark	aangelegd	is	als	een	volkspark,	

bleek	al	snel	dat	het	veel	te	klein	was	om	echt	als	

zodanig	te	kunnen	functioneren.	Vanaf	de	aanleg	

zijn	er	voortdurend	spanningen	geweest	tussen	de	

verschillende	gebruikers	van	het	park.	Juist	om	een	

intensief	gebruik	mogelijk	te	maken	is	er	altijd	sprake	

geweest	van	een	actieve	bemoeienis	van	de	buurt,	ook	

DOOR DE RENOVATIE WORDEN VERDWENEN 
HISTORISCHE ELEMENTEN WEER IN ERE HERSTELD

Er	moest	een	hoogwaardige	woonomgeving	voor	

arbeiders	gecreëerd	worden,	gebaseerd	op	het	

tuinstadidee	waarin	groen	een	belangrijke	rol	speelt.	

De	bebouwing,	die	uit	verschillende	woningtypen	

bestaat,	is	zorgvuldig	vormgegeven	waarbij	variatie	

is	nagestreefd.	De	openbare	ruimte	vormde	hiervan	

een	integraal	onderdeel.	Dit	resulteerde	in	straten	met	

groen	in	de	vorm	van	voortuintjes	en	plantsoenen.	Dit	is	

bijvoorbeeld	nog	duidelijk	zichtbaar	aan	de	Parkstraat,	

waar	de	woningen	uitkijkend	op	het	Kooipark	van	

voortuintjes	voorzien	zijn,	of	aan	het	royale	plantsoen	in	

de	Drifstraat.	

Het Kooipark, enkele jaren na oplevering, gezien 

vanuit het zuiden (Foto 1926. Collectie ELO, 

PV29329C.3a)
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is	slechts	een	tiental	bomen	50	tot	55	jaar	oud,	de	

rest	is	veel	jonger.	In	2011	is	een	boominventarisatie	

uitgevoerd	waarmee	de	soorten,	de	leeftijd	en	de	

kwaliteit	in	kaart	zijn	gebracht.	Vergeleken	met	1981	is	

het	aantal	toegenomen	tot	zo’n	veertig	soorten,	waarvan	

een	groot	aantal	exoten.	Zo	komen	soorten	voor	als	

de	esdoorn,	meelbes,	beuk	en	haagbeuk,	berk,	linde,	

meidoorn,	zwarte	den,	amberboom,	(Amerikaanse)	

tulpenboom,	moeraseik,	moerascipres,	fijnspar,	kastanje,	

libanonceder,	Zweedse	lijsterbes,	iep	en	Japanse	zelkova.	

nieuw plan

Ten	tijde	van	de	aanwijzing	als	monument	oogde	het	

park	rommelig	en	afgetrapt.	Eind	2013	startte	dan	ook	

een	grondige	renovatie	die	uitging	van	het	ontwerp	

uit	1920.	Zo	is	de	oude	padenstructuur	teruggebracht	

waardoor	meer	wandelroutes	zijn	ontstaan.	Het	

verwijderen	of	verplaatsen	van	beplantingen	en	bomen	

zorgde	voor	meer	overzicht.	De	randen	en	entrees	zijn	

duidelijker	vormgegeven	en	de	diagonale	zichtassen	

versterkt.	Verder	is	de	vijver	vergroot	en	van	een	fontein	

voorzien.	Het	grote	speelplein	is	verdiept	aangelegd,	en	

er	zijn	meer	speeltoestellen	gekomen.	Op	1	mei	2014	

werd	het	vernieuwde	Kooipark	officieel	geopend	door	

wethouder	Frank	de	Wit,	waarbij	de	buurtgenoten	in	

groten	getale	aanwezig	waren.

nu	nog.	Het	Kooipark	vormt	ook	om	die	reden	het	

groene	hart	van	de	buurt.		

aanleg en ontwikkeling

Vanaf	de	aanleg	in	1920	heeft	het	park	niet	steeds	

dezelfde	aanblik	gehad.	Tot	1945	was	het	park	

overzichtelijk	en	kwam	variatie	voort	uit	de	bloem-	en	

heesterperken.	Er	stonden	weinig	hoge	bomen.	In	de	

periode	tussen	1945	en	1981	trad	een	versimpeling	op	

van	de	borders	en	perken	en	werden	hoopgaande	bomen	

aangeplant.	Hierdoor	ontstond	een	meer	gesloten,	

ruiger	aanzicht.	In	de	laatste	periode	transformeerde	het	

Kooipark	in	een	overzichtelijker	stadspark,	waarbij	een	

grote	variëteit	aan	boomsoorten	is	ontstaan.	

De	rode	draad	door	alle	periodes	is	de	stapsgewijze	

vereenvoudiging	die	vanaf	eind	jaren	dertig	inzette,	

waarbij	steeds	meer	elementen	uit	het	park	verdwenen.	

Tot	aan	de	renovatie,	die	eind	2013	begon,	waren	de	

enige	herkenbare	onderdelen	uit	het	oorspronkelijk	

ontwerp	de	vijver,	de	locatie	van	de	twee	dubbele	

woningblokjes	aan	de	noordzijde	(de	bebouwing	zelf	is	

begin	jaren	tachtig	vervangen),	het	speelplein	aan	de	

zuidzijde	en	de	twee	diagonale	assen	die	gericht	zijn	

op	de	vijver.	Niets	van	de	aanplant	is	nog	uit	de	tijd	van	

de	aanleg.	Tijdens	de	koude	oorlogswinter	van	1945	

verdween	alle	beplanting	en	het	houten	tuinmeubilair.	

Alle	bomen	werden	gekapt	om	als	brandhout	te	dienen	

en	de	perken	werden	omgeploegd	tot	aardappelvelden.	

	

bomen

Het	huidige	park	telt	een	flink	aantal	bomen.	Hiervan	

kan	zo’n	tweederde	als	jong	worden	gekenmerkt.	Er	

TIJDENS DE KOUDE OORLOGSWINTER 
VAN 1945 VERDWEEN ALLE BEPLANTING 
EN HET HOUTEN TUINMEUBILAIR

Bestektekening uit 1920 met het uitgevoerde 

ontwerp voor het Kooipark (Tekening 

Gemeentewerken Leiden, 1920. Collectie ELO, 

PV1345.3)



jaarverslag 2012/2013 erfgoed leiden en omstreken

66

de toekomst van ons leidse erfgoed op papier gezet
Eveline Steneker (beleidsmedewerker cultureel erfgoed Gemeente Leiden)

In maart 2013 kwamen diverse erfgoedpartners bij elkaar in een aantal energieke bijeenkomsten. Het onderwerp: 
een nieuwe Erfgoednota voor Leiden. Centraal stond de vraag: Hoe benutten we de kansen en kwaliteiten van 
erfgoed in Leiden, Stad van Ontdekkingen? 

IN VERSCHILLENDE 
BIJEENKOMSTEN 
MET VRIJWILLIGERS 
EN PROFESSIONALS  
WERD DE BASIS 
GELEGD VOOR DE 
ERFGOEDNOTA  
2014-2020 

Uit	de	hoge	opkomst	bleek	een	grote	mate	van	betrokkenheid.	Zowel	

professionals	als	vrijwilligers	schoven	aan;	van	musea,	kennisinstellingen,	

onderwijs	en	bedrijven	tot	erfgoedorganisaties.	

Leiden	heeft	–	zo	werd	duidelijk	–	met	erfgoed	een	onderscheidende	kracht	

in	huis.	Leiden	heeft	immers	en	de	internationale	kennis	en	collecties	en	

de	aantrekkelijke	historische	stad	en	de	grote	mate	van	betrokkenheid	van	

bewoners.	De	unieke	mix	van	musea	en	kennisinstellingen	kunnen	we	–	net	

als	de	aantrekkelijke	historische	omgevingskwaliteit	-	behouden,	versterken	

en	benutten.	De	vele	verhalen	van	de	stad	willen	we	ontsluiten	en	beleven.	

Erfgoed	leeft:	het	raakt	de	emotie,	geeft	energie	en	stimuleert	de	economie.

doelen
Alle	ambities	en	doelen	van	de	Erfgoednota	zijn	opgenomen	in	het	

bijgevoegde	overzicht.	Vele	partners	dragen	hier	met	eigen	of	gedeelde	

activiteiten	aan	bij,	met	behulp	van	samenwerking	binnen	en	buiten	Leiden,	

kennis	delen,	nieuwe	verbindingen	maken,	co-creatie,	digitale	ontsluiting,	

onderzoek,	vakmanschap,	innovatie,	talentontwikkeling	en	nog	veel	meer.	En	

wellicht	af	en	toe	ook	met	een	erfgoednetwerkborrel.

De gehele Erfgoednota is te lezen op onze website: www.erfgoedleiden.nl

Erfgoedpartners in gesprek over nieuwe 

Erfgoednota (Foto Hielco Kuipers)
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DOELEN

AMBITIE 2 AMBITIE 3
Leiden staat met al haar
erfgoedkennis en - collecties
nationaal en internationaal
aan de top!

Leiden wil haar historische
omgevingskwaliteit behouden,
benutten en versterken voor
een aantrekkelijke, vitale en
toekomstbestendige stad.

Leiden bruist van erfgoed-
beleving voor en door
bewoners en bezoekers.

Leiden versterkt en behoudt haar
unieke mix van musea en kennis-
instellingen

De Leidse erfgoedsector bouwt
verder aan haar erfgoedkennis en
-collecties, van Leidse geschiedenis
tot wereldschatten

Leiden versterkt de vakkennis die
op het gebied van erfgoed in de
stad aanwezig is.

Leiden betrekt cultuurhistorische
kennis en waarden bij iedere
ontwikkeling in de stad

Leiden versterkt de omgevings-
kwaliteit en belevingswaarde voor
een aantrekkelijke stad

Leiden behoudt en benut
vakmanschap voor kwaliteit

Leiden stimuleert gebruik en
herbestemming van historische
bebouwing voor een vitale stad

Leiden zorgt voor toekomst-
bestendige monumenten en
historische elementen

Leiden maakt erfgoed beleefbaar
voor en door bewoners en
bezoekers

Alle Leidenaren tot 18 jaar maken
kennis met het brede erfgoedaan-
bod van de stad

Leiden benut de historische stad als
podium en decor en geeft nieuwe
betekenis aan bestaand erfgoed

Leiden laat zien wat de stad in huis
heeft en zorgt voor goede erfgoed-
marketing
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wonen, werken en winkelen aan de breestraat door de eeuwen heen: deel 2

een woonstraat van statuur
Cas Nagtzaam, Edwin Orsel en Pieter-Jan De Vos

Welkom in de Breestraat. Afgelopen jaren is Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) zeer betrokken geweest bij de 
herontwikkeling van het bouwblok tussen Breestraat en Aalmarkt. Deze historisch interessante plek ligt in één 
van de oudste stadsdelen van Leiden. Reden waarom ELO werd gevraagd onderzoek te doen naar een reeks 
panden uit dit blok aan de Breestraat, de huidige nummers 76 tot en met 88. Dankzij verrassende uitkomsten 
van het onderzoek, dat zowel op locatie plaatsvond als in archieven, hebben wij de ontwikkeling van de panden 
door de eeuwen heen in kaart kunnen brengen. Dit gebeurde in een nauwe samenwerking tussen de verschillende 
disciplines binnen ELO. Op eigen initiatief maakte de Leidse bouwhistoricus Reinoud Boter ook nog eens 
prachtige reconstructietekeningen van de straatwand op verschillende momenten in de geschiedenis. Aan de 
hand van deze tekeningen nemen we u in een vijftal artikelen mee op een reis door de tijd naar de Breestraat.

Het Waagblok in 1870. Het is duidelijk dat de gevels een behoorlijke transitie hebben ondergaan sinds 1600. Als basis voor deze reconstructie hebben historische foto’s gediend. Leiden is één van de best 

gedocumenteerde Nederlandse steden uit de negentiende eeuw door de stadsportretten die de Leidse fotograaf Jan Goedeljee vanaf de jaren 1860 van zijn woonplaats maakte. De huidige nog bestaande gevels zijn die 

van nummer 84 en 86 op de verdiepingen (Afbeelding Reinoud Boter)

8876 78 80 82 84 86 88
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de breestraat anno 1870	 

Ten	opzichte	van	1600	werd	het	straatbeeld	van	de	Breestraat	in	270	jaar	

tijd	grondig	gewijzigd.	De	middeleeuwse	en	laat	zestiende-eeuwse	gevels	

verdwenen	uit	het	straatbeeld.	Een	aantal	panden	kreeg	een	extra	bouwlaag	

en	de	trapgevels	maakten	plaats	voor	lijstgevels.	Achter	de	gemoderniseerde	

gevels	werd	gebruik	gemaakt	van	de	bestaande	structuur,	wat	verklaart	

waarom	de	perceelgrenzen	vrijwel	onveranderd	zijn	gebleven.	Verbrede	

percelen	konden	ontstaan	doordat	afzonderlijke	panden	achter	een	nieuwe	

voorgevel	werden	samengevoegd.	Nummer	76	was	hiervan	een	voorbeeld.

Het	beeld	van	de	Breestraat	in	1870	laat	zien	hoe	de	stad	evolueerde	tussen	

het	einde	van	de	zeventiende	eeuw	en	de	eerste	helft	van	de	negentiende	

eeuw.	In	deze	periode	werd	de	bebouwing	langs	de	Breestraat	gedomineerd	

door	statige	woonhuizen	van	de	gegoede	burgerij.	Bij	deze	voorname	

panden	hoorden	natuurlijk	ook	voorname	entrees,	met	een	eigen	stoep.	Op	

historische	afbeeldingen	en	foto’s	is	te	zien	dat	deze	stoepen	een	opvallend	

onderdeel	waren	van	het	straatbeeld	

In	de	zestiende	en	de	zeventiende	eeuw	hadden	sommige	huizen	

gebruiksstoepen	die	bijvoorbeeld	werden	gebruikt	voor	de	uitstalling	van	

handelswaar.	Vanaf	de	zeventiende	eeuw	ontstonden	particuliere	sierstoepen,	

bedoeld	om	het	aanzien	van	voorname	woonhuisgevels	te	versterken.

Als	afscheiding	werden	stoeppalen	en	hekjes	toegepast	waardoor	ze	een	

overgangsgebied	vormden	tussen	de	openbare	straat	en	privéwoning.	In	

sommige	straten,	waaronder	Breestraat	76-88,	waren	deze	sierstoepen	in	de	

negentiende	eeuw	tot	een	ononderbroken	lint	langs	de	woningen	gegroeid.

Met	de	opkomst	van	het	winkelen	in	de	Breestraat	verdwenen	vanaf	het	
midden	van	de	negentiende	eeuw	een	groot	aantal	sierstoepen	uit	het	
straatbeeld.	De	woonhuisgevels	op	de	begane	grond	maakten	plaats	voor	
winkelpuien	met	een	open	stoep	voor	de	etalage.	Op	dit	moment	maken	
ELO	en	de	gemeente	zich	sterk	voor	de	reconstructie	of	restauratie	van	de	
monumentale	stoepen	in	de	openbare	ruimte.	

Uitsnede van de Breestraat met van links naar rechts nummer 76 tot en met 88. De 

sierstoepen op deze foto uit circa 1870 vormen tot aan de winkel op nummer 88 een 

aaneengesloten lint (Foto uit circa 1870. Collectie ELO, PV3762.12a)
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Dankzij		de	Subsidieregeling	Historisch	Stadsbeeld	
van	de	gemeente	Leiden	is	het	mogelijk	om	hiervoor	
subsidie	te	krijgen.

De	gehele	Breestraat	kreeg	tussen	1600	en	1870	
een	andere	uitstraling.	Maar	ook	over	de	individuele	
panden	van	het	Waagblok	valt	dankzij	het	onderzoek	
van	ELO	meer	te	vertellen.	

breestraat 76

De	gevel	van	het	linker	hoekpand,	een	statig	woonhuis	

uit	de	achttiende	eeuw,	was	gebaseerd	op	de	Franse	

Lodewijkstijlen.	In	deze	periode	lieten	rijke	burgers	

hun	huizen	vaak	aanpassen	volgens	de	heersende	

stijlopvattingen.	Dit	betekende	doorgaans	dat	het	

pand	werd	voorzien	van	een	nieuwe	achttiende-eeuwse	

voorgevel	en	dito	interieur,	waarbij	de	zestiende-	of	

zeventiende-eeuwse	kern	bewaard	bleef.	De	stoep	

bestond	uit	vierkante	hardstenen	stoeppalen	die	met	

elkaar	en	met	de	gevel	verbonden	waren	door	middel	van	

smeedijzeren	stoepstangen.

Breestraat	78	t/m	82

De	panden	Breestraat	78	en	82	hadden	een	statige	

bakstenen	lijstgevel	met	kroonlijst	uit	de	achttiende	

eeuw.	Het	bredere	Breestraat	80	had	een	natuurstenen	

lijstgevel	met	pilasters,	een	in	Leiden	populair	gevelvorm	

in	de	zeventiende	eeuw.	De	stoeppalen	van	nummers	78	

en	82	waren	voorzien	van	een	frijnslagbewerking	en	een	

zwart	geschilderde	profileringen,	waardoor	ze	een	meer	

beeldend	aanzien	kregen.	Nummer	80	onderscheidde	

zich	door	een	smeedijzeren	sierhek	rond	de	stoep.

Breestraat	84

Het	middeleeuwse	huis	‘De	Druyff’	heeft	plaatsgemaakt	

voor	één	van	de	markantste	gebouwen	aan	de	

Breestraat:	‘De	Vergulden	Turk’.	In	1635	werd	De	Druyff	

gekocht	door	lakenhandelaar	Jan	Adriaensz.	Le	Pla.	In	

1672	vervingen	zijn	zoons	het	gebouw,	waarbij	de	gevel	

werd	opgetrokken	in	de	strakke	stijl	van	het	Hollands	

classicisme,	gebaseerd	op	de	strikte	interpretatie	van	de	

vormentaal	en	ordeningsprincipes	die	bouwwerken	in	de	

Klassieke	Oudheid	hadden.	

De	naam	‘De	Vergulden	Turk’	verwijst	naar	het	hoofd	van	

een	Turk	in	het	driehoekige	fronton	bovenin	de	gevel.	

Deze	staat	symbool	voor	de	Turkse	handelscontacten	

van	de	gebroeders	Le	Pla.	Links	en	rechts	liggen	de	

goden	Neptunus	en	Mercurius,	die	de	overzeese	handel	

van	de	familie	verbeelden.	Mercurius	rust	op	een	baal	

wol	en	heeft	een	angorageit	aan	zijn	voeten.	Dit	om	

aan	te	geven	dat	de	familie	rijk	was	geworden	met	de	

lakenhandel.	Het	beeldhouwwerk	is	uitgevoerd	door	

Pieter	Xaverij,	die	het	in	1673	gesigneerd	heeft.

DE BEBOUWING LANGS DE 
BREESTRAAT WERD GEDOMINEERD 
DOOR STATIGE WOONHUIZEN 
VAN DE GEGOEDE BURGERIJ
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Het	huis	had	een	opzet	die	toen	modern	was	met	een	

voor-	en	achterhuis,	verbonden	door	een	verbindingsgang	

langs	een	grote	binnenplaats.	De	constructie	was	

uitgevoerd	met	statige	samengestelde	balklagen.	De	

minder	belangrijke	tweede	verdieping	van	het	voorhuis	

kreeg	een	sobere	enkelvoudige	balklaag	en	een	houtskelet	

om	het	huis	stabiliteit	te	geven.	De	verdieping	werd	

afgedekt	met	een	omlopend	schilddak,	bij	de	bouw	een	

moderne	dakvorm.	Op	basis	van	de	architectuur	en	

constructie	kan	het	ontwerp	toegeschreven	worden	aan	

stadsarchitect	Willem	van	der	Helm.

Het	voor-	en	achterhuis	hebben	beide	een	grote	kelder	

met	kruisgewelven.	Er	was	blijkbaar	veel	behoefte	aan	

opslag.	In	de	kelder	van	het	voorhuis	is	de	originele	

kluis	met	ijzeren	deur	van	de	gebroeders	Le	Pla	nog	

bewaard.	Een	van	de	weinige	nog	oorspronkelijke	

interieurelementen	van	het	huis	is	verder	de	zoldertrap	

uit	1672,	die	compleet	met	gedraaide	houten	balusters	

bewaard	is	gebleven.

In	de	achttiende	eeuw	werd	het	woonhuis	aangepast	

aan	de	eisen	van	de	tijd.	In	1744	werden	de	zeventiende-

eeuwse	kruisvensters	vervangen	door	moderne	

schuiframen	en	ook	de	gevels	rond	de	binnenplaats	

werden	vernieuwd	met	nieuwe	schuifvensters.	Niet	veel	

later	kreeg	het	voorhuis	een	nieuwe	fraaie	trap	met	een	

ovaal	trapgat	en	nieuwe	stucplafonds.	Rond	deze	tijd	

is	vermoedelijk	ook	een	tweede	achterhuis	toegevoegd,	

dat	via	een	steeg,	de	Vischpoort,	zijn	ontsluiting	op	

de	Aalmarkt	had.	De	monumentale	sierstoep	met	

gietijzeren	hek	verdween	in	1875	toen	op	de	begane	

grond	het	koffiehuis	Café	Suisse	werd	gevestigd.

Het bouwblok aan de Breestraat op de kaart van 

Van Campen uit 1879. De Vischpoort waarmee het tweede achterhuis van ‘De Vergulden Turk’ werd 

ontsloten is duidelijk zichtbaar (Litho H.L.A. van Campen, 1879. Collectie ELO, PV459)
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IN 1672 MAAKTE HET MIDDELEEUWSE HUIS ‘DE DRUYFF’ 
PLAATS VOOR WELLICHT HET MARKANTSTE GEBOUW VAN 
DE STRAAT: ‘DE VERGULDEN TURK’

breestraat 86
Het	pand	rechts	van	De	Vergulden	Turk	heeft	zijn	huidige	uiterlijk	te	danken	

aan	een	verbouwing	die	aan	het	einde	van	de	achttiende	plaatsvond	ten	

behoeve	van	de	sociëteit	Amicitia.	Opgericht	in	1768	aan	de	Breestraat	in	een	

woonhuis	tegenover	het	stadhuis,	is	dit	één	van	de	oudste	herensociëteiten	

van	Nederland.	Door	de	aankoop	van	Breestraat	86	in	1794	kreeg	het	

een	eigen	sociëteitsgebouw.	De	gevel	van	het	sociëteitsgebouw	is	een	

fraai	voorbeeld	van	de	empirestijl,	voornamelijk	gekenmerkt	door	de	

schuifvensters	met	hardstenen,	geschouderde	kozijnen	en	de	ornamenten	

in	de	kroonlijst.	Het	had	een	monumentale	sierstoep,	en	heel	opvallend,	een	

voordeur	ontbrak.	Het	sociëteitsgebouw	werd	namelijk	samengevoegd	met	

het	rechter	buurpand,	dat	de	entree	ging	vormen.	

Onderzoek	naar	de	muren	en	constructies	van	Breestraat	86-II	leert	ons	

dat	de	huidige	achtermuur	op	de	begane	grond	globaal	te	dateren	is	in	de	

zestiende	eeuw	of	de	eerste	helft	van	de	zeventiende	eeuw.	Dat	sluit	aan	

op	de	datering	van	de	eikenhouten	kapconstructie	met	gekromde	eiken	

spantbenen.	Op	de	muur	van	de	begane	grond	zijn	sporen	van	rookkanalen	

en	een	trappartij	aanwezig.	Ook	is	duidelijk,	door	balkgaten,	dat	de	

begane	grond	verhoogd	heeft	gelegen	voor	de	periode	omstreeks	begin	

negentiende	eeuw	tot	1934-36.	Deze	verhoging	doorsnijdt	de	oudere	sporen	

van	een	haardplaats,	waaruit	blijkt	dat	deze	ouder	is	dan	het	begin	van	de	

negentiende	eeuw.u
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breestraat 88
Het	rechter	hoekpand	was	een	achttiende-eeuws	huis	en	werd	vooral	

gekenmerkt	door	de	glazen	pui	op	de	begane	grond	die	omstreeks	1850-

70	werd	geplaatst.	Dit	gebeurde	ten	behoeve	van	een	winkelfunctie,	een	

fenomeen	dat	zich	op	het	einde	van	de	negentiende	eeuw	verder	zou	

uitbreiden.	Het	pand	had	een	open	gebruiksstoep	bedoeld	voor	wandelaars	

en	klanten	die	de	etalage	wilden	bekijken.
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Bij grondwerkzaamheden in maart 2013 stuitte de eigenaar van Rapenburg 88 op een kelder op de 
binnenplaats. Uit onderzoek door Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) bleek dat het om een gave waterkelder 
voor huishoudelijke doeleinden ging. Deze vondst is uiterst zeldzaam en waardevol. Na een zorgvuldige 
documentatie, die bemoeilijkt werd door de laag water die in de kelder stond, werd de kelder weer afgedekt 
met zand.

stadsbeeld: 
gave waterkelder aan het rapenburg gevonden

De	kelder	bestaat	uit	een	rechthoekige	kelderruimte	van	circa	112	bij	160	cm	met	aansluitend	een	mangat	van	

circa	37	bij	77	cm.	Hij	is	overdekt	met	een	gepleisterd,	bakstenen	tongewelf	en	het	iets	hoger	opgaande	mangat	

met	een	sluitsteen	van	rode	zandsteen.	De	bakstenen	keldermuren	zijn	over	de	hele	hoogte	betegeld	met	

okerkleurige	geglazuurde	plavuizen	van	rood	bakkend	aardewerk.	Met	een	oppervlakte	van	circa	2	vierkante	meter	

en	een	gemiddelde	hoogte	van	90	cm	bedraagt	de	inhoud	van	de	kelder	ongeveer	1800	liter.	Op	grond	van	de	

bouwhistorische	kenmerken	van	het	metselwerk	en	plavuizen	kan	de	waterkelder	in	de	17e	eeuw	worden	gedateerd,	

maar	een	18e-eeuwse	datering	is	niet	uit	te	sluiten.

waterresevoir

De	waterkelder	van	Rapenburg	88	voorzag	de	bewoners	van	schoon	(drink)water.	Hij	fungeerde	als	reservoir	

voor	(drink)water.	Hier	bleef	het	water	koel	en	was	het	beschermd	tegen	ongedierte	en	verontreinigingen.	Door	

ronde	openingen,	die	zowel	in	het	gewelf	als	in	de	achterwand	werden	aangetroffen,	werd	mogelijk	de	toevoer	van	

regenwater	vanaf	het	dak	van	het	huis	en	de	afvoer	naar	de	(bijvoorbeeld	in	de	keuken	opgestelde)	pomp	verzorgd.	

Een		kostbare	voorziening	als	een	waterkelder	konden	alleen	rijkere	inwoners	zich	permitteren.

De	waterkelder	is	pas	de	tweede	complete	waterkelder	waarover	gepubliceerd	is	in	Leiden.	De	tot	dusverre	enige	

bekende	waterkelder	is	die	aan	de	voet	van	de	Burcht.	Deze	is	echter	niet	alleen	veel	groter	(18,8	m	lang,	3,7	m	breed	

en	2,7	m	hoog),	maar	had	ook	een	heel	andere	functie.	(NdW	&	JG)

DE WATERKELDER 
IS PAS DE TWEEDE 
COMPLETE 
WATERKELDER 
WAAROVER 
GEPUBLICEERD IS 
IN LEIDEN

Een kijkje in de gave waterkelder aan het Rapenburg
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archeologie en bouwhistorie slaan op unieke wijze handen ineen
Chrystel Brandenburgh en Edwin Orsel

Leiden loopt voorop in de erfgoedwereld. Met deze boodschap overhandigde Cultuurwethouder 
Jan-Jaap de Haan op 12 april 2013 het eerste exemplaar van de ‘Onderzoeksagenda 
Archeologie en Bouwhistorie Leiden’ aan Karin Westerink, voorzitter van de Federatie Grote 
Monumentengemeenten (FGM). Met de Onderzoeksagenda kiest Erfgoed Leiden en Omstreken 
(ELO) als eerste erfgoedinstelling in Nederland voor een integrale, vraaggerichte benadering van 
archeologisch én bouwhistorisch onderzoek.

Bouwhistorici	en	archeologen	hebben	in	Leiden	altijd	nauw	samengewerkt.	

Dit	ligt	voor	de	hand	omdat	het	archeologisch	onderzoek	onder	de	grond,	

doorloopt	in	het	bouwhistorisch	onderzoek	boven	de	grond.	Het	maaiveld	

is	daarbij	slechts	een	kunstmatige	scheiding.	Ook	het	onderzoeksdoel	

van	beide	disciplines	is	uiteindelijk	hetzelfde:	zowel	de	archeoloog	als	de	

bouwhistoricus	onderzoekt	de	fysieke	resten	uit	het	verleden	en	probeert	aan	

de	hand	daarvan	het	verhaal	van	Leiden	te	reconstrueren.	De	bouwhistoricus	

legt	daarbij	uiteraard	vooral	de	nadruk	op	de	(resten	van)	gebouwen	terwijl	

de	archeoloog	ook	andere	vondsten	onderzoekt.	Op	deze	manier	zijn	de	

disciplines	complementair	en	kunnen	ze	gezamenlijk	een	veel	rijker	beeld	

geven	van	het	verleden	dan	wanneer	ze	los	van	elkaar	zouden	werken.

primeur

In	2009	werd	voor	het	eerst	in	Leiden	een	archeologische	onderzoeksagenda	

vastgesteld	(zie	jaarverslag	2009).	In	deze	eerste	onderzoeksagenda	werden	

al	diverse	bouwhistorische	vraagstukken	opgenomen	en	in	datzelfde	jaar	

verscheen	ook	de	gemeentelijke	publicatie	‘Ongekend	Leiden’.	Hierin	

werd,	naast	de	reeds	bestaande	archeologische	waardenkaart,	ook	een	

bouwhistorische	verwachtingenkaart	gepubliceerd.	Daarmee	was	Leiden	één	

van	de	voorlopers	in	het	land.	

Anno	2013	was	het	tijd	voor	de	eerste	integrale	onderzoeksagenda	voor	

archeologie	en	bouwhistorie.	Dit	was	nieuw	in	Leiden,	maar	ook	in	de	rest	

Wethouder van cultuur, Jan-Jaap de Haan, overhandigt 

vol trots de eerste integrale onderzoeksagenda aan de 

voorzitter van de Federatie Grote Monumentengemeenten 

(Foto Hielco Kuipers)
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HET BEREIK VAN DE VAKGEBIEDEN WORDT 
GROTER EN DE RESULTATEN VAN ONDERZOEK 
BETEKENISVOLLER

Een reconstructie van een gebouw op basis van 

archeologische en bouwhistorische vondsten
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van	het	land:	het	was	de	eerste	keer	dat	bouwhistorie	

en	archeologie	zo	met	elkaar	verweven	in	een	

onderzoeksprogramma	werden	opgenomen.	Ondanks	

dat	er	op	nationaal	niveau	al	wel	werd	nagedacht	over	

een	landelijke	bouwhistorische	onderzoeksagenda,	werd	

de	Leidse	de	eerste	in	Nederland.

waarom een onderzoeksagenda?

De	belangrijkste	reden	is	dat	steeds	meer	archeologisch	

en	bouwhistorisch	onderzoek	in	de	stad	door	

verschillende	bedrijven	of	onderzoeksbureaus	wordt	

uitgevoerd.	Deze	bedrijven	hebben	niet	altijd	dezelfde	

achtergrond	waardoor	de	onderzoeken	sterk	van	elkaar	

kunnen	verschillen	in	diepgang	en	reikwijdte.	In	een	

dergelijke	situatie	is	het	goed	om	voorafgaand	aan	

elk	onderzoek	te	bepalen	welke	onderzoeksvragen	

beantwoord	moeten	worden	en	welke	niet.	Door	de	

juiste	vragen	te	stellen,	wordt	het	onderzoek	effectiever,	

maar	ook	efficiënter.	

Omdat	de	kennis	van	de	Leidse	geschiedenis	al	groot	is,	

moet	het	onderzoek	erop	gericht	zijn	om	aan	het	licht	

te	brengen	wat	we	nog	niet	weten.	Erfgoed	Leiden	is	

vanwege	haar	kennis	van	Leiden	de	aangewezen	partij	

om	sturing	aan	dit	onderzoek	te	geven.	Daarnaast	is	

ELO	een	voorloper	in	de	erfgoedwereld	als	het	gaat	om	

het	integreren	van	verschillende	erfgoeddisciplines.	Door	

die	ervaring	kan	onze	organisatie	sturing	geven	aan	de	

mogelijkheid	om	van	alle	deze	onderzoeksrapporten	een	

samenhangend	geheel	te	maken.	Dit	is	belangrijk,	want	

juist	door	het	samenvoegen	van	de	onderzoeksresultaten	

ontstaat	een	beeld	van	de	grote	ontwikkelingen	in	de	

stad.

bouwhistorie, een jonge discipline

De	overeenkomsten	tussen	archeologie	en	bouwhistorie	

zijn	al	vaak	benadrukt.	Toch	moeten	we	ook	rekening	

houden	met	de	verschillen	tussen	deze	twee	disciplines.	

Deze	verschillen	worden	vooral	veroorzaakt	door	de	

leeftijd	van	de	vakgebieden.	Archeologie	heeft	een	

lange	traditie:	al	meer	dan	100	jaar	wordt	archeologisch	

bodemonderzoek	uitgevoerd.	Hierdoor	is	er	veel	

informatie	bijeen	gebracht	over	de	ontwikkeling	van	

allerlei	gebruiksvoorwerpen	door	de	eeuwen	heen.	

Deze	kennis	is	hard	nodig.	Het	is	het	kader	waarbinnen	

we	allerlei	vondsten	in	de	tijd	kunnen	plaatsen	om	

vervolgens	te	proberen	te	begrijpen	waarom	deze	

ontwikkelingen	zich	voltrokken.	

Bouwhistorie	als	gestructureerde	onderzoeksdiscipline	

bestaat	veel	korter	en	heeft	wat	dit	betreft	een	enorme	

inhaalslag	te	maken.	Het	inzicht	in	de	ontwikkelingen	

van	allerlei	bouwmaterialen	is	langzaam	aan	het	

groeien.	Hierdoor	moeten	we	in	de	onderzoeksagenda	

ten	aanzien	van	bouwhistorie	veel	vragen	opnemen	die	

gericht	zijn	op	het	creëren	van	dergelijke	chronologische	

overzichten,	terwijl	dat	ten	aanzien	van	archeologie	veel	

minder	nodig	is.

BOUWHISTORICI EN ARCHEOLOGEN 
HEBBEN IN LEIDEN ALTIJD NAUW 
SAMENGEWERKT
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maar	dan	moet	de	doorsnee	archeoloog	eerst	weten	

dat	dit	een	belangrijke	bouwhistorische	vraag	is.	Ook	

hebben	bouwhistorici	veel	vragen	over	de	bouwwijze	

van	gebouwen	in	recentere	perioden	zoals	de	achttiende	

en	negentiende	eeuw.	Archeologen	komen	dergelijke	

funderingen	vaak	tegen,	documenteren	ze,	maar	

weten	vervolgens	eigenlijk	niet	welke	informatiewaarde	

aan	deze	resten	kleven.	Door	al	deze	vragen	op	te	

nemen	in	de	onderzoeksagenda	worden	de	mogelijke	

kruisverbanden	tussen	beide	disciplines	zichtbaar.	Het	

bereik	van	de	vakgebieden	wordt	groter	en	de	resultaten	

van	onderzoek	betekenisvoller.	

samenwerken werkt!

De	integrale	benadering	zorgt	voor	een	kruisbestuiving	

die	verrijkend	werkt	voor	beide	expertises.	Door	gebruik	

te	maken	van	elkaars	kennis	worden	de	resultaten	van	

het	onderzoek	betekenisvoller:	we	kunnen	veel	beter	

begrijpen	hoe	de	geschiedenis	van	(een	stuk	van	de)	

stad	is	verlopen.	Bovendien	hebben	we	gemerkt	dat	

we	elkaar	ook	kunnen	helpen.	Zo	blijken	er	vanuit	

bouwhistorisch	perspectief	veel	vragen	te	zijn	over	

bijvoorbeeld	de	funderingsmethoden	van	huizen	door	

de	eeuwen	heen.	Dit	is	iets	dat	vanzelfsprekend	goed	te	

onderzoeken	is	tijdens	een	archeologische	opgraving,	

Vondsten onder de grond bevatten vaak ook een 

heleboel informatie voor bouwhistorie boven de grond

DE INTEGRALE  
ONDERZOEKS AGENDA 
VAN LEIDEN IS OOK IN 
DIGITALE KAARTVORM 
TE RAADPLEGEN
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enkele highlights uit de 
onderzoeksagenda
Tweehonderd vragen…dat is veel. Toch 

kunnen we uit al deze vragen een aantal 

selecteren die er uit springen. Waar en 

hoe leefden de oudste bewoners binnen 

het huidige Leidse grondgebied? Hoe 

heeft het landschap zich ontwikkeld 

vanaf de Steentijd tot de Middeleeuwen? 

Waar liep de Romeinse limesweg? 

Hoe verliepen de ontginningen in en 

om Leiden? Hoe oud is de Burcht? 

Deze vragen en nog veel meer zijn 

binnenkort terug te vinden via de digitale 

onderzoeksagenda op onze website.

over de agenda

De	onderzoeksagenda	bestaat	uit	twee	delen.	Het	eerste	deel	van	de	agenda	

bestaat	uit	een	beschrijving	per	tijdsperiode	van	de	bekende	ontwikkelingen	

van	de	stad	(of	het	gebied	van	Leiden	voordat	er	sprake	was	van	een	stad).	In	

dit	deel	wordt	ook	in	verhalende	vorm	aangegeven	welke	onderzoeksvragen	

of	thema’s	per	periode	van	toepassing	zijn.	Het	tweede	deel	wordt	gevormd	

door	een	database	met	meer	dan	tweehonderd	onderzoeksvragen.	Per	vraag	

is	vermeld	waarom	de	vraag	gesteld	wordt,	welke	onderzoeksmethoden	

kunnen	helpen	om	hem	te	beantwoorden	en	of	het	een	archeologische,	

bouwhistorische	of	integrale	vraag	is.	Ten	slotte	hebben	alle	vragen	

een	geografische	reikwijdte:	sommige	vragen	zijn	van	toepassing	op	de	

historische	stad,	andere	op	de	gebieden	buiten	de	singels	etc.	

De	vragendatabase	is	een	levend	iets:	vragen	zullen	afvallen	wanneer	ze	

beantwoord	zijn,	maar	onderzoek	werpt	vaak	ook	weer	nieuwe	vragen	op,	

die	kunnen	worden	toegevoegd.	De	database	is	daarom	alleen	digitaal	

beschikbaar	via	onze	website:	www.erfgoedleiden.nl.	Zo	kan	iedereen	

eenvoudig	opzoeken	welke	onderzoeksvragen	van	toepassing	kunnen	zijn	

op	een	bepaald	deel	van	de	stad.	Dit	betekent	overigens	niet	dat	alle	vragen	

bij	elk	onderzoek	gesteld	en	beantwoord	kunnen	en	moeten	worden.	De	

onderzoeksagenda	vormt	een	inspiratiebron	en	er	zal	per	onderzoek	bekeken	

moeten	worden	welke	vragen	daadwerkelijk	van	toepassing	zijn.

de onderzoeksagenda in kaart

De	integrale	onderzoeksagenda	van	Leiden	is	nu	ook	in	digitale	kaartvorm	

te	raadplegen.	Op	16	november	2013	werd	de	kaartmodule	tijdens	het	

archeologiecongres	de	Reuvensdagen	aan	de	vakwereld	gepresenteerd.	

Hiermee	zet	ELO	een	nieuwe	stap	in	het	digitaal	ontsluiten	van	informatie.	

Nog	nergens	in	Nederland	is	het	mogelijk	om	via	een	digitale	kaart	te	

bekijken	welke	onderzoeksvragen	op	welk	deel	van	de	stad	van	toepassing	

zijn.	

DE INTEGRALE BENADERING 
ZORGT VOOR EEN 
KRUISBESTUIVING DIE 
VERRIJKEND WERKT VOOR BEIDE 
EXPERTISES.
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De verwachtingen waren hooggespannen toen medewerkers van het archeologische bedrijf Archol op 17 april 
2013 een proefsleuvenonderzoek startten op de noordelijke sportvelden aan de Boshuizerkade. De sportvelden 
liggen namelijk in voormalig Romeins gebied met zand.

stadsbeeld: 
een vroegmiddeleeuwse nederzetting aan de boshuizerkade

Eerdere	opgravingen	in	voormalige	Romeinse	gebieden	binnen	de	gemeente,	

hadden	al	delen	van	de	‘Limes’	aan	het	licht	gebracht.	De	precieze	ligging	van	

deze	Romeinse	verbindingsweg	in	Leiden	is	altijd	een	raadsel	is	gebleven,		

maar	men	verwachtte	dat	in	de	proefsleuf	een	spoor	van	de	Limes	gevonden	

zou	kunnen	worden.	De	verrassing	was	groot	toen	niet	de	Romeinse	weg,	

maar	iets	heel	anders	gevonden	werd.		Voor	het	eerst	troffen	de	archeologen	

nederzettingssporen	aan	uit	de	zevende	eeuw,	ook	wel	de	Merovingische	

periode	genoemd.	Een	unieke	vondst	in	Leiden.	

De	aangetroffen	sporen	stellen	de	archeologen	mogelijk	in	staat	verbanden	

te	leggen	met	sporen	uit	dezelfde	periode	in	Oegstgeest	(Nieuw-Rhijngeest),	

Valkenburg,	Matilo	en	Leiderdorp.	Hierdoor	hopen	we	de	kennis	over	de	

vroege	middeleeuwen	(450-1050	na	Chr.)	in	Leiden	te	kunnen	vergroten.	

Omdat	deze	door	een	gebrek	aan	vondsten	tot	nu	toe	vrij	beperkt	was,	is	de	

periode	één	van	de	speerpunten	in	de	recent	vastgestelde	Onderzoeksagenda	

archeologie	en	bouwhistorie	Leiden.	(CB)

DOOR EEN GEBREK AAN VOND-
STEN IS DE KENNIS VAN HET 
VROEGMIDDELEEUWSE LEIDEN 
BEPERKT

De proefsleuf waarin een unieke 

vondst werd gedaan
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wonen, werken en winkelen aan de breestraat door de eeuwen heen: deel 3

de opkomst van de winkelpui
Cas Nagtzaam, André van Noort, Edwin Orsel, Esther Starkenburg en Pieter-Jan De Vos

Welkom in de Breestraat. Afgelopen jaren is Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) zeer betrokken geweest bij de 
herontwikkeling van het bouwblok tussen Breestraat en Aalmarkt. Deze historisch interessante plek ligt in één 
van de oudste stadsdelen van Leiden. Reden waarom ELO werd gevraagd onderzoek te doen naar een reeks 
panden uit dit blok aan de Breestraat, de huidige nummers 76 tot en met 88. Dankzij verrassende uitkomsten 
van het onderzoek, dat zowel op locatie plaatsvond als in archieven, hebben wij de ontwikkeling van de panden 
door de eeuwen heen in kaart kunnen brengen. Dit gebeurde in een nauwe samenwerking tussen de verschillende 
disciplines binnen ELO. Op eigen initiatief maakte de Leidse bouwhistoricus Reinoud Boter ook nog eens 
prachtige reconstructietekeningen van de straatwand op verschillende momenten in de geschiedenis. Aan de 
hand van deze tekeningen nemen we u in een vijftal artikelen mee op een reis door de tijd naar de Breestraat.

De opkomst van de winkelpuien sinds 1870 is duidelijk zichtbaar aan de Breestraat in 1900. De huidige nog bestaande gevels zijn die van nummer 84, zonder erker, en 86 op de verdiepingen (Afbeelding Reinoud Boter)

76 78 80 82 84 86 88
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de breestraat anno 1900
Tussen	1870	en	1900	ontwikkelde	de	Breestraat	zich	van	een	statige	

woonstraat	tot	een	kwaliteitswinkelstraat.	Steeds	meer	vermogende	

Leidenaren	gingen	aan	de	rand	van	de	stad	wonen	en	voormalige	

woonhuizen	werden	getransformeerd	tot	winkels.	De	opkomst	van	het	

winkelen	in	Leiden	ging	gepaard	met	de	bouw	van	een	groot	aantal	

winkelpuien	die	oorspronkelijke	woonhuisgevels	vervingen.	Deze	winkelpuien	

zorgden	ervoor	dat	een	visuele	scheiding	ontstond	tussen	de	begane	grond	

en	de	daarboven	gelegen	verdiepingen.	Gevelreclame	werd	geïntegreerd	

in	het	winkelpui-ontwerp	en	aangebracht	op	de	puibalk	of	als	geschilderde	

letters	op	de	etalageruiten.

De	transformatie	van	woonstraat	naar	winkelstraat	is	ook	duidelijk	

terug	te	zien	in	het	adresboek	van	Leiden	uit	1900.	Mede	dankzij	het	

bewonersonderzoek	is	het	mogelijk	om	dieper	op	de	specifieke	panden	in	te	

gaan.	

breestraat 76
In	1890	moest	het	statige	woonhuis	uit	de	achttiende	eeuw	plaats	maken	

voor	de	nieuwbouw	van	Peek	&	Cloppenburg.	Op	13	mei	1890	kochten	Johan	

Theodoor	Peek	en	Heinrich	Anton	Adolph	Cloppenburg	het	pand	Breestraat	

76	van	dr.	Samuel	Siegmund	Rosenstein,	hoogleraar	in	de	geneeskunde	te	

Leiden,	voor	een	bedrag	van	15.000	gulden.	Op	30	december	1890	vond	de	

aanbesteding	plaats	voor	het	afbreken	van	dit	pand	en	het	bouwen	van	een	

nieuw	winkelhuis	naar	een	ontwerp	van	de	Leidse	architect	Jacobus	van	der	

Heijden.

Het	nieuwe	pand	had	weliswaar	de	schaal	van	het	voorgaande	brede	

woonhuis.	De	winkelpui	op	de	begane	grond	maakte	echter	duidelijk	dat	dit	

een	winkel	betrof.	Aan	de	straatzijde	was	bovendien	een	noviteit	gecreëerd,	

een	portiek	waarmee	de	klant	naar	binnen	kon	worden	gelokt.	Op	de	eerste	

en	tweede	verdieping	lagen	appartementen	voor	het	personeel.	Hier	woonden	

J.H.	Jansse,	chef	van	het	confectiemagazijn,	en	de	vier	winkelbediendes	A.P.	

van	Herwaarde,	Jac.	Hoppenbrauers,	J.G.A.	Thien	en	J.G.	Veldhuis.	Belangrijk	

was	ten	slotte	het	eigen	atelier	op	de	eerste	verdieping	waarover	de	winkel	

beschikte.		

Peek	&	Cloppenburg	maakte	vanaf	de	vestiging	in	Rotterdam	in	1869	een	

snelle	groei	door	in	Nederland.	In	1898	waren	er	landelijk	al	tien	winkels.	

Begonnen	als	winkel	in	kledingstoffen	legde	het	bedrijf	zich	al	snel	toe	op	

maat	gemaakte	kleding,	ofwel	confectiekleding,	bedoeld	voor	klanten	uit	de	

lagere	en	midden	sociaal	economische	klasse.	De	snelle	groei	van	het	aantal	

filialen	van	Peek	&	Cloppenburg	weerspiegelde	het	succes	van	de	opkomst	

van	confectie	in	Nederland.	Elk	filiaal	had	aanvankelijk	een	eigen	atelier	

en	een	batterij	aan	thuiswerkers.	De	filialen	werden	regelmatig	verbouwd,	

uitgebreid	of	verplaatst.	Zo	ook	in	Leiden.	De	eerste	winkel	opende	in	1882	

op	Breestraat	86,	waarna	in	1890	de	verhuizing	volgde	naar	nummer	76.	In	

1930	betrok	men	weer	een	nieuw	en	groter	pand,	waarvoor	het	naastgelegen	

sociëteitsgebouw	op	nummers	78	en	80	werd	afgebroken.	

breestraat 78-80
Na	eeuwenlang	op	zichzelf	staande	panden	te	zijn	geweest,	viel	in	1880	

het	doek	voor	Breestraat	78	en	80.	Herensociëteit	Amicitia,	sinds	1794	op	

Breestraat	86	gevestigd,	liet	op	beide	percelen	haar	nieuwe	sociëteitsgebouw	

verrijzen.	Het	oude	was	te	krap	geworden.	Aanvankelijk	had	men	door	de	

Amsterdamse	architect	Oudshoorn	een	ambitieus	ontwerp	laten	maken	voor	

nieuwbouw	aan	het	Steenschuur.	Uiteindelijk	werd	besloten	aan	de	Breestraat	

te	blijven.	De	nieuwbouw	kwam	gereed	in	1881	en	was	wederom	een	ontwerp	

van	architect	J.	van	der	Heijden.	Behalve	Amicitia	was	ook	J.R.	Mastenbroek,	

winkelier	en	later	kastelein,	gevestigd	in	de	nieuwbouw.

Opvallend	aan	het	nieuwe	sociëteitsgebouw	zijn	de	architectuur	en	schaal.	

Samen	met	een	aantal	andere	negentiende-eeuwse	panden	aan	de	Breestraat	

sloot	de	vormgeving	aan	bij	twee	belangrijke	renaissancegevels	elders	in	de	

straat:	het	Gemeenlandshuis	van	het	Hoogheemraadschap	Rijnland	(1597)	

en	het	stadhuis	(1596).	Naast	Amicitia	betrof	dit	de	Sociëteit	Minerva	(1875),	

het	hiernaast	gelegen	postkantoor	(1895)	en	de	Stadsgehoorzaal	(1890-1891).	
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Door	de	toepassing	van	neorenaissance	werd	zo	naar	een	glansrijke	periode	

in	de	Leidse	geschiedenis	verwezen.	Met	deze	panden	voltrok	zich	ook	een	

volgende	stap	in	schaalvergroting	aan	de	Breestraat,	voor	al	deze	nieuwbouw	

werden	meerdere	percelen	samengevoegd.	In	de	negentiende	eeuw	hadden	

de	nieuwe	winkels	en	hotels	zich	tot	dan	toe	steeds	gevestigd	in	bestaande	

woonhuizen	of	nieuwbouw	op	ongewijzigde	percelen.	

breestraat	82
Het	pand	tussen	Amicitia	en	‘De	Vergulden	Turk’	bleef	het	langst	een	

woonfunctie	hebben.	In	het	adresboek	uit	1900	stonden	twee	namen	

genoemd	als	de	bewoners	van	het	pand,	namelijk	P.J.	Mulder,	boek-	en	

steendrukker,	en	W.	Schouten,	tandarts.

breestraat 84
Eind	negentiende	eeuw	verloor	‘De	Vergulden	Turk’	zijn	woonfunctie	en	werd	

het	ingrijpend	verbouwd.	In	1875-1876	werd	het	pand	aangepast	voor	het	

koffiehuis	Café	Suisse.	De	voorgevel	kreeg	nieuwe	ramen	en	de	stoep	werd	

vervangen	door	een	veranda.	Waarschijnlijk	dateren	de	neoclassicistische	

stucplafonds	op	de	begane	grond	van	het	voorhuis	uit	deze	tijd.	Dit	café	

HET NIEUWE SOCIËTEITSGEBOUW VAN AMICITIA 
BEHOORDE TOT EEN REEKS NEGENTIENDE-EEUWSE 
PANDEN DIE IN MONUMENTALE VERHOUDINGEN 
AANSLOOT BIJ DE RENAISSANCE-ARCHITECTUUR VAN 
DE VROEGE ZEVENTIENDE EEUW
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In vergelijking tot de kaart van Van Campen uit 1879 (zie de Breestraat deel 2,  anno 

1870) is op kaart van Van Campen uit 1899 duidelijk te zien dat Breestraat 78 en 80 

één pand zijn geworden en dat de binnenplaats van ‘De Vergulden Turk’ is overkapt 

(Litho H.L.A. van Campen, 1899. Collectie ELO, PV477.7)

ging	in	1898	failliet.	Het	gevolg	was	een	openbare	verkoping	van	“een 

prachtigen nog nieuwen Koffiehuis-Inventaris”.	Deze	bestond	onder	andere	

uit	twee	nieuwe	biljarten,	twee	stel	biljartballen,	dertien	Amerikaanse	tafels,	

60	stoelen,	tien	fauteuils,	een	partij	drank,	wijnen	en	champagne	en	een	

serafine-orgeltje.

Op	25	mei	1900	werd	de	nieuwe	horecagelegenheid	In	den	Vergulden	Turk	

officieel	geopend	voor	genodigden.	Voorafgaand	aan	de	opening	had	een	

verbouwing	onder	leiding	van	architect	H.J.	Jesse	plaatsgevonden.	Voor	de	

gevel	verscheen	een	erker	met	balkon,	die	in	de	volksmond	bekend	stond	als	

‘de	tram’.	Rond	de	opening	was	er	discussie	ontstaan	over	de	draagkracht	

van	de	nieuwe	erkerconstructie	en	de	bouwpolitie	stelde	voor	de	constructie	

bij	wijze	van	proef	te	belasten.	Op	16	juni	1900	vond	de	beproeving	“op echt 

Amerikaansche manier”	plaats.	Ongeveer	200	man	was	opgetrommeld	om	de	

erker	en	het	balkon	te	vullen.	Met	de	eigenaar	vooraan	op	het	hoogste	balkon	

werd	de	proef,	onder	grote	belangstelling,	glansrijk	doorstaan.	De	buffetchef	

D.F.	van	Dijk,	die	woonde	in	het	pand	van	‘De	Vergulden	Turk’,	kon	weer	

rustig	slapen.
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breestraat 86

In	1882	werd	het	voormalige	gebouw	van	Amicitia	verbouwd	tot	de	winkel	van	

Peek	&	Cloppenburg,	die	hier	tot	1890	bleef	gevestigd.	Dat	jaar	verhuisde	de	

winkel	naar	Breestraat	76.	Hun	eerste	winkel	op	nummer	86	werd	verbouwd	

in	1882,	waarbij	een	grote	moderne	glazen	winkelpui	de	bestaande	gevel	

verving.	Het	trapje	bij	de	entree	in	het	oorspronkelijke	buurpand	bleef	

behouden	(zie	rechts	op	de	foto).	

Na	de	verhuizing	van	Peek	en	Cloppenburg	naar	Breestraat	76	vestigde	zich	

hier	in	1893	een	herenmodemagazijn	Au	Louvre	van	M.	Cahen.	Op	19	oktober	

1900	werd	via	een	advertentie	in	het	Leidsch	Dagblad	kenbaar	gemaakt	

dat	de	zaak	ging	sluiten	en	dat	alles	weg	moest	voordat	de	nieuwe	huurder	

kwam.	Deze	nieuwe	huurder	was	De	Groninger	Rijwielenfabriek	A.	Fongers.	

Fongers	was	vanaf	1884	een	Nederlands	merk	van	fietsen,	bromfietsen	en	

motorfietsen	en	legde	zich	toe	op	de	fabricage	van	hoogwaardige	rijwielen,	

die	aanvankelijk	alleen	waren	weggelegd	voor	welgestelden.	De	fabriek	

kreeg	op	26	februari	1901	van	burgemeester	en	wethouders	van	Leiden	

een	vergunning	tot	het	oprichten	van	een	rijwielherstelplaats	in	het	pand	

Breestraat	86.	Het	bedrijf	werd	gerund	door	Andreas	Franciscus	Hendricus	

van	der	Stok.

breestraat 88
Het	rechter	hoekpand	in	de	straatwand,	bestaande	uit	de	nummers	76	tot	

en	met	88,	had	als	eerste	de	transitie	tot	winkelpui	ondergaan	en	werd	in	

1900	bewoond	door	W.G.	Boele	sr.	en	weduwe	W.P.	Doeff-Uiterwijk,	die	ook	

winkelierster	was. De nieuwe gevel van Peek & Cloppenburg op Breestraat 86 in circa 1885. Rechts op 

de foto is het trappetje bij de entree te zien dat behouden bleef tijdens de eerdere 

verbouwing (Glasnegatief uit circa 1885. Collectie ELO, GN007246, PV30326.43B)

OOK DE ‘VERGULDEN TURK’ VERLOOR 
HAAR WOONFUNCTIE EN MAAKTE 
PLAATS VOOR CAFÉ SUISSE 
EN LATER RESTAURANT IN DEN 
VERGULDEN TURK
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De	regeling	tussen	de	gemeenten	was	tot	stand	gekomen	op	21	januari	2010.	

Op	die	dag	werd	de	overeenkomst	ondertekend	en	werd	het	besluit	van	het	

college	van	B&W	van	Voorschoten	(20	januari	2009)	en	de	gemeenteraad	van	

Leiden	(3	december	2009),	dat	de	gemeentelijke	archieven	van	Voorschoten	

naar	Leiden	zouden	gaan,	officieel.

Binnen	twee	jaar	na	de	ondertekening	werd	bekend	dat	de	gemeenten	

Voorschoten	en	Wassenaar	verregaande	plannen	hadden	tot	samenwerking.	

Toen	bleek	dat	een	onderdeel	van	de	toekomstige	samenwerking	was	dat	het	

archief	van	Wassenaar	overgebracht	werd	naar	Voorschoten,	was	het	duidelijk	

dat	het	gevolgen	zou	hebben	voor	regeling	met	Leiden.	De	samenvoeging	van	

de	ambtelijke	organisaties	van	de	gemeenten	Voorschoten	en	Wassenaar	op	1	

januari	2013	betekende	een	einde	aan	het	beheer	van	de	historische	archieven	

van	de	gemeente	Voorschoten	in	de	archiefbewaarplaats	van	Leiden	en	het	

toezicht	op	de	niet-overgebrachte	archiefbescheiden	van	deze	gemeente.	

Vóór	overdracht	van	de	archiefbescheiden	werden	de	inventarisnummers	

opnieuw	gecontroleerd,	de	stukken,	indien	nodig,	van	nieuw	archiefmateriaal	

voorzien	en	enkele	stukken	gerestaureerd.	Op	23	mei	werd	ruim	86	

strekkende	meters	analoge	archiefbescheiden	van	de	gemeente	Voorschoten	

overgebracht	naar	de	archiefbewaarplaats	van	Wassenaar.	Met	de	overdracht	

van	de	digitale	gegevens	op	28	mei	2013	kwam	er	een	definitief	einde	aan	de	

korte	samenwerking.	(MLZ)

archieven voorschoten van leiden  
naar wassenaar

Eind mei 2013 werd het archief van de gemeente Voorschoten 
overgebracht naar Wassenaar. Met deze overdracht kwam er een einde 
aan de gemeenschappelijke regeling tussen Leiden en Voorschoten.

DE SAMENWERKING TUSSEN DE 
GEMEENTEN VOORSCHOTEN 
EN WASSENAAR HAD DIRECTE 
GEVOLGEN VOOR DE BESTAANDE 
REGELING MET LEIDEN

De prachtige archiefstukken uit de collectie van Voorschoten zijn overgedragen aan de gemeente Wassenaar
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Op	de	vrijwilligersdag	nodigt	ELO	haar	vrijwilligers	

uit	voor	een	jaarlijks	uitje.	Bezoeken	aan	bijzondere	

tentoonstellingen,	collecties	en	plekken	in	Leiden	

worden	afgewisseld	met	bezoeken	aan	de	aangesloten	

gemeenten.	Daarna	zijn	er	meestal	in	het	archiefgebouw	

korte	projectpresentaties	door	vrijwilligers	of	

medewerkers.	Als	afsluiting	van	de	dag	wordt,	

voorafgaand	aan	het	buffet,	een	aantal	vrijwilligers	extra	

in	het	zonnetje	gezet,	bijvoorbeeld	vanwege	de	afronding	

van	een	bijzonder	project	of	vanwege	hun	langdurige	

trouwe	dienst.		

Afgelopen	jaren	had	ELO	de	eer	om	mee	te	kunnen	

werken	aan	koninklijke	onderscheidingen	voor	drie	

vrijwilligers.	Twee	van	deze	onderscheidingen	werden	

uitgereikt	in	2012.	Hans	van	den	Heuvel	en	zijn	vrouw	

Lida	van	den	Heuvel-van	Weerlee	werden	benoemd	tot	

Ridder	in	de	Orde	van	Oranje	Nassau,	respectievelijk	

Lid	in	de	Orde	van	Oranje	Nassau.	Burgemeester	

Lenferink	reikte	de	onderscheiding	tijdens	een	feestelijke	

bijeenkomst	in	de	Hooglandse	Kerk	uit.	Op	dat	moment	

was	de	heer	Van	den	Heuvel	(82)	al	bijna	47	jaar	actief	

en	zijn	vrouw	(83)	45	jaar.

voorlopers

De	heer	Van	den	Heuvel	nam	het	voortouw	bij	het	

ontsluiten	van	gegevens	uit	bronnen	die	waren	

geschreven	in	oud	schrift.	Hij	bedacht	methoden	om	

op	wetenschappelijk	niveau	de	collecties	inhoudelijk	

toegankelijk	te	maken.	Ook	het	digitaal	beschikbaar	

maken	voor	een	breder	publiek,	waarin	het	archief	mede	

dankzij	het	echtpaar	altijd	in	voorop	heeft	gelopen,	

behoorde	al	tot	de	ideeën.	Het	echtpaar	kocht	daarvoor	

in	1970	zelfs	twee	computers	uit	eigen	zak.

Een	onderdeel	van	het	werk	van	de	heer	Van	den	Heuvel	

was	de	systematische	ontsluiting	van	het	crimineel	

klachtboek	van	de	schout.	Zijn	innovatieve	aanpak	

trok	veel	aandacht	van	(straf)	rechtshistorici	en	zijn	

onderzoek	resulteerde	in	1978	in	het	standaardwerk	‘De	

Criminele	Vonnisboeken	van	Leiden	1533-1811’.	Mevrouw	

Van	den	Heuvel	deed	onder	meer	archiefonderzoek	

naar	Warmondse	lenen	en	akten,	waarover	zij	ook	

het	nodige	publiceerde.	Daarnaast	hielp	ze	onder	

meer	met	het	indiceren	van	de	Burgerlijke	Stand	van	

Leiden,	Zoeterwoude,	Leiderdorp	en	Warmond.	Samen	

hielden	ze	zich	bezig	met	het	sorteren	en	invoeren	

van	persoonsgegevens	uit	geboorte,	huwelijks-	

en	overlijdensregisters,	zodat	er	weer	gezinnen	

ontstonden.	Ze	hebben	zo	ruim	36.000	gezinskaarten	

gereconstrueerd	en	kregen	hiervoor	al	in	1993	de	

Zilveren	Legpenning	van	de	gemeente	Leiden.

computerkennis

Op	27	april	2013	was	het	de	beurt	aan	Emiel	van	der	

De vrijwilligers van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) verrichten veel werk voor de organisatie. Ze doen 
vooral veel onderzoek in het beschikbare bronmateriaal van ons archief en zijn hierdoor onmisbaar. Daarom 
worden de vrijwilligers al bijna tien jaar voor hun inspanningen bedankt tijdens een vrijwilligersdag.

onmisbare vrijwilligers met koninklijk elan

AFGELOPEN JAREN 
HAD ELO DE 
EER OM MEE TE 
KUNNEN WERKEN 
AAN KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDINGEN 
VOOR DRIE 
VRIJWILLIGERS
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Hoeven,	die	sinds	1983	vrijwilliger	bij	ELO	is.	Eind	jaren	

zeventig	van	de	vorige	eeuw	deed	hij	in	de	studiezaal	

onderzoek	naar	zijn	voorouders	en	viel	toen	direct	op	

door	zijn	computerkennis.	Hij	bood	zowel	medewerkers	

als	bezoekers	hulp	bij	automatiseringsproblemen.	Als	

vrijwilliger	hielp	Emiel	medio	jaren	tachtig	bij	de	eerste	

pogingen	om	gegevens	uit	de	originele	bronnen	of	

kaartsystemen	te	digitaliseren.	Daarvoor	ontwikkelde	

hij	op	eigen	initiatief	programma’s,	die	hij	vervolgens	

installeerde	op	de	privécomputers	van	vrijwilligers.	Zo	

konden	zij	thuis	gegevens,	uit	bijvoorbeeld	de	notariële	

archieven,	invoeren,	waarna	Emiel	het	downloaden	

en	overzetten	van	de	ingevoerde	gegevens	voor	zijn	

rekening	nam.	

Daarnaast	ontwikkelde	hij	een	registratiesysteem	om	

zicht	te	krijgen	op	de	voortgang	van	het	werk.	Dit	

systeem	is	nog	steeds	in	gebruik	bij	ELO.	Zelf	houdt	hij	

zich	ook	bezig	met	het	indiceren	van	vele	bronnen	voor	

Leiden,	Voorhout	en	andere	aangesloten	gemeenten.	

Zo	staat	zijn	naam	onder	het	DTB	Dopen	(vóór	1811),	

Schepentrouw	(1592-1795)	en	de	Ondertrouwboekjes	

(1575-1710).	Dankzij	zijn	grafische	achtergrond	heeft	Emiel	

ons	ook	geholpen	met	het	ontwerpen	van	diverse	folders,	

boekjes	en	de	nieuwsbrief	voor	vrijwilligers.	Erfgoed	

Leiden	en	Omstreken	voelt	zich	zeer	vereerd	met	zo’n	

grote,	onmisbare	en	trouwe	groep	vrijwilligers.	(MvA)

de vrijwilligersdagen van de afgelopen jaren:
2006: Leiden: Sieboldhuis en Bibliotheca Thysiana

2007: Leiden: Rijksmuseum van Oudheden

2008: Leiderdorp: HSL, dorpskerk en gemeentehuis

2009: Leiden: Museum Boerhaave

2010: Sassenheim: Ruïne van Teylingen en Sikkensmuseum; 

   Voorhout: gemeentehuis

2011: Noordwijk: gemeentehuis en rondleiding Noordwijk Binnen

2012: Hillegom: gemeentehuis en rondleiding dorp

2013: Leiden: Hortus Botanicus en Sterrewacht

Groepsfoto van de vrijwilligers die aanwezig waren op de vrijwilligersdag in 2013
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stadsbeeld:  
proefsleuf brengt zeventiende-eeuwse 
lammermarkt tevoorschijn

De plannen voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage onder de Lammermarkt 
worden steeds concreter. Een dergelijk bouwproject heeft grote gevolgen voor de 
archeologische resten in de bodem. Deze zullen immers worden weggegraven en daarom 
is archeologisch onderzoek een onderdeel van het hele bouwproces. Erfgoed Leiden en 
Omstreken (ELO) deed vooronderzoek.

Uit	historische	kaarten	is	bekend	dat	

op	de	Lammermarkt	in	de	zeventiende	

eeuw	een	heel	huizenblok	is	gebouwd,	

dat	pas	in	1906	werd	gesloopt.	Voor	

die	tijd	lag	het	gebied	nog	buiten	de	

middeleeuwse	stadsmuur	en	was	het	in	

gebruik	door	meerdere	kloosters.	Om	

vast	te	stellen	wat	hiervan	nog	in	de	

bodem	aanwezig	zou	zijn,	werden	in	mei	

2013	twee	proefsleuven	gegraven.	Uit	

deze	opgraving	bleek	dat	de	funderingen	

van	de	zeventiende-eeuwse	huizen	nog	

relatief	gaaf	in	de	bodem	aanwezig	

zijn.	Deze	vondsten	zullen	voorafgaand	

aan	de	bouw	van	de	parkeergarage	

volledig	opgegraven	worden,	voordat	de	

parkeergarage	wordt	aangelegd.	(CB)

OP DE LAMMERMARKT 
STOND TOT AAN 
HET BEGIN VAN DE 
TWINTIGSTE EEUW EEN 
HEEL HUIZENBLOK

De funderingen van de zeventiende-eeuwse huizen 

werden zichtbaar in de proefsleuven 

(Foto BAAC Den Bosch)
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Dat	er	resten	uit	het	verre	verleden	in	de	bodem	van	de	Roomburgerpolder	

liggen,	is	al	decennia	bekend.	In	1927	had	J.H.	Holwerda,	de	toenmalige	

directeur	van	het	Rijksmuseum	voor	Oudheden,	al	aangetoond	dat	het	

Romeinse	castellum	Matilo	hier	gelegen	moest	hebben.	Dit	castellum	is	in	

het	midden	van	de	eerste	eeuw	na	Christus	gebouwd	op	de	kruising	van	de	

Rijn	en	het	kanaal	van	Corbulo.	Een	strategische	plaats,	die	tot	in	het	midden	

van	de	derde	eeuw	door	de	Romeinen	gehandhaafd	bleef	en	plaats	bood	aan	

ten	minste	480	soldaten.	

niet alleen een romeins castellum

Talloze	archeologische	onderzoeken	hebben	sindsdien	plaatsgevonden	

op	en	rond	het	castellum.	In	1978	leidde	dit	tot	het	verlenen	van	de	

monumentenstatus	aan	het	terrein.	Want	niet	alleen	de	resten	van	een	

compleet	Romeins	castellum	lagen	er	in	de	grond;	het	terrein	bevatte	ook	de	

romeinse oudheid heeft de toekomst in park matilo
Chrystel Brandenburgh

In het zuidoosten van Leiden, ingeklemd tussen woonwijken en de A4, ligt een gebied waar de tijd stil lijkt te 
hebben gestaan. Vanaf 2009 werkte de gemeente hier met een groot aantal maatschappelijke partners aan de 
realisatie van een archeologisch park. In het park is het Romeinse verleden van deze plek bovengronds zichtbaar 
gemaakt. Hoge aarden wallen en wachttorens markeren de plaats waar vroeger het Romeinse castellum Matilo 
lag. In september 2013 werd dit bijzondere park geopend.

resten	van	een	groot	kampdorp,	een	deel	van	het	kanaal	van	Corbulo	en	de	

overblijfselen	van	het	laatmiddeleeuwse	St.	Margarethaconvent.	

Toen	de	gemeente	Leiden	aan	het	begin	van	de	jaren	negentig	van	de	vorige	

eeuw	overging	tot	het	bouwen	van	een	woonwijk	in	de	Roomburgerpolder,	

leidde	dit	tot	een	heldere	keuze.	Het	monument	moest	gespaard	worden,	

hier	kon	niet	worden	gebouwd.	De	woningen,	1000	in	totaal,	werden	vrij	

dicht	op	elkaar	gebouwd	en	de	groenvoorzieningen	werden	samengevoegd	

aan	weerszijden	van	de	wijk,	op	het	reeds	bestaande	park	De	Bult	en	op	het	

archeologische	monument.	

zichtbaar, voelbaar en beleefbaar

Vanaf	het	begin	van	het	project	was	duidelijk:	park	Matilo	zou	een	

archeologisch	park	worden	waar	het	rijke	verleden	zichtbaar,	voelbaar	en	

beleefbaar	moest	worden	gemaakt.	De	direct	omwonenden	hadden	vooral	

De Romeinen zijn weer terug in Leiden 

(Foto Buro JP)
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behoefte	aan	een	wijkpark	met	speel-	en	recreatievoorzieningen	voor	de	

nieuwe	woonwijk.	Matilo	vroeg	echter	om	een	bredere	ambitie.	Leiden	is	een	

vrij	dichtbebouwde	gemeente	met	weinig	groen.	De	gemeente	wilde	het	park	

daarom	een	groter	bereik	geven:	het	zou	een	stadspark	moeten	worden	en	

mogelijk	zelfs	een	regiofunctie	gaan	vervullen.	

actieve betrokkenheid

Een	park	maak	je	als	gemeente	niet	alleen.	Dat	geldt	voor	elk	park,	maar	

in	het	bijzonder	wanneer	er	sprake	is	van	een	archeologisch	monument.	

Logischerwijs	is	gedurende	het	gehele	proces	van	ontwerp	en	realisatie	nauw	

samengewerkt	met	de	Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed	en	de	provincie.	

Ook	de	toekomstige	gebruikers	van	het	park	hadden	een	rol	in	het	project.	

De	invulling	van	het	park	werd	bepaald	na	een	aantal	inspraakavonden	

en	ontwerpateliers.	Tijdens	deze	ontwerpateliers	konden	bewoners	-	van	

jong	tot	oud	-	vertellen	welke	functies	in	het	park	moesten	komen.	Zo	

werden	ingrediënten	aangedragen	voor	de	inrichting	van	de	randen	van	het	

park:	het	moest	in	ieder	geval	plaats	bieden	aan	wijkvoorzieningen	zoals	

speeltoestellen,	een	trapveldje,	een	hangplek,	school-	en	moestuinen.	De	

actieve	betrokkenheid	van	omwonenden	zorgde	voor	draagkracht	voor	het	

park,	al	voordat	het	was	gerealiseerd.	Het	was	duidelijk	dat	de	inwoners	van	

de	nieuwe	wijk	graag	bereid	waren	om	het	Romeinse	verleden	van	hun	jonge	

wijk	te	omarmen.	Tevens	versterkte	het	de	identiteit	van	en	de	verbondenheid	

met	de	locatie.

historische dilemma’s

Het	verleden	van	Matilo	heeft	een	prominente	plaats	gekregen	in	het	park.	

De	grootste	uitdaging	bij	het	ontwerp	van	het	park	was	de	overweldigende	

hoeveelheid	aan	verleden.	De	bodem	van	Matilo	bevat	immers	resten	van	

de	Romeinse	tijd	en	tot	de	Middeleeuwen.	Al	snel	werd	duidelijk	dat	het	

park	pas	een	succes	kon	worden	als	het	een	heel	sterk	en	duidelijk	verhaal	

over	het	verleden	zou	vertellen.	Dit	leidde	ertoe	dat	er	een	keuze	gemaakt	

moest	worden	voor	een	specifiek	moment	in	de	geschiedenis.	De	focus	

IN 1978 WERD DE 
MONUMENTENSTATUS AAN HET 
TERREIN VERLEEND

Bij de opening werden de eregasten op Romeinse wijze 

binnengeleid (Foto Buro JP)
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kwam	hiermee	te	liggen	op	de	Romeinse	tijd,	waardoor	de	middeleeuwse	

kloosterfase	veel	minder	prominent	aanwezig	is.	

het ontwerp van het park

Park	Matilo	is	ontworpen	rondom	een	aantal	thema’s	en	sferen.	De	kern	

van	park	Matilo	wordt	gevormd	door	het	castellumterrein.	Het	fort	is	

bovengronds	zichtbaar	gemaakt	door	2,5	meter	hoge	aarden	wallen	met	

daar	bovenop	een	wandelpad	en	een	bomenhaag.	Op	deze	manier	kunnen	

bezoekers	ervaren	hoe	groot	een	Romeins	castellum	was.	De	ingangen	van	

het	castellum	worden	gemarkeerd	door	zes	torens,	vrijelijk	gebaseerd	op	

reconstructies	van	Romeinse	torens.	

Aan	de	noordzijde	van	het	castellum	lag	het	kanaal	van	Corbulo.	Dit	kanaal	

is	zichtbaar	gemaakt	door	een	hoogteverschil	van	50	cm;	een	wand	van	

Cortenstaal	markeert	de	oever	van	het	kanaal.	Een	replica	van	een	Romeinse	

boot,	een	houten	‘Romeinse’	brug,	‘natte’	planten	en	een	knuppelpad	met	

her	en	der	spannende	stapstenen	over	smalle	sloten,	versterken	het	gevoel	

dat	we	ons	hier	in	een	natte	zone	bevinden.	

Aan	de	westzijde	van	het	castellum,	tegen	de	nieuwe	woonwijk	aan,	ligt	de	

‘vicus’	van	het	park.	De	‘vicus’	was	de	nederzetting	bij	het	castellum.	Omdat	

hier	de	wijkgerelateerde	functies	samenkomen	is	dit	deel	van	het	park	heel	

levendig.	Er	liggen	o.a.	een	speeltuin,	trapveldje,	‘chill’-plek	en	schooltuinen,	

maar	er	zijn	ook	een	boomgaard	(met	vrije	pluk)	en	picknickbanken	te	

vinden.	Aan	de	oostzijde	van	het	castellum	is	de	inrichting	bepaald	door	

het	landschap	in	de	Romeinse	tijd.	In	deze	periode	was	de	Rijn	veel	breder	

dan	nu	en	werd	het	gebied	dat	aan	het	castellum	grensde,	doorsneden	door	

allerlei	riviertjes.	Deze	waterlopen	zien	we	terug	in	de	verkaveling	van	de	

stadstuinen	in	dit	deel	van	het	park.	

de opening is slechts het begin

Op	7	september	2013	werd	het	park	feestelijk	geopend.	Met	rondleidingen	

door	de	archeologen	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	(ELO),	muziek	

DE INVULLING VAN HET 
PARK WERD BEPAALD NA EEN 
AANTAL INSPRAAKAVONDEN 
EN ONTWERPATELIERS

Tijdens de opening werd er al volop gebruik gemaakt van het nieuwe park (Foto Buro JP)
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en	allerlei	activiteiten	voor	jong	en	oud	werden	de	

eerste	bezoekers	verwelkomd.	Ook	tijdens	de	Open	

Monumentendagen	in	het	weekend	erop	bezochten	

honderden	mensen	het	park.	Ondanks	het	enthousiasme	

van	de	eerste	bezoekers	blijft	de	grootste	uitdaging	in	de	

toekomst:	hoe	kunnen	we	ervoor	zorgen	dat	het	park	ook	

gebruikt	blijft	worden?

De	omwonenden	zorgen	nu	al	voor	een	deel	van	het	

succes.	Vanaf	de	eerste	oplevering	zijn	de	bewoners	

van	de	wijken	in	het	park	te	vinden.	De	ambities	lagen	

bij	aanvang	van	het	project	echter	hoger.	Ook	de	

investeringen	die	gedaan	zijn	om	het	castellumterrein	als	

evenemententerrein	in	te	richten,	vragen	om	een	breed	

aanbod	van	activiteiten	die	meer	en	vooral	een	ander	

type	bezoeker	naar	het	park	gaat	trekken.	De	komende	

jaren	zal	dit	verder	vorm	gegeven	moeten	worden	door	

het	organiseren	van	veelzijdige	evenementen,	waardoor	

Matilo	onder	de	aandacht	gebracht	blijft	worden	bij	

diverse	doelgroepen.	

Het	moge	duidelijk	zijn	dat	dit	alles	niet	in	één	jaar	

gereed	is,	maar	tijd	nodig	heeft	om	te	groeien.	Ook	

hierin	staat	Leiden	niet	alleen.	De	stad	is	namelijk,	in	

het	kader	van	de	voordracht	van	de	Limes	als	UNESCO	

Werelderfgoed,	benoemd	tot	Limes-knooppunt.	Dat	

betekent	dat	er	de	komende	jaren	kansen	zijn	om	deze	

plek	nog	aantrekkelijker	te	maken.	Dat	kan	en	wil	de	

gemeente	Leiden	niet	alleen	doen,	maar	met	nieuwe	

partners	zodat	dit	prachtige	park	een	bruisende	plek	

wordt	die	het	verdient	om	te	worden	bezocht.

DE GROOTSTE UITDAGING BIJ HET 
ONTWERP VAN HET PARK WAS 
VOORAL DE OVERWELDIGENDE 
HOEVEELHEID AAN VERLEDEN

Matilo dient mede als groenvoorziening voor de omringende 

nieuwbouwwijken (Foto Buro JP)
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wonen, werken en winkelen aan de breestraat door de eeuwen heen: deel 4

grote warenhuizen en art deco
Cas Nagtzaam, Edwin Orsel, Esther Starkenburg en Pieter-Jan De Vos

Welkom in de Breestraat. Afgelopen jaren is Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) zeer betrokken geweest bij de 
herontwikkeling van het bouwblok tussen Breestraat en Aalmarkt. Deze historisch interessante plek ligt in één 
van de oudste stadsdelen van Leiden. Reden waarom ELO werd gevraagd onderzoek te doen naar een reeks 
panden uit dit blok aan de Breestraat, de huidige nummers 76 tot en met 88. Dankzij verrassende uitkomsten 
van het onderzoek, dat zowel op locatie plaatsvond als in archieven, hebben wij de ontwikkeling van de panden 
door de eeuwen heen in kaart kunnen brengen. Dit gebeurde in een nauwe samenwerking tussen de verschillende 
disciplines binnen ELO. Op eigen initiatief maakte de Leidse bouwhistoricus Reinoud Boter ook nog eens 
prachtige reconstructietekeningen van de straatwand op verschillende momenten in de geschiedenis. Aan de 
hand van deze tekeningen nemen we u in een vijftal artikelen mee op een reis door de tijd naar de Breestraat.

De grote welvaart aan het begin van de twintigste eeuw zorgde ervoor dat vele gevels werden verbouwd naar de heersende mode, ten behoeve van het winkelend publiek. De huidige nog bestaande gevels zijn die van 

nummer 84, zonder erker, en 86 op de verdiepingen, en nummer 88 (Afbeelding Reinoud Boter)

8876 78 80 82 84 86 88

u
it

g
el

ic
h

t



jaarverslag 2012/2013 erfgoed leiden en omstreken

94

de breestraat anno	1930
In	het	eerste	kwart	van	de	twintigste	eeuw	onderging	Leiden	een	periode	

van	grote	welvaart.	Door	de	bloei	van	de	Leidse	nijverheid	breidde	de	stad	

zich	in	hoog	tempo	uit.	Het	grondgebied	werd	uiteindelijk	maar	liefst	twaalf	

keer	zo	groot.	De	Breestraat	bleef	een	voorname	winkelstraat	en	de	cliënteel	

breidde	zich	uit	met	een	koopkrachtige	middenklasse.	Vernieuwing	van	het	

winkelconcept	en	schaalvergroting	leidde	ertoe	dat	de	traditionele	woon-	en	

woonwinkelpanden	opgingen	in	grote	warenhuizen.	Hierdoor	onderging	het	

aanzicht	van	de	Breestraat	in	deze	periode	een	heuse	metamorfose.

In	deze	periode	werden	vanaf	de	hoek	met	de	Mandemakerssteeg	drie	nieuwe	

panden	gebouwd	waarmee	bewust	gebroken	werd	met	historiserende	stijlen	

die	voor	negentiende-eeuwse	nieuwbouw	zo	gangbaar	was.	De	panden	

werden	ontworpen	volgens	moderne	architectuuropvattingen,	die	zich	

kenmerkte	door	een	eenvoudige	vormentaal,	rechte	lijnen	en	expressieve	

detaillering.

breestraat 76
Het	linkerhoekpand,	dat	Peek	&	Cloppenburg	in	1890	nieuw	had	laten	

bouwen,	werd	in	1919	verbouwd.	Het	pand	kreeg	imitatievoegwerk	en	een	art	

deco	detaillering	in	de	gevellijst.

breestraat 78-80
In	1933	verhuisde	Peek	&	Cloppenburg	voor	de	derde	keer	in	vijftig	jaar	tijd	

van	plek	aan	de	Breestraat.	De	nieuw	gebouwde	winkel	kwam	op	de	plek	van	

Amicitia	(afbeelding	2).	Uiteindelijk	werd	in	1939	Breestraat	76	ook	bij	het	

pand	betrokken.	De	winkel	bleef	hier	tot	eind	jaren	negentig	gevestigd.	

Het	eerste	pand	van	Peek	&	Cloppenburg	op	Breestraat	86	was	nog	

een	gewoon	woonhuis,	waarin	op	de	begane	grond	een	winkelpui	werd	

aangebracht.	Voor	het	tweede	pand	op	nummer	76	werd	nieuwbouw	

gepleegd,	maar	nog	wel	in	de	vorm	van	een	woonhuis.	De	nieuwbouw	

uit	1933	was	een	stuk	groter	en	week	af	qua	vormgeving.	Het	betrof	u
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IN DE JAREN DERTIG 
MOESTEN ENKELE 
NEGENTIENDE-EEUWSE 
PANDEN 
PLAATSMAKEN VOOR 
NIEUWBOUW MET ART 
DECO ELEMENTEN

De nieuwbouw van Peek & 

Cloppenburg op Breestraat 78-80 in 

1935 (Glasnegatief uit 1935. Collectie 

ELO, GN004820)
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nu	een	totaalontwerp,	van	plint	met	winkelpui,	

bovenverdiepingen,	tot	de	reclame	en	vlaggenmasten.	

Hiervoor	had	architect	L.	Gathier	een	meer	

expressionistische	baksteenarchitectuur	gekozen,	met	

verticale	art	deco	elementen	en	natuurstenen	accenten.	

Met	het	toepassen	van	slanke	luifels	en	grote	losse	

reclameletters	werd	op	nadrukkelijke	wijze	aandacht	op	

de	winkel	gevestigd.	De	reclame-uitingen	werden	zelfs	

op	de	bovengevels	aangebracht,	zij	het	in	bescheiden	

vorm.	

breestraat 82
Ook	een	andere	Leidse	winkel	met	een	

doorgroeiambities	bracht	veranderingen	aan	in	het	

straatbeeld.	In	1906	opende	het	eerste	Leidse	filiaal	

van	Vroom	&	Dreesmann	-	de	Zon	aan	de	Aalmarkt.	

Een	warenhuis	kon	je	het	toen	nog	niet	noemen,	maar	

het	bedrijf	was	zich	wel	bezig	te	ontwikkelen	van	een	

speciaalzaak	in	textiel	naar	een	warenhuis.	Al	sinds	de	

opening	van	hun	eerste	zaak	in	Amsterdam	in	1887	had	

het	bedrijf	een	stormachtige	ontwikkeling	doorgemaakt.	

Er	werden	voortdurend	nieuwe	filialen	geopend,	in	1890	

waren	er	vijf	winkels,	in	1912	was	dit	gegroeid	tot	zo’n	34	

winkels	in	negen	provincies.	

De	voortdurende	verbreding	van	het	assortiment	

betekende	dat	bestaande	winkels	steeds	uitgebreid	

werden	met	verkoop-	en	opslagruimtes.	Regelmatig	

vonden	er	verbouwing	plaats,	zo	ook	in	Leiden.	

Aanvankelijk	paste	dit	qua	schaal	nog	in	de	bestaande	

structuur.	Met	nieuwbouw	aan	de	Aalmarkt	werd	in	

1928	de	schaalvergroting	van	het	bedrijf	ook	zichtbaar	

in	de	architectuur.	Deze	nieuwbouw	werd	in	1936	alweer	

vervangen	door	het	huidige,	nog	grotere	gebouw.	Dit	

was	de	tijd	dat	in	Nederland	grote	winkelpaleizen	

met	kostbare	materialen,	mooie	verlichting	en	grote	

trappenhuizen	in	de	mode	kwamen.	

Ook	aan	de	Breestraat	deed	de	invloed	van	V&D	zich	

voelen.	Met	de	inlijving	en	verbouwing	van	Breestraat	

82	werd	in	1923-25	de	eerste	stap	gezet.	Net	zoals	de	

buurpanden	van	Peek	&	Cloppenburg,	was	ook	de	

verbouwing	van	dit	pand	in	de	geest	van	de	tijd.	Het	

pand,	voorzien	van	veertien	verticale	vensters	met	

glas-in-loodramen,	was	typerend	voor	de	Nederlandse	

expressionistische	baksteenarchitectuur	uit	het	

interbellum.	In	1930	kwam	ook	Breestraat	86	in	bezit	van	

V&D,	en	in	1962	Breestraat	84.	

breestraat	84

Ook	‘De	Vergulden	Turk’		ging	met	de	tijd	mee.	In	

1914	vond	er	weer	een	modernisering	plaats.	Naar	het	

ontwerp	van	de	Leidse	architect	W.C.	Mulder	werd	de	

achttiende-eeuwse	trap	in	stijl	verlengd	naar	de	tweede	

verdieping	en	de	ruimtes	op	de	verdieping	werden	

voorzien	van	voor	Leiden	en	Nederland	zeer	bijzondere	

en	zeldzame	plaatijzeren	plafonds	met	geïntegreerde	

verlichtingsarmaturen.

Twintig	jaar	later	werden	beide	achterhuizen	verbouwd	

door	architect	G.H.	Splinter,	waarbij	ze	werden	verhoogd	

en	voorzien	van	een	plat	dak.	Het	nieuwe	interieur	met	

mahoniehouten	betimmeringen	en	zijdedoek	werd	

ontworpen	door	binnenhuisarchitect	Paul	Bromberg	en	

geleverd	door	de	firma	H.	Pander	en	Zn.	uit	Den	Haag.	

Vermoedelijk	gelijktijdig	werd	in	het	aangrenzende	pand,	

ONDER BREESTRAAT 
88 WAS TOT IN DE 
JAREN VIJFTIG EEN 
KELDERWONING 
AANWEZIG MET 
DAARIN EEN 
WOONKAMER, 
KEUKEN, SLAAPKAMER, 
TOILET, GANG EN 
BERGKASTEN
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Breestraat	86,	een	lift	gebouwd	die	de	verdieping	van	‘De	Vergulde	Turk’	

ontsloot.

In	de	1941-1942	werd	er	wederom	gemoderniseerd	naar	ontwerp	van	

architect	Leo	van	der	Laan.	Er	kwamen	een	podium	en	een	entree	naar	

een	fietsenkelder	op	de	begane	grond.	Op	de	eerste	verdieping	werd	een	

verbreedde	wandelgalerij	gecreëerd,	waarbij	achttiende-eeuwse	raamkozijnen	

werden	hergebruikt.

breestraat 86

Na	de	aankoop	van	Breestraat	86	door	de	V&D	in	1930	was	In	den	Vergulden	

Turk	omsloten	door	de	het	warenhuis.	Bijna	het	gehele	bouwblok	aan	de	

Breestraat	was	overgenomen	door	de	grootwinkelbedrijven.	Ten	behoeve	van	

een	etalagepassage	werd	in	1934-36	het	vloerniveau	op	de	begane	grond	van	

nummer	86	verlaagd.		Het	trappetje,	dat	in	1885	nog	in	ere	was	gelaten	door	

Peek	&	Cloppenburg,	en	de	aanwezige	kelderruimtes	van	Amicitia	kwamen	

te	vervallen.	Daarnaast	werd	het	middeleeuwse	tongewelf	van	de	achterste	

kelder	verstoord.

breestraat	88

Dat	er	ook	nog	gewoond	werd	aan	de	Breestraat	bewijst	het	rechter	

hoekpand.	Het	in	eclectische	stijl	opgetrokken	pand	kwam	in	1916	tot	stand	

na	een	prijsvraag	die	werd	gewonnen	door	de	Leidse	architect	W.	Fontein.	

Het	bijzondere	aan	het	pand	is	dat	de	bewoners	niet	enkel	boven	de	grond	

woonden,	maar	ook	onder	de	grond.	Onder	de	nieuwbouw	van	Fontein	werd	

een	nieuwe	kelder	gecreëerd,	waarbij	gebruik	werd	gemaakt	van	een	oudere	

veertiende	of	vijftiende-eeuwse	kelder	die	van	origine	een	tongewelf	had.	

Deze	kelder	werd	ingericht	als	kelderwoning.	Via	bovenlichten	in	het	trottoir	

kwam	er	licht	in	de	woning.	Tot	in	de	jaren	vijftig	bewoonden	mensen	deze	

ruimte	van	ongeveer	vijftig	vierkante	meter	met	daarin	een	woonkamer,	

keuken,	slaapkamer,	toilet,	gang	en	bergkasten.

Ook in de avonduren moest de 

winkelpui aantrekkelijk zijn 

(Glasnegatief W.J. Kret, 1934. Collectie 

ELO, GN001077)
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molen de valk op zijn plaats bij erfgoed 
leiden en omstreken 

Op 1 juni 2013 werd het Stedelijk Molenmuseum De Valk officieel onderdeel van Erfgoed 
Leiden en Omstreken (ELO). Hiermee is het molenmuseum na een jarenlange organisatorische 
zoektocht binnen de gemeente Leiden eindelijk op haar plaats.

Toen	ongeveer	tien	jaar	geleden	de	dienst	Cultuur	en	

Educatie	van	de	gemeente	Leiden	werd	opgeheven,	was	

het	idee	dat	de	instellingen	die	onder	de	dienst	vielen,	

zelfstandig	verder	zouden	gaan.	Voor	de	Lakenhal	en	de	

Schouwburg	was	dit	geen	probleem,	want	er	waren	toen	

al	verzelfstandigingsambities	uitgesproken	en	–trajecten	

in	gang	gezet,		maar	voor	‘De	Valk’	was	dit	geen	optie.	

Het	molenmuseum	was	simpelweg	te	klein,	waardoor	

het	draagvlak	en	de	benodigde	personele	capaciteit	

ontbraken	om	zelfstandig	verder	te	kunnen.

Na	een	jarenlange	zoektocht	binnen	de	gemeente	vond	

Molen	de	Valk	in	2013	uiteindelijk	haar	plek	bij	de	nieuwe	

organisatie	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken.	De	gedachte	

was	dat	binnen	deze	nieuwe	instelling,	met	als	werk-	en	

aandachtsgebied	alles	wat	met	erfgoed,	(cultuur)historie	

en	archieven	etc.	te	maken	heeft,	ook	een	plaats	te	

vinden	moest	zijn	voor	een	(stedelijk)	molenmuseum.	

Het	bleek	een	gouden	greep.

niet meer klein

Het	samengaan	met	ELO	brengt	vele	voordelen	met	zich	

mee	voor	Molen	de	Valk.	Op	het	gebied	van	PR,	educatie,	

ICT	en	andere	ondersteunende	taakvelden	wordt	het	

molenmuseum	nu	gesteund	door	een	veel	grotere	

organisatie.	Hierdoor	kan	De	Valk	meer	bereiken,	terwijl	

HET SAMENGAAN MET ELO 
BRENGT VELE VOORDELEN MET 
ZICH MEE VOOR MOLEN DE VALK

De originele Leidse korenmolen De Valk is al sinds 1743 een 

icoon in Leiden en sinds 1966 een museum

het	vroeger	vaak	de	nodige	steun,	capaciteit,	kennis	en	

expertise	miste	om	ideeën	te	realiseren.	Ook	sociaal	

betekent	het	een	verrijking.	Door	het	samengaan	met	

ELO	kreeg	het	kleine	molenmuseum,	dat	maar	enkele	

mensen	in	dienst	had,	er	gelijk	zo’n	vijftig	collega’s	bij.

Hoewel	de	overeenkomst	in	eerste	instantie	voor	

een	jaar	is	aangegaan,	waarna	een	evaluatie	moet	

volgen,	twijfelt	eigenlijk	niemand	aan	het	succes	

van	de	onderneming.	De	verwachting	is	dan	ook	dat	

Molenmuseum	De	Valk	als	onderdeel	van	ELO	een	

mooie	toekomst	zal	hebben.	(HvdL)
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erfgoed leiden en omstreken presenteert zichzelf
Naast de opengestelde monumenten kon er van een uitgebreide 

randprogrammering worden genoten. Zo waren er kinderactiviteiten op de 

Burcht, zorgden koren en orgels voor muzikale verrijking en was het Open 

Havendag in de historische haven. Ook Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) 

was actief. In het voormalige St. Catharinagasthuis presenteerden wij ons  als 

organisatie. Als pand met een brede historie, was Aalmarkt 11 zeer geschikt. 

Het gezamenlijk aanbieden van historische informatie vanuit de verschillende 

disciplines is één van onze speerpunten en in een dergelijk pand konden 

bezoekers gelijk de meerwaarde ervaren. In vitrines werd de historie door 

relevante archiefstukken en archeologische vondsten verteld, terwijl onze 

medewerkers het gebouw lieten zien. Dankzij verhalen van bezoekers die 

persoonlijke herinneringen hadden aan de locatie, kwam het verleden tot 

leven en werd het plaatje compleet. ELO had zich geen betere presentatie 

kunnen wensen. (IR)

De 26e editie van de Open Monumentendagen (OMD) stond in het teken 
van MACHT EN PRACHT. De monumenten pasten dan ook allemaal in 
het thema van de wetenschappelijke, rechterlijke, kerkelijke, politieke en 
economische macht en pracht van onze lakenstad. 

De	OMD	begonnen	anders	dan	voorgaande	jaren.	De	organisatie	had	

besloten	om	de	openingstijden	van	de	zaterdag	en	de	zondag	om	te	

draaien.	Daardoor	konden	geïnteresseerden	op	zaterdag	van	12	tot	17	uur	

en	op	zondag	van	10	tot	17	uur	één	of	meerdere	van	de	35	opengestelde	

monumenten	bezoeken.	Of	het	aan	de	veranderde	tijden	of	aan	het	thema	

lag:	in	2013	werd	een	recordaantal	van	54.677	bezoeken	aan	panden	geteld.	

Dit	bezoekersrecord	werd	zichtbaar	in	het	feit	dat	één	van	de	bewoners	ruim	

1400	belangstellenden	door	zijn	monumentale	woonhuis	mocht	leidden	

en	dat	de	Hortus	Botanicus	zelfs	het	best	bezochte	monument	van	heel	

Nederland	bleek.	Dankzij	de	gastvrijheid	van	de	bewoners	en	de	ongeveer	

200	vrijwilligers,	die	hielpen	met	het	ontvangen	van	bezoekers	en	het	geven	

van	rondleidingen	en	informatie,	konden	de	bezoekers	genieten	van	een	

stukje	Leidse	geschiedenis.	(LD)

DE OPEN MONUMENTENDAGEN 
WAREN EEN UITGELEZEN 

MOGELIJKHEID VOOR ELO OM ZICH TE 
PRESENTEREN

bezoekersrecord tijdens 
open monumentendagen 2013

Het voormalige museum 

van Natuurlijke Historie 

was één van de 35 panden 

die kon worden bezocht
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Ruim	50	mensen	waren	aanwezig	in	de	Kleine	Kerk	in	Voorhout.	De	kleine	

kerk	was	de	locatie	waar	Boerhaave	in	1669	gedoopt	werd	en	waar	zijn	vader	

predikant	was.	Vragen	als:	Wie	was	Boerhaave?	Wat	is	zijn	betekenis	voor	

de	wetenschap?	en	Wat	heeft	hij	ons	nagelaten?	stonden	centraal	tijdens	het	

gratis	mini-symposium	Boerhaave:	eenvoud	is	het	kenmerk	van	het	ware	

(een	verwijzing	naar	zijn	lijfspreuk	Simplex	veri	sigillum).	Het	symposium	

kwam	tot	stand	door	een	goede	en	vlotte	samenwerking	tussen	de	

Historische	Kring	Voorhout,	Stichting	het	Boerhaavehuis	Voorhout,	Museum	

Boerhaave	en	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken.

Na	de	opening	door	Paul	Jochemsz	(voorzitter	Stichting	het	Boerhaavehuis)	

ging	publicist	Arie	Dwarswaard	(Stichting	het	Boerhaavehuis)	in	op	de	mens	

Boerhaave	en	zijn	familie.	Hij	was	een	zeer	intelligente,	energieke	man	

die	sober	leefde	en	zeer	geliefd	was.	Conservator	Tim	Huisman	(Museum	

Boerhaave)	belichtte	zijn	rol	als	wetenschapper.	Huisman	omschreef	de	

geleerde	als	een	‘studentenmagneet’	met	een	grote	reputatie	die	veel	

internationale	studenten	naar	Leiden	trok.	Archivist	André	van	Noort	

(Erfgoed	Leiden	en	Omstreken)	beschreef	de	archiefstukken	die	hij	samen	

met	Lizzy	von	Wolzogen	Kühr	in	het	voorbije	jaar	had	geïnventariseerd,	

waardoor	ze	gedigitaliseerd	konden	worden.

Aan	het	eind	van	het	symposium	werd	het	online	Boerhaave-archief	geopend	

door	Marjan	van	Kampen-Nouwen,	waarnemend	burgemeester	gemeente	

Teylingen.	De	archieven,	die	een	goudmijn	zijn	voor	onderzoekers	en	

geïnteresseerden	naar	Boerhaave’s	werk	en	netwerk,	zijn	online	raad	te	

plegen	op	www.erfgoedleiden.nl	en	via	internationale	sites	als	

www.archivesportaleurope.net	en	www.europeana.eu.	(NdW	&	JG)

Op 23 september 2013 was het 275 jaar geleden dat Herman Boerhaave overleed (1668-1738). Met een mini-symposium werden de grote geleerde en 
zijn nalatenschap door de regio geëerd. Daarbij werd het Boerhaave-archief van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) officieel online gepubliceerd.

online boerhaave-archief gelanceerd tijdens mini-symposium over zijn leven

Het symposium vond plaats in de 

Kleine Kerk in Voorhout. Boerhaave 

werd op oudejaarsdag 1668 geboren 

en begin 1669 in deze kerk gedoopt

HET SYMPOSIUM KWAM TOT 
STAND DOOR EEN GOEDE 
EN VLOTTE SAMENWERKING 
TUSSEN DE HISTORISCHE KRING 
VOORHOUT, STICHTING HET 
BOERHAAVEHUIS VOORHOUT, 
MUSEUM BOERHAAVE 
EN ERFGOED LEIDEN EN 
OMSTREKEN
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lesproject ‘naar de stad?’ wint publieksarcheologieprijs

Het door de educatiespecialisten van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) ontwikkelde 
lespakket ‘Naar de stad?’ won in 2013 de Prijs der Nederlandse Publieksarcheologie. In dit 
innovatieve lespakket verplaatsen scholieren zich met behulp van oude bronnen en moderne 
iPads in hun middeleeuwse leeftijdgenoten Lijsje en Didde.

Met	de	Prijs	der	Nederlandse	Publieksarcheologie	wil	de	Stichting	

Archeologie	en	Publiek	(SAP)	de	maatschappelijke	relevantie	van	archeologie	

laten	zien.	De	prijs	werd	16	november	2013	voor	het	eerst	uitgereikt	tijdens	

het	nationale	archeologiecongres	de	Reuvensdagen.	Vier	genomineerden	

uit	27	inzendingen	presenteerden	op	de	zeepkist	hun	project,	waarna	jury	

en	publiek	samen	de	winnaar	kozen.	De	jury	oordeelde	over	de	winnende	

inzending	‘Naar	de	stad?’:		“Het	is	geen	klassiek	lesprogramma.	Niet	door	

kennis	uit	te	dragen,	maar	door	kinderen	zelf	te	laten	beleven	komen	vragen	

naar	boven	en	worden	kinderen,	leerkrachten	en	ouders	geënthousiasmeerd.	

De	doorslag	gaf	uiteindelijk	de	enthousiaste	presentatie	van	Susan	Suèr	en	

Barbara	Gumbert	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken.”

onderzoekend leren

In	het	lespakket	‘Naar	de	stad?’	verplaatsen	leerlingen	zich	in	een	

middeleeuws	plattelandsgezin.	Per	groepje	doen	zij	onderzoek	met	behulp	

van	authentieke	bronnen	en	iPads.	Daarna	presenteert	elke	groepje	zijn	

keuze:	blijven,	of	naar	de	stad	verhuizen.	De	filmpjes	van	deze	presentaties	

worden	later	in	de	klas	besproken.	Tijdens	dit	project	leren	de	kinderen	niet	

alleen	van	alles	over	de	Middeleeuwen,	maar	leren	ze	ook	samenwerken,	

naar	elkaar	luisteren,	discussiëren,	presenteren	en	reflecteren.	Ook	het	grote	

bordspel	‘Magt	in	Leyden’,	een	spel	waarin	ze	in	teams	strijden	om	de	macht	

in	de	middeleeuwse	stad,	wordt	goed	ontvangen.	Veel	onderwijzers,	ouders	

en	leerlingen	reageren	dan	ook	enthousiast	op	het	bezoek.	(NdW	&	SS)

TIJDENS DE 
REUVENSDAGEN 
PRESENTEERDEN DE 
GENOMINEERDEN 
OP DE ZEEPKIST HUN 
PROJECT

Kinderen komen echt in contact 

met de Middeleeuwen door 

gebruik te maken van originele 

bronnen 

(Foto Luca di Tommasso)

Het bordspel ‘Magt in Leyden’ dient als 

welkome afleiding in de pauze van het 

educatieprogramma 

(Foto Luca di Tommasso)
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wonen, werken en winkelen aan de breestraat door de eeuwen heen: slot

grote warenhuizen en art deco
Cas Nagtzaam, Edwin Orsel, Rients Anne Slotema en Pieter-Jan De Vos

Welkom in de Breestraat. Afgelopen jaren is Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) zeer betrokken geweest bij de 
herontwikkeling van het bouwblok tussen Breestraat en Aalmarkt. Deze historisch interessante plek ligt in één 
van de oudste stadsdelen van Leiden. Reden waarom ELO werd gevraagd onderzoek te doen naar een reeks 
panden uit dit blok aan de Breestraat, de huidige nummers 76 tot en met 88. Dankzij verrassende uitkomsten 
van het onderzoek, dat zowel op locatie plaatsvond als in archieven, hebben wij de ontwikkeling van de panden 
door de eeuwen heen in kaart kunnen brengen. Dit gebeurde in een nauwe samenwerking tussen de verschillende 
disciplines binnen ELO. Op eigen initiatief maakte de Leidse bouwhistoricus Reinoud Boter ook nog eens 
prachtige reconstructietekeningen van de straatwand op verschillende momenten in de geschiedenis. Aan de 
hand van deze tekeningen nemen we u in een vijftal artikelen mee op een reis door de tijd naar de Breestraat.

De Breestraat zoals het er in 2010 uitzag voordat de uitvoering van het ‘Aalmarktproject’ startte. (Afbeelding Reinoud Boter)

8876 78 80 82 84 86 88
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Zoals	te	zien	is	op	de	reconstructietekening	van	Reinoud	Boter	heeft	de	

straatwand	in	de	zestig	jaar	sinds	het	voorgaande	artikel,	geen	grootscheepse	

verbouwingen	meer	ondergaan.	Alle	panden	stonden	nog	overeind,	maar	de	

relatie	die	de	onder-	en	de	bovengevels	voorheen	nog	met	elkaar	hadden,	

werd	in	de	jaren	vijftig	volledig	losgelaten.	De	afzonderlijke	panden	werden	

op	de	begane	grond	samengevoegd	tot	grote	warenhuizen.	Omdat	de	

winkelpuien	en	reclame-uitingen	vaak	zo	breed	waren	dat	ze	meerdere	

panden	bestreken,	verdween	het	onderscheid	tussen	de	architectuur	van	de	

verschillende	bovengevels.

Vanaf	de	jaren	zestig	werd	dit	nog	eens	versterkt	door	het	aanbrengen	van	

luifels,	die	ervoor	zorgden	dat	het	winkelend	publiek	droog	van	de	ene	naar	

de	andere	winkel	kon	lopen.	Door	deze	luifels	verloren	de	bovengevels	

hun	architectonische	relatie	met	de	winkels,	en	ze	waren	zelfs	niet	meer	

zichtbaar	vanaf	de	stoep.	De	voor	historische	winkelpuien	zo	karakteristieke	

bovenlichten	verdwenen	hierdoor	ook	uit	het	zicht.	De	woonfunctie	van	

de	ruimtes	op	de	etages	verdween	eveneens.	Deze	gingen	dienen	als	

opslagplaats.

De	gevelbreedtes	namen	binnen	het	bouwblok	na	1950	niet	meer	toe.	

Dit	stemt	overeen	met	de	situatie	in	de	rest	van	de	Breestraat,	waar	

schaalvergroting	tot	dan	toe	altijd	een	vast	gegeven	was	geweest.	In	de	

middeleeuwen	vestigden	zich	twee	grote	publieke	instellingen	in	de	straat,	

het	stadhuis	en	het	Catharina	Gasthuis.	Eind	zestiende	eeuw	werd	het	

straatbeeld	verfraaid	met	de	twee	langgerekte	renaissance	gevels	van	het	

stadhuis	en	het	Gemeenlandshuis	van	het	Hoogheemraadschap	Rijnland.	

In	de	zeventiende	en	achttiende	eeuw	kwamen	brede	woonhuizen	tot	

stand	door	het	samenvoegen	van	bestaande	panden	achter	nieuwe	gevels.	

Breestraat	76	was	hiervan	een	voorbeeld.	In	de	negentiende	eeuw	kregen	

de	winkels	en	hotels	die	ontstonden	vaak	plek	in	deze	brede	woonhuizen.	

Negentiende-eeuwse	nieuwbouw	over	meerdere	percelen	bood	plaats	aan	

culturele	instellingen,	zoals	Amicitia	op	nummer	78-80,	of	Sociëteit	Minerva	

en	de	Stadsgehoorzaal.	In	de	twintigste	eeuw	ontstonden	nieuwe,	vaak	brede	

winkels	of	andere	bedrijfspanden.	De	nieuwbouw	van	Peek	&	Cloppenburg	op	

nummer	78-80	was	hiervan	een	voorbeeld.	

Een	verdere	schaalvergroting	vond	aan	de	Breestraat	echter	niet	plaats,	met	

uitzondering	van	het	moderne	kantoorgebouw	van	het	Hoogheemraadschap	

Rijnland	in	1978,	schuin	tegenover	het	Gemeenlandshuis.	Ter	vergelijking,	

aan	de	Aalmarktzijde	vond	in	het	bouwblok	tussen	Mandenmakerssteeg	en	

Maarsmansteeg	wel	een	grootschalige	ingreep	plaats.	Hier	moest	in	1936	

de	bebouwing	grotendeels	plaatsmaken	voor	het	nieuwe	winkelgebouw	van	

V&D,	naar	een	ontwerp	van	architect	J.A.	van	der	Laan.	Voor	het	bouwblok	

De Breestraat in 1967. De V&D en Peek & Cloppenburg beheersen met hun doorlopende gevels bijna 

het gehele blok (Foto P.C. de Boer, 1967. Collectie ELO, PV3762.63i)
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aan	de	Breestraat	76-88	geldt	daarentegen	dat	de	

gevels	nog	enigszins	aansluiten	bij	de	middeleeuwse	

kleinschalige	parcellering.

in den vergulden turk

Nadat	horecagelegenheid	In	den	Vergulden	Turk	al	

enkele	decennia	was	omsingeld	door	de	V&D,	kreeg	

het	warenhuis	het	in	1962	voor	elkaar	om	Breestraat	

84	aan	te	kopen.	Het	was	de	bedoeling	om	het	pand	te	

slopen,	maar	dit	kon	worden	voorkomen	omdat	het	op	

de	voorlopige	monumentlijst	stond.	Hierdoor	was	V&D	

genoodzaakt	om	de	Vergulden	Turk	in	aangekochte	vorm	

te	gebruiken.	In	1970	werd	wel	een	plan	uitgewerkt	om	

de	gevel	te	verplaatsen	naar	de	Pieterskerkgracht,	op	

de	plek	van	een	in	1969	afgebroken	schoolgebouw.	Het	

volledig	opnieuw	opbouwen	van	monumenten	was	in	die	

tijd	geen	ongebruikelijk	werkwijze.	

Uiteindelijk	bleef	de	Vergulde	Turk	op	z’n	plek.	Zes	

jaar	na	de	aankoop	werd	het	pand	samengevoegd	

met	de	buurpanden,	toen	de	tussenmuren	van	alle	

V&D	bouwdelen	aan	de	Maarsmansteeg,	Aalmarkt	

en	Breestraat	werden	doorbroken.	Het	interieur	van	

Breestraat	84	is	daarbij	deels	verwijderd	en	de	gevel	

kreeg	een	nieuwe	winkelpui.	In	1977	startte	de	restauratie	

waarmee	de	erker	werd	verwijderd	die	architect	Jesse	in	

1875	had	aangebracht.	Op	de	begane	grond	kwamen	drie	

halfronde	bogen.

Zo moet de Breestraat er anno 2014 uit komen 

te zien (Afbeelding Provast)

PEEK & 
CLOPPENBURG 
EN VROOM & 
DREESMANN 
BEHEERSTEN 
DE BREESTRAAT 
76-88 VANAF DE 
ZESTIGER JAREN
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het aalmarktproject

Het	Aalmarktproject,	de	voornaamste	reden	voor	het	schrijven	van	de	vijf	

artikelen	over	de	Breestraat	in	dit	jaarverslag,	past	goed	in	de	eeuwenlange	

traditie	om	het	bouwblok	verder	te	ontwikkelen.	Na	jaren	van	voorbereiding,	

waarvan	bouwhistorisch	onderzoek	deel	uitmaakte,	werd	begin	2012	de	

vergunning	verleend	voor	verbouwingen	in	het	blok	tussen	Aalmarkt	en	

Breestraat,	en	tussen	de	Maarsmansteeg	en	de	Mandenmakerssteeg.	Het	

doel	van	het	project	is	om	het	winkelgebied	in	het	centrum	van	Leiden	te	

versterken	en	de	vaak	vervallen	panden	te	restaureren.

In	2012	is	men	begonnen	met	het	afbreken	van	enkele,	niet-monumentale	

gebouwen	(Breestraat	76	en	78-80),	waarbij	ook	archeologisch	onderzoek	

heeft	plaatsgevonden.	Hier	zal	een	nieuwe,	grote	winkelruimte	

verschijnen,	waarbij	aan	de	Breestraatzijde	de	oude	gevels	grotendeels	

worden	gereconstrueerd.	Bij	de	overige	panden	aan	de	Breestraat	en	de	

Maarsmansteeg	is,	naast	documentair	bouwhistorisch	onderzoek,	in	het	

kader	van	het	winkelpuienproject	onderzoek	gedaan	naar	de	historische	

winkelpuien.	Bij	deze	gevels	zijn	achter	moderne	aftimmering	delen	van	

de	historische	winkelpuien	aangetroffen.	Aan	de	hand	van	historisch	

onderzoek	worden	de	resterende	delen	gereconstrueerd	en	mede	dankzij	

de	Subsidieregeling	Historisch	Stadsbeeld	kunnen	de	nog	aanwezige	delen	

worden	gerestaureerd.	Daarbij	krijgen	de	gevels	weer	hun	historische	

uitstraling	en	worden	ze	weer	als	statige,	individuele	panden	herkenbaar.	

Ook	wordt	er	bij	alle	historische	panden	dankzij	het	historische	

kleurenproject	onderzoek	gedaan	naar	de	verflagen	op	de	gevels	en	kozijnen.	

Aan	de	hand	van	de	aangetroffen	kleuren	en	de	huidige	uitstraling	van	

de	panden,	worden	ze	geschilderd	in	de	juiste	historisch	verantwoorde	

kleurencombinaties.	Daarnaast	wordt	het	interieur	ontdaan	van	diverse	

verlaagde	plafonds	en	moderne	afwerkingen.	Hierdoor	worden	de	historische	

lichtkappen	in	het	trappenhuis	van	de	V&D	weer	zichtbaar	gemaakt	en	

gerestaureerd.	Daarnaast	worden	de	historische	plafonds	van	het	pand	In	

de	Vergulden	Turk	hersteld.	Om	herkenbaar	te	maken	dat	de	winkelruimte	

doorloopt	in	verschillende	gebouwen,	aanbouwen	en	achterhuizen,	worden	

deze	structuren	door	middel	van	portalen	en	hoogteverschillen	beter	

herkenbaar	gemaakt	in	het	interieur.

Ondanks	alle	herstelwerkzaamheden	en	verbeteringen	aan	de	historische	

bebouwing	zijn	er	ook	monumentale	waarden	verloren	gaan.	Zo	is	er	een	

tweede	achterhuis	van	Breestraat	84	afgebroken	en	is	een	eenvoudige	

historische	verdiepingsvloer	van	het	naastgelegen	pand	grotendeels	gesloopt.	

Ondanks	het	verlies	van	deze	elementen,	zorgt	het	totaalplan	wel	voor	een	

verbetering	en	herstel	van	de	monumentale	waarden,	structuur	en	aanzien	

van	het	blok.

HET DOEL VAN HET 
AALMARKTPROJECT IS HET 
VERSTERKEN VAN HET 
WINKELGEBIED EN HET 
RESTAUREREN VAN VERVALLEN 
PANDEN
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Er	is	een	aantal	redenen	waarom	het	ene	stuk	eerder	wordt	gerestaureerd	dan	

de	ander.	Een	collectiebeheerder	kan	er	om	verzoeken,	maar	we	herstellen	

ook	stukken	voor	andere	instellingen,	of	omdat	ze	als	bruikleen	naar	

bijvoorbeeld	een	museum	gaan.	Ook	zijn	er	projecten	die	het	herstel	van	

een	collectie	subsidiëren.	De	collectie	van	Le	Francq	van	Berkheij	(zie	ook	

het	artikel:	‘Collectie	Le	Francq	van	Berkheij	hersteld	en	gedigitaliseerd’)	was	

bijvoorbeeld	onderdeel	van	het	project	Metamorfoze.

ELO	heeft	eveneens	deelgenomen	aan	het	Charter	conserverings-	en	

digitaliseringsproject.	Voor	dit	project	moesten,	in	het	kader	van	een	

paleografieproject	van	de	Rijksuniversiteit	Groningen,	oude	charters	

(middeleeuwse,	geschreven	documenten)	gevlakt	of	gereinigd	worden.	

Zonder	deze	handeling	konden	ze	niet	worden	gedigitaliseerd.	Ook	moest	

in	het	Leidse	archief	het	oudste	stuk	(Stadsarchief	1254-1574,	inv.nr.	107)	

opnieuw	worden	gerestaureerd,	omdat	de	oude	restauratie	storend	was	bij	de	

bestudering	van	de	achterzijde.

Stukken	die	op	verzoek	van	de	collectiebeheerders	van	ELO	werden	

gerestaureerd,	waren	bijvoorbeeld	de	stukken	van	Marggraf	de	Liebstadt.	In	

de	zeventiende	eeuw	studeerde	hij	medicijnen,	botanie,	zoölogie,	wiskunde	

en	vooral	sterrenkunde.	Aantekeningen	die	hij	maakte	zijn	bewaard	gebleven	

op	111	losse	blaadjes	welke	door	een	verkeerde	berging,	omgekruld,	

verfrommeld	en	gescheurd	waren.	Deze	zijn	gerepareerd	en	opgeslagen	in	

een	op	maat	gemaakte	omslag.

archiefstukken in een nieuw jasje

In het archief van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) liggen honderdduizenden 
boeken en papieren die eeuwen oud kunnen zijn. Veel van deze archiefstukken 
zijn gewoon in gebruik geweest voordat ze bij ons terecht kwamen, waardoor deze 
beschadigd zijn. Ook restauratie- en bewaarmethodes uit het verleden pakten 
soms verkeerd uit. Door deze archiefstukken te restaureren en herstellen, kunnen 
ze voor het nageslacht behouden blijven.

De banden van twee atlassen van Blaeu werden hersteld voordat ze naar Duitsland gingen

ZONDER HERSTEL KUNNEN 
SOMMIGE STUKKEN NIET 
WORDEN GEDIGITALISEERD
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eeuwenoude schatten

Een	restaurator	krijgt	soms	zeer	kostbare	stukken	in	

handen.	Koorboek	C,	één	van	de	zes	overgebleven	

Leidse	koorboeken,	werd	op	verzoek	van	Museum	De	

Lakenhal	gerestaureerd.	De	koorboeken	uit	de	vijftiende/

zestiende	eeuw	bevatten	muziek	die	werd	gezongen	

in	de	Leidse	St.	Pieterskerk	door	de	zangers	van	het	

zevengetijdencollege.	Koorboek	C	was	nog	origineel	

(vier	van	de	zes	zijn	in	de	jaren	zestig	al	gerestaureerd)	

en	had	behoefte	aan	een	herstel	van	de	band	en	het	

papieren	boekblok,	voordat	deze	weer	terug	kon	naar	het	

museum.	Met	de	vijf	andere	delen	die	worden	bewaard	

in	het	archief	van	ELO	is	boek	C	via	onze	website	te	

bekijken.

Een	andere	eeuwenoude	schat	die	wordt	bewaard	bij	

ELO,	zijn	de	atlassen	van	Blaeu.	Het	‘Zentrum	für	

Kunst	und	Mediëntechnologie’	in	Karlsruhe,	Duitsland,	

wilde	twee	van	deze	atlassen	tentoonstellen	en	

hiervoor	moesten	de	atlassen	gerestaureerd	worden	

en	voorzien	van	een	op	maat	gemaakte	zuurvrije	

doos.	Voor	een	tentoonstelling	in	museum	De	

Lakenhal	werden	zeven	ontwerpen	voor	glas-in-lood	

ramen	uit	de	prentverzameling	gereinigd.	Dankzij	alle	

herstelwerkzaamheden	kan	een	groot	publiek	zich	in	

de	toekomst	blijven	vergapen	aan	(onze)	prachtige	

archiefschatten.	(EG)

De 111 losse blaadjes van Marggraf de Liebstadt werden gerepareerd en 

opnieuw verpakt

EEN RESTAURATOR 
KRIJGT SOMS ZEER 
KOSTBARE STUKKEN 
IN HANDEN
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Sinds	2010	wordt	de	BNG	Bank	Erfgoedprijs	uitgereikt	

aan	de	gemeente	met	het	meest	aansprekende	

erfgoedbeleid.	In	de	afgelopen	drie	jaar	ging	de	prijs	

naar	Dordrecht	(2010),	Westerveld	(2011)	en	Schiedam	

(2012).	Leiden	streed	mee	voor	de	eer	in	2013.	Erfgoed	

Leiden	en	Omstreken	(ELO)	verzorgde	samen	met	een	

comité	van	bij	erfgoed	betrokken	Leidse	burgers	de	

inzending.	Deze	moest	bestaan	uit	vijftien	foto’s	en	een	

brief.	Op	basis	van	de	inzending	werd	Leiden,	samen	

met	vier	andere	Nederlandse	gemeenten,	genomineerd.	

Uiteindelijk	ging	de	prijs	naar	de	gemeente	Kampen.

ontdekkingstocht

Het	verzorgen	van	de	inzending	was	een	waardevolle	

ontdekkingstocht	naar	wat	er	in	de	stad	speelt	op	

het	gebied	van	erfgoed.	Naast	de	verschillende	

criteria	van	de	Erfgoedprijsjury,	liet	het	comité	zich	

bij	het	samenstellen	van	de	inzending	leiden	door	

het	uitgangspunt	dat	erfgoed	bestaat	dankzij	én	ten	

behoeve	van	mensen.	Deze	gedachte	was	dan	ook	terug	

te	zien	in	ingezonden	foto’s:	van	scholieren	die	zich	

bij	ELO	verplaatsen	in	het	verleden	tot	aan	een	trotse	

ondernemer	voor	zijn	herstelde	historische	winkelpui.

energieke erfgoedstad

De	uiteindelijke	winnaar	van	de	Erfgoedprijs	2013	

werd	op	31	oktober	bekend	gemaakt	tijdens	een	

leids erfgoedbeleid resulteert in nominatie erfgoedprijs 2013

Energiek, inspirerend en uitdagend. Dat waren de kenmerken waarmee 
de jury van de Erfgoedprijs het erfgoedbeleid van Leiden karakteriseerde. 
Het leverde Leiden een nominatie op voor de nationale Erfgoedprijs.

HET VERZORGEN VAN DE INZENDING WAS EEN 
WAARDEVOLLE ONTDEKKINGSTOCHT NAAR WAT ER 
IN DE STAD SPEELT OP HET GEBIED VAN ERFGOED

In het educatieproject ‘Naar de stad?’ kruipen kinderen in de huid van hun leeftijdsgenoten uit de 

Middeleeuwen (Foto Luca di Tommasso)
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feestelijke	bijeenkomst	in	de	St.	Janskerk	te	Schiedam.	

Daarbij	sprak	de	jury	lovende	woorden	over	het	

Leidse	erfgoedbeleid:	“Leiden	is	een	gevestigde	en	

ook	moderne	en	energieke	erfgoedstad.	Er	staan	

veel	uitdagende	projecten	op	stapel,	zoals	de	nieuwe	

bestemmingen	van	de	Meelfabriek,	de	ontwikkeling	van	

het	Singelpark	en	het	winkelpuienproject.	Daarnaast	

richt	het	gemeentelijke	puien-	en	reclamebeleid	zich	

op	het	herstellen	en	gaaf	houden	van	monumentale	

winkelgevels,	een	aspect	dat	in	veel	steden	over	het	

hoofd	wordt	gezien.”

Verder	roemde	de	jury	Leiden	om	haar	inspirerende	

samenwerkingsverbanden.	De	nieuwe	Erfgoednota	

bracht	ruim	150	Leidenaren	bijeen	om	gezamenlijk	

een	visie	op	de	toekomst	van	het	Leidse	erfgoed	te	

formuleren.	De	Erfgoedkoepel	is	een	verband	waarin	

de	meeste	erfgoedorganisaties	zijn	vertegenwoordigd	

en	ook	bij	het	vrijwilligersproject	Missing	Links	staat	

samenwerken	centraal.	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	

werd	ook	geroemd.	Dankzij	de	nieuwe	organisatie	is	er	

één	aanspreekpunt	voor	de	burger	op	het	gebied	van	

erfgoed	in	de	stad	ontstaan.	Een	goed	voorbeeld	van	de	

integratie	van	de	gemeentelijke	dienstverlening.	(MR	&	

NdW)

Nieuwbouwwijk Roomburg ligt op Romeinse resten van de Limes. Het nieuwe 

archeologische park Matilo en haar historie geven identiteit aan de wijk (Foto 

Luca di Tommasso)

het leids comité erfgoedprijs 2013 bestond uit:
Marije van den Berg (bestuurslid Stadslab Leiden en eigenaar Whiteboxing), 

Hans Blom (destijds voorzitter Historische Vereniging Oud Leiden en 

Erfgoedkoepel), Jos van den Broek (publicist, professor Biomedical Science 

Communication en hoofd Science Communication & Society bij Universiteit 

Leiden), Pepijn Smit (artistiek leider PS|theater) en Michiel Zonnevylle 

(voorzitter 3 October Vereeniging Leiden).
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geactualiseerde monumentendatabase op de kaart gezet

Met de overgang van het Leidse monumenten registratiesysteem naar 
Memorix werd in 2012 een grote stap gezet. Hierdoor is een koppeling 
met andere collecties makkelijker geworden en kan iedereen weer via 
onze website de monumentenstatus van een pand opzoeken.

Memorix	is	een	registratiesysteem	dat	wordt	gebruikt	door	Erfgoed	Leiden	

en	Omstreken	(ELO)	voor	het	registreren	en	beheren	van	de	collecties.	

Voor	de	registratie	van	gemeentelijke	monumenten	werd	het	uitgebreid	

met	een	objectencollectie.	Nu	kunnen	er	gemeentelijke	monumenten,	

rijksmonumenten,	karakteristieke	panden,	panden	in	aanwijzing	en	historisch	

interessante	panden	in	Leiden	aan	de	collectie	worden	toegevoegd.

koppelen

Er	zijn	drie	belangrijke	gemeenschappelijk	eigenschappen	waarover	

alle	collectiestukken	beschikken,	namelijk	locatie,	persoon	en	tijd.	Door	

alle	objecten	in	onze	collecties	te	voorzien	van	gegevens	over	deze	drie	

eigenschappen	kunnen	er	nieuwe	inzichten	worden	verworven.	Dit	kan	

bijvoorbeeld	op	een	interactieve	kaart.	Op	zo’n	kaart	wordt	het	mogelijk	

om	alle	informatie	uit	onze	collecties	over	één	locatie	op	te	vragen.	Omdat	

de	monumentenregistratie	nu	ook	in	Memorix	is	opgenomen,	zal	deze	

informatie	ook	makkelijker	te	koppelen	worden.

De	overstap	naar	de	nieuwe	database	was	een	mooie	aanleiding	om	naar	de	

gegevens	in	het	oude	registratiesysteem	te	kijken.	Veel	adressen	die	waren	

gewijzigd	door	de	invoering	van	de	Wet	Basisadministratie	Adressen	en	

Gebouwen	(BAG)	in	2009	en	splitsingen	of	samenvoegingen	van	adressen	

bleken	niet	bijgehouden.	Bij	ruim	500	van	de	2500	registraties	(adressen)	

gaf	dit	een	probleem.	In	totaal	werden	de	adresgegevens	van	ongeveer	275	

gemeentelijke	monumenten	bij	de	actualisering	aangepast.	In	de	toekomst	

zullen	wijzigingen	automatisch	worden	bijgehouden	door	een	koppeling	met	

de	Landelijke	Voorziening,	waarin	registraties	centraal	worden	bijgehouden.

monumentenregister online

Na	de	actualisering	en	de	overstap	naar	Memorix,	werden	de	registraties	

opnieuw	via	internet	aangeboden.	Dit	gebeurde	altijd	via	de	website	van	de	

gemeente	Leiden,	maar	op	11	december	2013	beklonk	wethouder	Jan-Jaap	

de	Haan	de	overgang	naar	de	website	van	ELO.	Op	onze	website	kan	nu	

iedereen	het	register	op	verschillende	manieren	doorzoeken.	Bijvoorbeeld	

via	adres,	maar	ook	op	bouwstijl	of	architect.	Via	Google	Maps	zijn	de	

registraties	ook	al	via	de	kaart	te	benaderen.	Een	eerste	stap	in	de	toekomst.	

(FvZD)

Via de Google Maps kaart is goed te zien dat er veel registraties zijn in het oudste gedeelte van Leiden
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dozen	met	dia’s	die	waren	gevonden	bij	het	grofvuil.	De	dia’s	tonen	onder	

meer	verjaardagsfeesten	uit	de	jaren	zestig/zeventig	van	een	familie	uit	

de	omgeving	Frederik	van	Eedenlaan	in	Leiden.	Ondanks	dat	ze	een	mooi	

tijdsbeeld	geven,	kunnen	deze	dia’s	nog	niet	worden	ontsloten,	omdat	de	

makers	onbekend	zijn	en	het	daarmee	inbreuk	zou	kunnen	doen	op	privacy	

van	deze	mensen.

jaarlijks terugkerend

De	beeldbank	van	ELO	dient	als	een	groot	collectief	geheugen	van	Leiden	

en	omstreken.	Hierdoor	krijgt	de	organisatie	jaarlijks	vele	verzoeken	om	het	

beeldmateriaal	te	mogen	gebruiken	en	blijft	ELO	bezig	om	de	collectie	uit	te	

bereiden.	Zo	konden	we	afgelopen	jaren	autofabrikant	Mercedes	blij	maken	

met	foto’s	van	oude	onderdelen	en	zijn	we	continue	bezig	met	het	leggen	

van	contacten	met	meerdere	Leidse	fotografen,	om	hun	fotoarchieven	bij	ons	

onder	te	brengen.	(GB)

prentverzameling altijd in beweging

De prentverzameling, ook wel de topografisch-historische atlas genoemd, van Erfgoed Leiden 
en Omstreken (ELO) omvat circa 125.000 beelden. Het bevat beelden van alle tijden en ieder 
jaar komen er meer beelden bij. 

Om	deze	groeiende	collectie	te	onderhouden	werkten	er	afgelopen	

jaar,	buiten	de	collectiebeheerder,	zes	vrijwilligers	aan	de	collectie:	vier	

mensen	aan	de	bestaande	prentenverzameling	en	twee	mensen	aan	die	

van	Noordwijk.	Voor	de	verhuizing	van	de	collectie	naar	een	ander	depot	

zijn	zij	vooral	bezig	geweest	met	het	herpakken	van	de	kleinformaten	in	

archiefdozen,	het	controleren	van	het	materiaal	en	het	splitsen	ervan.	Hierbij	

werden	de	foto’s	gescheiden	van	tekening	en	prenten.

interessant materiaal

Zoals	ieder	jaar	waren	er	afgelopen	jaren	ook	weer	interessante	schenkingen.	

Een	voorbeeld	is	de	collectie	van	Jan	Cornelis	van	Eck,	voormalig	notaris	te	

Leiden.	Zijn	verzameling	omvat	46	mooie	landschapsfoto’s	uit	Zuid-Holland	

en	kwam	binnen	als	gift	aan	de	provincie.	Omdat	ELO	het	materiaal	zeer	

speciaal	acht,	zijn	er	met	de	erfgenamen	afspraken	gemaakt	waardoor	de	

collectie	bij	elkaar	blijft	en	wordt	opgenomen	in	de	collectie.	Een	schenking	

die	gedaan	werd	in	2012	was	eveneens	bijzonder.	Deze	bestond	uit	twee	

EÉN SCHENKING BESTOND 
UIT TWEE DOZEN MET DIA’S 
DIE WAREN GEVONDEN BIJ 
HET GROFVUIL

De Frederik van Eedenlaan zoals deze in de jaren zestig eruit zag. In 

deze omgeving werden de dia’s geschoten (Foto Herman Kleibrink, 1954. 

Collectie ELO, PV4314.3)
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In	Leiden	zijn	er	veel	gebouwen	met	cultuurhistorische	waarde	(o.a.	

monumenten).	Door	onduidelijkheid	over	wat	er	wel	en	niet	is	toegestaan,	

weten	veel	geïnteresseerden	niet	waar	de	kansen	en	mogelijkheden	liggen.	

Hierdoor	kan	de	herbestemming	lastig	kan	zijn.	Om	deze	onduidelijkheid	en	

onzekerheid	aan	het	begin	van	het	herontwikkelingsproces	zo	veel	mogelijk	

weg	te	nemen,	werd	in	nauw	overleg	met	de	afdeling	vastgoed	van	de	

gemeente	de	handreiking	opgesteld.

inzicht in bouwhistorische mogelijkheden

Het	nieuwe	systeem	werd	getest	op	een	aantal	gebouwen	in	gemeentelijk	

eigendom,	waarbij	positieve	resultaten	en	reacties	werden	verkregen.	Daarbij	

werd	de	aandacht	gericht	op	gebouwen	die	de	reputatie	hebben	dat	een	

herbestemming	lastig	kan	zijn,	zoals	scholen	en	fabrieken.	Aan	de	hand	van	

een	bouwhistorische	verkenning	kon	het	document	een	nadere	vertaling	

geven	van	wat	de	cultuurhistorische	waardering	van	een	gebouw	betekende	

voor	de	ontwikkelmogelijkheden.

Het	systeem	bestaat	uit	een	tekening	met	codering	en	een	schriftelijke	

toelichting	over	de	mogelijkheden	van	het	gebouw.	De	mogelijkheden	zijn	

ingedeeld	in	vijf	categorieën.	Deze	werken	als	een	keurmerksysteem	van	

categorie	A,	bouwdelen	van	uitzonderlijke	waarde	met	volledig	behoud	als	

uitgangspunt,	tot	categorie	E,	waarbij	geen	sprake	is	van	waarden	en	sloop	

soms	juist	wenselijk	is.		

voor het hele gebouw

Deze	methode	werd	niet	alleen	getest	op	bouwdelen,	maar	ook	op	‘losse’	

historisch herbestemmen dankzij handreiking

Op verzoek van de gemeente Leiden is Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) in 2013 begonnen met het maken 
van een Handreiking Verbouwen en Herbestemmen. Deze handreiking moet architecten, eigenaren en 
potentiële eigenaren van historisch waardevolle gebouwen zo vroeg mogelijk inzicht te geven in de kansen en 
mogelijkheden bij de herontwikkeling van een pand.

onderdelen	in	een	gebouw	zoals	gevelvensters.	Bij	gevelvensters	werden	de	

mogelijkheden	met	betrekking	tot	isolerende	beglazing	in	kaart	gebracht	door	

te	kijken	naar	zowel	het	totale	gevelbeeld	als	naar	de	historische	waarde	van	

het	venster.	Door	op	deze	manier	een	totaalbeeld	van	een	historisch	gebouw	

te	geven,	zal	hopelijk	alle	twijfel	bij	het	herbestemmen	worden	weggenomen.	

(MB	&	RAS)

Met behulp van tekeningen wordt in de handreiking de cultuurhistorische waarde per bouwdeel aangegeven
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en	de	herplaatsing	met	behulp	van	een	gemeentelijke	

subsidie	in	het	kader	van	de	Subsidieregeling	Historisch	

Stadsbeeld.	

Tijdens	het	herstel	gaf	kleuronderzoek	inzicht	in	

de	verschillende	kleurlagen	die	in	de	loop	der	tijd	

op	de	stenen	zijn	aangebracht.	Uiteindelijk	is	de	

keuze	gemaakt	om	de	stenen	na	het	herstel	weer	te	

polychromeren.	De	verfmonsters	die	werden	genomen	

tijdens	het	kleurhistorisch	onderzoek,	worden	bewaard	

door	ELO	en	zullen	in	de	toekomst	nog	nader	worden	

onderzocht	op	samenstelling	en	ouderdom.

ABN	AMRO	heeft	de	steen	met	de	hoed	geschonken	

aan	de	gemeente	Leiden,	die	nu	dus	eigenaar	is	van	alle	

drie	de	stenen.	Ook	is	vastgelegd	dat	bij	sloop	van	het	

gebouw,	de	stenen	moeten	worden	overgedragen	aan	de	

gemeente.	(MR)

stadsbeeld:
van blauwe naar gekroonde hoed

st
ad

sb
ee

ld

De	werkgroep	Gevelstenen	van	de	Historische	

Vereniging	Oud	Leiden	ontdekte	deze	twee	herdenkings-

stenen	in	de	collectie	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	

(ELO).	Op	archiefbeelden	is	te	zien	hoe	zij	deel	

uitmaakten	van	een	set	van	vier	uit	de	gevel	van	de	

voorganger	van	Breestraat	81,	het	voormalige	Breestraat	

79.	Bij	de	sloop	van	het	oude	pand	in	1957	werden	de	

vier	platen	van	elkaar	gescheiden	en	werd	alleen	De	

Blauwe	Hoed	herplaatst	in	de	zijgevel	van	het	nieuwe	

bankgebouw.	Twee	gevelstenen	kwamen	bij	ELO	terecht,	

de	vierde	is	nog	zoek.

De	vondst	van	de	twee	gedenkstenen	leidde	tot	het	

voornemen	om	de	drie	te	herstellen	en	te	herenigen.	

ELO	gaf	opdracht	tot	restauratie	van	de	twee	gevelstenen	

uit	haar	eigen	collectie.	ABN	AMRO,	toenmalig	eigenaar	

van	Breestraat	81	en	daarmee	van	de	steen	met	de	hoed,	

financierde	het	onderzoek,	overig	herstel,	polychromeren	

Jarenlang prijkte er in de Diefsteeg in de zijgevel van Breestraat 81 een verweerde gevelsteen, genaamd ‘De 
Blauwe Hoed’. Het ornament, met daarop een blauwgrijs gekleurde hoed, paste niet bij het gebouw waarin 
hij zich bevond: een bankgebouw opgetrokken aan het eind van de jaren vijftig. In 2013 onderging de steen 
een metamorfose en kreeg hij bovendien gezelschap van twee flankerende gevelstenen, de één met het woord 
‘ANNO’, de ander met het jaartal ‘1652’.

DE VONDST VAN DE TWEE GEDENKSTENEN LEIDDE TOT HET 
VOORNEMEN OM DE DRIE TE HERSTELLEN EN TE HERENIGEN

Boven: De drie gevelstenen zijn weer klaar om teruggeplaatst 

te worden (Foto Luca di Tommasso)

Onder: Gezicht op de Breestraat, detail met het in 1957 

gesloopte Breestraat 79. De vier gevelstenen bevinden zich ter 

hoogte van de eerste verdieping (Gouache door J.M.A. Rieke, 

1896. Collectie ELO, PV3762.16)



erfgoed leiden en omstreken jaarverslag 2012/2013

113

Op 12 september 2013 waren de raad en het college 
van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude 
te gast bij Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Ze 
waren geïnteresseerd in de werkzaamheden van ELO 
sinds het een brede organisatie is geworden. Gezien 
de vele onderwerpen die de revue moesten passeren, 
werden er vele korte presentaties gegeven.

erfgoed leiden presenteert 
zich aan zoeterwoude

ook samenwerking op archeologisch vlak
Door samen te werken met Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) kan de 

gemeente Zoeterwoude in haar ruimtelijke ordening beter en tegen lagere 

kosten omgaan met het archeologisch erfgoed in haar gemeente. De 

samenwerkingsovereenkomst die hiervoor zorgt, werd op 11 maart 2013 getekend 

door burgemeester Liesbeth Bloemen van Zoeterwoude en wethouder Cultuur 

Jan-Jaap de Haan van Leiden.

Gemeenten houden tegenwoordig al vroeg in de ruimtelijke ordening rekening 

met het archeologisch erfgoed. ELO adviseert hierin de gemeenten Leiden, 

Oegstgeest, Leiderdorp en (in opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland) 

Aphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Hillegom. Met ingang van 2013 maakt ook 

de gemeente Zoeterwoude gebruik van deze diensten. Deze samenwerking heeft 

meerdere voordelen. De Leidse archeologen versterken zo hun brede ervaring en 

regionale expertise en Zoeterwoude verzekert zich van advies op maat zonder zelf 

alle kennis in huis te hoeven hebben. Op deze manier kan de burger vertrouwen 

op optimale erfgoedzorg tegen lagere kosten. (CB)

De	onderzoeksagenda,	educatie	en	het	

winkelpuienproject		werden	in	presentaties	van	15	

minuten	in	het	Archeologisch	Centrum	uit	de	doeken	

gedaan.	Vervolgens	vertrok	het	gezelschap	naar	

de	Boisotkade,	waarbij	tijdens	de	wandeling	niet	

alleen	gekeken	werd	naar	de	prachtige	monumenten	

die	Leiden	rijk	is,	maar	ook	naar	de	resultaten	van	

het	kleurenproject.	Op	de	Boisotkade	kwamen	

achtereenvolgens	bouwhistorie,	het	monumentenregister	

en	de	archiefinspectie	aan	bod.	Het	officiële	gedeelte	

werd	afgesloten	met	een	rondleiding	door	de	

archiefdepots,	waarbij	bronnen	uit	de	Zoeterwoudse	

geschiedenis	werden	getoond.	

De	raad	en	het	college	van	Zoeterwoude	waren	onder	

de	indruk	van	alle	werkzaamheden	die	de	nieuwe	

organisatie	op	historisch	gebied	vervult.	Het	is	de	

bedoeling	om	alle	raden	en	colleges	van	gemeenten	

waarmee	Leiden	een	overeenkomst	heeft	gesloten,	vanaf	

het	voorjaar	van	2015	uit	te	nodigen	voor	een	dergelijke	

presentatie.	(CdG)

ZOETERWOUDE WAS 
ONDER DE INDRUK VAN 
ALLE WERKZAAMHEDEN 
DIE ELO OP HISTORISCH 
GEBIED VERVULT

Adjunct-directeur Cor de Graaf leidt de raad en het college van Zoeterwoude rond door het archief
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oude	foto’s	beschikbaar.	Ook	beschikt	de	bibliotheek	over	unieke	publicaties	

en	vertellen	de	kranten	ons	het	verhaal	uit	de	tijd	dat	het	bedrijf	actief	was.	

Dankzij	het	samenspel	van	de	afzonderlijke	geledingen	binnen	Erfgoed	Leiden	

kan	het	affiche	in	een	breed	perspectief	worden	geplaatst.	(RC)

collectie voormalig textielbedrijf van wijk prachtig affiche rijker

Van	Wijk	kent	een	lange	geschiedenis	die	terug	gaat	tot	het	einde	van	de	

achttiende	eeuw.	In	1891	was	het	zelfs,	na	de	Leidsche	Katoen	Maatschappij,	

het	grootste	Leidse	textielbedrijf.	De	productie	vond	plaats	in	fabrieken	aan	

het	Levendaal,	de	Hogewoerd	en	in	de	Vestestraat.	Het	hoofdkantoor	zat	aan	

de	Herengracht.

schapenkoppen

De	twee	schapenkoppen	met	flinke,	gekromde	hoorns	zijn	getekend	boven	

een	schild	met	attributen	uit	het	wolbedrijf:	een	kam	en	spoelen.	Het	geheel	

wordt	omlijst	door	gestileerde	strengen	wol,	waaraan	in	het	midden	een	

schaapsscheerdersschaar	hangt.	De	naam	van	de	drukker	van	deze	lithografie	

is	rechtsonder	genoemd:	Fa.	Senefelder.	Dit	was	een	bekende	firma	uit	

Amsterdam,	die	veel	bedrijfsreclame	produceerde	en	kunstenaars	in	dienst	

had	om	affiches	vorm	te	geven.	De	ontwerper	van	het	Van	Wijk-affiche	is	

vooralsnog	helaas	onbekend.

in goede handen

Voordat	het	affiche	gearchiveerd	en	gedigitaliseerd	kon	worden,	moest	het	

restauratieatelier	eerst	aan	de	slag.	In	het	verleden	is	ze	op	een	kartonnen	

ondergrond	geplakt	en	deze	diende	te	worden	verwijderd	om	het	affiche	voor	

de	toekomst	te	bewaren.	Nu	de	reparatie	gelukt	is,	kunnen	onderzoekers	er	

mee	aan	de	slag.

Erfgoed	Leiden	biedt	de	mogelijkheid	om	de	geschiedenis	van	het	bedrijf	in	al	

zijn	aspecten	te	onderzoeken.	Zo	beheren	we	het	bedrijfsarchief	en	zijn	er	veel	

Van het voormalige textielbedrijf Fa. Van Wijk & Co. had Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) 
slechts één affiche, uit de vroege jaren vijftig,  in haar bezit. Toen een veiling in 2013 de 
mogelijkheid bood om deze collectie uit te bereiden, werd de kans met beide handen gegrepen. 
Met de aankoop van het tweede affiche van Van Wijk & Co. handelde ELO naar het streven om 
het rijke industriële verleden van Leiden weerspiegeld te krijgen in haar affichecollectie.

IN 1891 WAS 
VAN WIJK HET 
OP-ÉÉN-NA 
GROOTSTE 
LEIDSE 
TEXTIELBEDRIJF

De schapenkoppen werden al in 1917 gebruikt voor 

reclamedoeleinden
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naast	het	Plantsoen,	de	Leidse	Hout	en	de	tuinaanleg	bij	

buitenplaats	Ter	Wadding.

Voor	vier	objecten	besloot	het	college	van	burgemeester	

en	wethouders	de	monumentenstatus	niet	toe	te	

kennen.	Het	betreft	het	appartementencomplex	uit	2006-

2008	aan	de	Middelstegracht	14-16-18,	naar	ontwerp	

van	Mieke	Rietveld.	Dit	object	was	voorgedragen,	

nadat	het	de	verkiezing	van	het	mooiste	‘jongste	

monument’	in	2011	had	gewonnen.	Ook	de	negentiende-

eeuwse	wevershuisjes	aan	de	Lammermarkt	45	en	

Lammermarkt	51	en	de	voormalige	ULO-school	uit	1968	

van	gemeentearchitect	T.K.J.	Koch	aan	de	Vijf	Meilaan	

210,	werden	niet	waardevol	genoeg	geacht	om	een	

beschermde	status	te	krijgen.	(FvZD)

dertien gemeentelijke monumenten erbij

Het	gemeentelijk	monumentenregister	is	uitgebreid	met	

enkele	bijzondere	objecten.	Drie	monumentaanwijzingen	

volgen	uit	het	in	2009	gestarte	Scholenproject	(zie	

jaar	verslag	2011).	De	voormalige	schoolgebouwen	

Morsweg	115-117,	Boshuizerkade	119	en	Lusthoflaan	

4	hebben	naast	de	monumentstatus	ook	allen	een	

nieuwe	bestemming	gekregen.	Een	gebouw	dat	nog	

geen	nieuwe	functie	heeft	gevonden,	maar	wel	een	

monumentstatus	heeft	gekregen	in	2013,	is	het	pand	

van	de	Leidse	Duinwater	Maatschappij	(LDM).	Het	

gebouw	van	architect	M.P.	Schutte	staat	op	de	hoek	van	

de	Hooigracht	en	de	Ir.	Driessenstraat	en	werd	in	1958-

1959	gebouwd	als	kantoor	met	dienstwoningen.	Rond	de	

ontwikkellocatie	van	het	De	Nobelcomplex	zijn	enkele	

voormalige	arbeiderswoningen	aangewezen.

uniek en niet-uniek genoeg

Naast	gebouwen	kunnen	ook	groenstructuren	

aangewezen	worden	als	monument.	In	2012	nam	

het	college	een	voorgenomen	besluit	voor	het	

aanwijzen	van	het	Kooipark.	Het	volkspark	uit	1920,	

dat	met	betrokkenheid	van	W.M.	Dudok	tot	stand	is	

gekomen,	zou	zo	beschermd	kunnen	worden.	Het	

voorgenomen	besluit	werd	in	2013,	na	herinrichting	

van	het	park,	omgezet	in	de	definitieve	gemeentelijke	

monumentenstatus.	Het	Kooipark	is	de	vierde	

beschermde	groenstructuur	in	de	gemeente	Leiden,	

Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2012 acht objecten aangewezen 
als beschermd gemeentelijk monument.  In 2013 kwamen er nog eens vijf bij. Naast 
1260 rijksmonumenten telt Leiden nu 1574 gemeentelijke monumenten.

NAAST GEBOUWEN 
KUNNEN OOK 
GROENSTRUCTUREN 
AANGEWEZEN 
WORDEN ALS 
MONUMENT

De aanwijzing van Hoge Morsweg 115-117 volgt uit het in 2009 gestarte Scholenproject.
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kengetallen erfgoed leiden en omstreken

Archiefaanwinsten	in	aantal	meter	archiefruimte

Aantal	gemaakte	toegangen	tot	archieven	in	aantal	meter	archiefruimte

Uithuisplaatsing	archieven	in	aantal	meter	archiefruimte	

(Her)verpakte	archiefbescheiden

2012

354,87

301,74

1077,00

380,00

archiefaanwinsten en -toegangen 2013

269,31

318,17

1156,00

265,00

Door	ruimtegebrek	in	de	depots	aan	de	Boisotkade	moesten	er	tussen	mei	2012	en	december	2013	archiefbescheiden	naar	een	extern	opslagbedrijf	

in	Nijverdal	worden	verplaatst.	Deze	uithuisplaatsingen	betroffen	voornamelijk	archiefbescheiden	van	de	gemeente	Leiden	die	grotendeels	

gedigitaliseerd	zijn.	Ook	aan	het	verpakken	en	herverpakken	van	archiefstukken	werd	weer	aandacht	besteed.	De	daling	van	het	aantal	aanwinsten	

komt	omdat	er	minder	overbrengingen	van	gemeentelijke	archieven	van	de	aangesloten	gemeenten	naar	Leiden	plaatsvonden.

Bruiklenen	uit	archief

Bruiklenen	uit	archeologisch	depot	(voor	onderzoek)

2012

6

9

bruiklenen 2013

1

0

Jaarlijks	worden	er	archiefstukken	en	archeologische	vondsten	uit	de	depots	in	bruikleen	gegeven.	Vaak	worden	er	stukken	uitgeleend	aan	musea,	

zoals	bijvoorbeeld	de	Koorboeken	A	en	B	aan	Stedelijk	Museum	De	Lakenhal,	maar	ook	aan	tentoonstellingen	van	andere	erfgoedinstellingen,	zoals	

het	Historisch	Centrum	Leeuwarden.	De	archeologische	bruiklenen	in	2012	waren	voorwerpen	die	werden	tentoongesteld	in	het	Textile	Research	

Centrum	in	Leiden.	Naast	tijdelijke	bruiklenen	zijn	er	ook	voorwerpen	die	al	jaren	aan	dezelfde	instantie	worden	uitgeleend.	Zo	liggen	er	al	sinds	

2003	een	30-tal	voorwerpen	in	de	vaste	opstelling	van	het	Kamerlingh	Onnes	Gebouw	van	de	Universiteit	Leiden.

uitgeleend	in:
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Adviezen	m.b.t.	ontvankelijkheid

Monumentenadviezen	m.b.t.	de	planvorming	(soms	meerdere	per	dossier)

Ruimtelijke	adviezen	m.b.t.	de	planvorming	(soms	meerdere	per	dossier)	

Archeologische	adviezen	m.b.t.	de	planvorming	

(soms	meerdere	per	dossier)

2012

146

335	(82*)

200	(82*)

143	(22*)

cultuurhistorische adviezen 2013

127

369	(86*)

230	(92*)

91	(23*)

*waarvan vooroverleggen 

In	het	kader	van	planvorming	adviseerde	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	in	2012	824	maal	en	in	2013	817	maal	aan	de	gemeente	Leiden.	Hierin	zit	een	lichte	

stijging	ten	opzicht	van	2011	waarin	763	adviezen	werden	gegeven.	Het	aantal	adviezen	bij	de	vooroverleggen	is	ten	opzichte	van	2011	met	meer	dan	60%	

gestegen	in	2012.	In	2013	vlakt	deze	grote	stijging	af,	maar	het	aantal	vooroverleggen	is	wel	licht	toegenomen.	Het	aantal	archeologische	adviezen	nam	

licht	af	in	2013.	Deze	trend	lijkt	samen	te	vallen	met	de	crisis,	waardoor	er	minder	nieuwbouw	was	en	grote	uitbreidingen	werden	aangevraagd.	Het	aantal	

interne	verbouwingen	en	uitbreidingen	namen	in	deze	periode	juist	toe,	waardoor	het	aantal	monumentenadviezen	en	ruimtelijke	adviezen	groeide.	

Basisonderwijs

Voortgezet	onderwijs

Anders

2012

2321

1109

27

educatie 2013

2309

235

82

De	bezoekcijfers	van	het	basisonderwijs	bleven	vrijwel	gelijk.	Veel	onderwijzers	keren	jaarlijks	terug	met	hun	klas.	Bij	het	voortgezet	onderwijs	zijn	onze	

programma’s	minder	ingebed	in	het	curriculum	van	de	scholen.	In	2012	kwam	één	school	met	alle	eerste	en	tweede	klassen	(zo’n	800	leerlingen)	bij	ons	

op	bezoek.	Dit	bezoek	was	in	2013	ook	ingepland,	maar	ging	uiteindelijk	niet	door.
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Bouwhistorische	onderzoeken

Archeologische	acties	(o.a.	booronderzoek,	proefsleuven,	opgravingen	en	begeleiding)

Panden	die	op	hun	oorspronkelijke	kleurstelling	zijn	onderzocht

Onderzoeken	naar	de	historische	verschijningsvorm	van	winkelpuien

Visualisaties	van	historische	winkelpuien

2012

86

19

1

6

8

onderzoek 2013

50

15

2

2

0

In	2013	konden	er	wegens	personele	wijzigingen	minder	bouwhistorische	onderzoeken	uitgevoerd	worden	dan	een	jaar	ervoor.	De	daling	van	het	aantal	

onderzoeken	naar	oorspronkelijke	kleurstellingen,	historische	verschijningsvormen	en	de	visualisaties	komt	door	een	beleidswijziging.	In	2013	is	er	voor	

gekozen	om	een	groot	deel	van	het	beschikbare	onderzoeksbudget	over	te	hevelen	naar	het	budget	voor	de	Subsidieregeling	Historische	Stadsbeeld.	

Daardoor	werd	er	in	2013	met	een	veel	kleiner	budget	gewerkt	en	worden	enkel	onderzoeken	genoemd	die	in	opdracht	van	ELO	zijn	uitgevoerd.

* De gegevens van de website van Monumenten en Archeologie zijn niet beschikbaar.

De	dalende	lijn	van	de	afgelopen	jaren	in	het	aantal	bezoekers	van	de	studiezaal	zet	zich	voort.	Deze	teruggang	is	echter	te	verklaren	door	het	feit	dat	

er	steeds	meer	mensen	onze	website	gaan	gebruiken	voor	onderzoek.	Naast	de	studiezaal	beschikt	ELO	ook	expositieruimten.	In	2012	en	2013	zijn	er	

verschillende	exposities	geweest.	In	de	expositieruimte	van	het	Archeologisch	Centrum	is	naast	de	vaste	expositie,	één	tijdelijke	expositie	geweest.	Dit	was	

Studiezaal	Archiefgebouw

Expositie	Archeologisch	Centrum

Aantal	sessies	website	Regionaal	Archief	Leiden*

2012

3287

7800

370.000

publieksparticipatie

erfgoed leiden en omstreken 2013

2491

7462

403.000
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de	expositie	‘Topvondsten’	en	deze	was	te	bezichtigen	van	april	2012	tot	maart	2013.	In	de	expositieruimte	van	het	archiefgebouw	

zijn	er	meer	tentoonstellingen	geweest:

•	28	november	2011	tot	20	februari	2012	-	‘Vijftig	jaar	Monumentenzorg	in	straatgezichten’	

•	28	februari	tot	25	mei	2012	-	‘Het	Laatste	Nieuws:	Erfgoed	van	een	uitgever’

•	1	juni	tot	20	augustus	2012	-	‘De	Bollenstreek	in	beeld’

•	24	augustus	tot	1	oktober	2012	-	‘Feest’,	n.a.v.	thema	van	de	Open	Monumentendagen	in	Leiden

•	8	oktober	tot	13	december	2012	-	‘Van	kinderarbeid	tot	grachtenchic’,	n.a.v.	thema	‘Arm	en	Rijk’	van	Maand	van	de	Geschiedenis

•	20	december	2012	tot	eind	april	2013	-	‘Een	eeuw	Kruiswerk	in	de	Duin-	en	Bollenstreek’

•	Eind	april	tot	eind	mei	2013	-	‘Zonder	archieven	geen	geschiedenis’

•	7	juni	tot	11	september	2013	-	‘400	jaar	Maredijkbuurt’

•	Eind	september	tot	eind	oktober	2013	-	3	Oktober-expositie	over	de	stoel	van	Goedeljee

•	Medio	november	tot	eind	februari	2014	-	‘Brouwerij	Hartevelt’

	

De	Open	Monumentendagen	van	2012	en	2013	waren	een	groot	succes.	In	2013	werd	er	zelfs	een	bezoekersrecord	gevestigd	en	

was	de	Leidse	Hortus	Botanicus	landelijk	het	drukst	bezochte	monument.

Aantal	bezoeken	aan	monumenten

Aantal	vrijwilligers

Aantal	opengestelde	monumenten

2012

48517

200

35

2013

54677

200

35

open monumentendagen
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Winkelpuien

Kleuren

Monumentale	onderdelen	in	de	openbare	ruimte

Gevelreclames

2012

16

57

6

0

subsidies 2013*

8

34

6

3

*In 2013 raakte het subsidiebudget voortijdig op, waardoor niet alle aanvragen in behandeling konden worden genomen.

Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	adviseert	de	gemeente	inzake	subsidieaanvragen	voor	de	Subsidieregeling	Historisch	Stadsbeeld.	In	het	

overzicht	staan	de	aantallen	adviezen	die	hebben	geleid	tot	voorlopige	subsidiebeschikkingen	in	respectievelijk	2012	en	2013.	Deze	zijn	

uitgesplitst	naar	de	onderdelen	waarvoor	subsidie	kan	worden	aangevraagd.

Gemeentelijke	monumenten

Rijksmonumenten

Totaal

2012

1569

1260

2829

monumenten 2013

1574

1260

2834

In	twee	jaar	tijd	zijn	er	twaalf	gemeentelijke	monumenten	bijgekomen	en	hebben	twee	monumenten	deze	status	verloren.	De	

aanwijzing	gebeurt	door	besluiten	van	het	college	van	burgemeester	en	wethouders,	welke	zicht	laten	adviseren	door	Adviescommissie	

Cultuurhistorie	Leiden	(ACL).	
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de volgende panden zijn in	2012/2013 een gemeentelijk monument geworden:

	 2012

•	Lammermarkt	39

•	Lammermarkt	41	–	Lange	Scheistraat	8

•	Lammermarkt	47

•	Lammermarkt	49

•	Lammermarkt	53-53a

•	Marktsteeg	2

•	Hoge	Morsweg	115-117

	 2013

•	Boshuizerkade	119

•	Lusthoflaan	4

•	Vliststraat	15,	t.o.

•	Ir.	Driessenstr.1	t/m	9	(on.)

•	Kooizicht	2	(t.o.	2	t/m	56)

Er	zijn	twee	gemeentelijke	monumenten	uitgeschreven:

	 2012

•	Plantsoen	43.	Reden:	had	zowel	de	gemeentelijke-	als	de	rijksmonumentenstatus.	In	dat	geval	weegt	de	rijksmonumentale	status	zwaarder.

•	Reineveststeeg	12.	Reden:	stond	twee	keer	vermeldt	in	het	register.	Eén	van	beide	vermeldingen	is	geschrapt.

Het	aantal	rijksmonumenten	in	Leiden	is	gelijk	gebleven	in	beide	jaren.
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vergeleken’,	in:	Nieuwsbrief	Stichting	Bouwhistorie	Nederland	55	(2013)	28-36

Roscher,	M.F.,	‘De	vergeten	kleuren	van	Leiden.’,	in:	Heemschut	Jaargang	89	

(2012)	16-19

Tussenbroek,	G.	van,	A.	van	Drunen	en	E.D.	Orsel,	‘Bouwhistorische	

waardenkaarten;	Een	gebiedsgerichte	benadering	van	bouwhistorisch	erfgoed’,	in:	

Bulletin	KNOB	111	(2012)	40-53
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artikelen website monumenten & archeologie:
 2012
•	Inspraak	bij	vereenvoudigen	Monumentenverordening,	9-1-2012

•	Aan	de	slag	met	Leidse	geveltekens,	10-1-2012

•	De	geheimen	van	de	Garenmarkt,	23-1-2012

•	Jubileumboek	sluit	themajaar	Leiden	50	jaar	Monumentenstad	af,	2-2-2012

•	Complete	gevelrij	teruggebracht	in	historische	kleuren,	7-2-2012

•	Isolerende	vensters	in	historische	gebouwen,	29-2-2012

•	Topvondsten	uit	Leiden	centraal	in	boek	en	tentoonstelling,	5-4-2012

•	Vroege	elektra	in	Breestraat	117,	16-5-2012

•	De	Romeinen	zijn	terug	in	Matilo,	21-5-2012

•	Adviescommissie	Cultuurhistorie	Leiden	van	start,	23-5-2012

•	Buitenlandse	aandacht	voor	Leidse	kapconstructies,	4-6-2012

•	Burgemeester	Lenferink	benoemd	tot	voorzitter	KNOB,	11-6-2012

•	Vrijwilligers	gezocht	voor	Leids	fotoproject,	21-6-2012

•	Bouwhistorische	waardenkaart	beschermt	‘verborgen’	erfgoed,	26-6-2012

•	Het	werk	van	team	Monumenten	&	Archeologie	in	22	verhalen,	28-6-2012

•	omgevingsdienst	west-Holland	kiest	voor	monumenten	&	archeologie,	

		29-6-2012

•	Muurdelen	Duitse	Huis	uit	13de	eeuw	aangetroffen,	11-7-2012

•	Herkomst	renaissance	balkschilderingen	is	een	mysterie,	31-7-2012

•	Feest!	25	jaar	Open	Monumentendagen	in	Leiden,	13-8-2012

•	Primeur	oude	legerhelmen	tijdens	Monumentendagen,	30-8-2012

•	Tentoonstelling	met	Romeins	en	middeleeuws	schoeisel	in	Textile	Research		

		Centre,	5-9-2012

•	Feestelijk	besluit	Leidse	Open	Monumentendagen,	10-9-2012

•	Expositieruimte	tijdens	viering	Leidens	Ontzet	gesloten,	27-9-2012

•	Arm	en	Rijk:	het	Leidse	contrast,	4-10-2012

•	Bakstenen	muurresten	van	rond	1300	gevonden,	8-11-2012

•	Openingstijden	tijdens	feestweken,	17-12-2012

	 2013*
•	Achter	de	gevel	van	het	Nobelcomplex,	8-1-2013

•	Kaatje	en	Kootje	stralen	weer,	30-1-2013

•	Kelder	met	kleurrijke	tegels	op	Nobellocatie	gevonden,	11-2-2013

•	Historische	films	thuis	op	de	buis,	27-2-2013	(RAL)

•	Uitnodiging	Erfgoed	Ontmoet!	op	13	maart,	4-3-2013

•	Archeologische	samenwerking	met	Zoeterwoude,	12-3-2013

•	Denk	mee	over	de	besteding	van	de	Erfgoedprijs	2013,	14-3-2013	(RAL)

•	Gave	waterkelder	aan	het	Rapenburg	gevonden,	2-4-2013

•	Presentatie	unieke	Onderzoeksagenda	tijdens	FGM-dag,	12-4-2013

•	Vroegmiddeleeuwse	sporen	gevonden	bij	archeologisch	onderzoek			

		Boshuizerkade,	18-4-2013

•	Naoorlogse	monumenten:	‘Lelijk	is	geen	argument’,	24-4-2013

•	1	juni	open	dag	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	in	Aalmarkt	11,	28-5-2013	(RAL)

•	Gerestaureerde	gevelstenen	weer	terug	in	de	Breestraat,	13-6-2013

•	De	Gecroonde	Hoet	teruggeplaatst	dankzij	Werkgroep	Geveltekens,	20-6-2013

•	28	juni	presentatie	lespakket	Naar	de	stad?	en	Magt	in	Leyden,	20-6-2013	(RAL)

•	Wethouder	De	Haan	zet	de	Burcht	op	z’n	plek,	1-7-2013	(RAL)

•	Leiden	gaat	voor	de	Erfgoedprijs	2013,	15-7-2013

•	Gids	maakt	eigenaren	van	rijksmonumenten	wegwijs,	7-8-2013

•	14	en	15	september	Open	Monumentendagen	Leiden,	15-8-2013

•	7	september	opening	archeologisch	park	Matilo,	28-8-2013

•	Erfgoed	Leiden	actief	tijdens	Open	Monumentendagen,	10-9-2013	(RAL)

•	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	zichtbaar	voor	iedereen,	16-9-2013	(RAL)

•	23	september	mini-symposium	275ste	sterfdag	Boerhaave,	16-9-2013	(RAL)

•	Verkiezing	Archiefstuk	2013:			S	T	E	M				O	P				O	N	S	–,	15-10-2013

•	Monumentenstatus	voor	Kooipark,	29-10-2013

•	Leiden	“moderne	en	energieke	erfgoedstad”,	1-11-2013	

•		Lespakket	Naar	de	stad?	genomineerd	voor	Prijs	der	Nederlandse		

Publieksarcheologie,		7-11-2013	(RAL)

•		26	november	gratis	workshop	‘Leids	erfgoed	als	creatieve	inspiratiebron’,		

15-11-2013	(RAL)

•	Primeur:	Leidse	onderzoeksagenda	nu	ook	als	digitale	kaart,	16-11-2013
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•		Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	winnaar	Publieksarcheologieprijs,	18-11-2013	

(RAL)

•	Expositie	over	jenevermaker	Hartevelt	uit	Leiden,	26-11-2013	(RAL)

•	Afwijkende	openingstijden	tijdens	de	feestdagen,	10-12-2013	(RAL)

•	Introductie	nieuwe	monumentendatabase	en	gevelfolder,	11-12-2013	(RAL)

•	Gratis	waaier	met	tips	voor	herstel	schade	aan	monument,	16-12-2013

•	Vondst	kaarsnis	bevestigt	oorsprong	Waalse	kerk	als	ziekenzaal	

			Catharinagasthuis,	19-12-2013

artikelen website regionaal archief leiden
	 2012
•	RAL	neemt	afscheid	van	de	Digitale	Stamboom,	3-1-2012

•	Update	Zoeken	op	personen,	9-1-2012

•	Terugkeer	cipiersboek	uit	Leidse	gevangenis,	10-1-2012

•	Cultuursjop	2012:	Leidse	Kiekjes,	16-2-2012

•	Verenigingsarchief	Quintus	aan	RAL	overgedragen,	13-3-2012

•	Auteurs	achter	vrije	online	toegang	tot	oude	Leidse	kranten,	23-3-2012

•	Oproep	open	erfgoed	Leidse	kranten:	aan	u	de	keus!,	24-3-2012

•	Expositie	collectie	De	Koster	over	het	Leidsch	Dagblad,	25-3-2012

•	Erfgenamen	van	auteurs	en	fotografen	gezocht,	26-3-2012

•	Sorry,	6	t/m	9	april	gesloten!,	4-4-2012

•	Unieke	filmmarathon	Emile	Timan	op	13	en	14	april,	10-4-2012

•	RAL	30	april	en	5	mei	gesloten,	18-4-2012

•	Onderscheiding	voor	vrijwilligersechtpaar	Van	den	Heuvel,	26-4-2012

•	Verhalen	van	vroeger:	tentoonstelling	geopend,	8-5-2012

•	Nieuwe	expositie	De	Bollenstreek	in	beeld,	1-6-2012

•	Missing	Links	-	nieuw	crowdsourcing	project	bij	het	RAL	gestart,	1-6-2012

•	Goede	start	crowdsourcing-project	Missing	Links,	5-6-2012

•	Familiegeschiedenis	Van	Lelyveld	compleet	na	schenking,	6-6-2012

•	Archief	maandag	2	juli	gesloten,	21-6-2012

•	Oproep:	kenners	van	Leiden	gezocht	voor	Leids	fotoproject,	21-6-2012

•	Leiden	viert	feest!	Nieuwe	expositie	tot	30	september,	16-8-2012

•	Studiezaal	8	september	tijdens	Open	Monumentendagen	dicht,	17-8-2012

•	Film,	muziek	en	meer	tijdens	Open	Monumentendagen	2012,	18-8-2012

•	RAL	valt	in	de	prijzen	met	Maatschappelijke	Stages,	20-8-2012

•	Leidens	Ontzet	live	met	RAL	en	Leidsch	Dagblad,	3-9-2012

•	Feestelijk	besluit	Leidse	Open	Monumentendagen,	10-9-2012

•	Warm	onthaal	vrijwilligers	in	Hillegom,	17-9-2012

•	Susan	Suèr	opent	deuren	voor	scholierenstages,	19-9-2012

•	Kunstshot	weer	groot	succes,	26-9-2012

•	Gebouw	Regionaal	Archief	Leiden	3	oktober	gesloten,	27-9-2012

•	Arm	en	Rijk:	het	Leidse	contrast,	4-10-2012

•	Kerk	De	Regenboog	maakt	archief	openbaar,	24-10-2012

•	Binnenkort	alle	oude	notariële	bronnen	online,	30-10-2012

•	RAL	ontvangt	eerste	exemplaar	Oud	Leids	1981,	9-11-2012

•	Archief	Leiden	do	29	november	om	12.30	gesloten,	13-11-2012

•	‘Van	kinderarbeid	tot	grachtenchic’	tot	13	december,	29-11-2012

•	Overzicht	sluitingsdagen	2013,	5-12-2012

•	Doe	mee!	Familiegeschiedenisevenement	‘Famillement’	in	2014	in	Leiden,	

		6-12-2012

•	Workshop	over	Leidse	roots	bij	tv-serie	De	Gouden	Eeuw,	10-12-2012

•	Openingstijden	tijdens	feestweken,	17-12-2012

•	Expositie	‘Een	eeuw	kruiswerk	in	de	Duin-	en	Bollenstreek’,	18-12-2012

	 2013*
•	Update	14-01-2013	beschikbaarstelling	notariële	bronnen,	3-1-2013

•	TV	West	zendt	workshop	Archief	uit,	24-1-2013

•	Archief	belicht	voorouders	Daphne	Bunskoek	in	tv-serie	Verborgen	Verleden,	24-1-2013

•	Cultuursjop,	2013	13-2-2013

•	“De	beste	zorg	voor	Kruiswerkarchieven”,	14-2-2013

•	Archief	belicht	voorouders	Marte	Röling	in	tv-serie	Verborgen	Verleden,	20-2-2013

•	Leids	Archief	verrast	zanger	Stef	Bos	in	tv-uitzending,	28-2-2013

•	Kerkboeken	Voorhoutse	St.	Bartholomeusparochie	online,	7-3-2013

•	Sluitingsdagen	rond	Pasen,	28-3-2013

•	29	april	filmvoorstelling	Koninklijk	bezoek	aan	Leiden,	18-4-2013
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•	Vrijwilliger	Emiel	van	der	Hoeven	koninklijk	onderscheiden,	24-4-2013

•	3	mei	tv	en	films	Leiden	na	de	bevrijding,	25-4-2013

•	Afscheidsexpositie	Martine	Wansbeek-Zijbrands	met	op	14	mei	rondleiding,	

6-5-2013

•	Nieuwe	openingstijden	per	01-06-2013,	7-5-2013

•	Archieven	Voorschoten	naar	Wassenaar,	8-5-2013

•	Erfgoed	Leiden	e.o.	donderdag	6	juni	gesloten,	3-6-2013

•	Expositie	over	400	jaar	Maredijkbuurt,	12-6-2013

•	Werk	in	uitvoering	Beeldbank:	tijdelijk	geen	scans,	17-7-2013

•	Houdt	uw	(klein)kind	van	geschiedenis?,	20-8-2013

•	Grote	waardering	voor	inzet	vrijwilligers,	9-9-2013

•	Boerhaave-archief	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	online,	24-10-2013

•	Kunstshot	2013	groot	succes,	25-9-20

•	Geopend:	Ontzettend	Goed,	1-10-2013

•	Voetbalkaartje	Stuk	van	het	Jaar,	4-11-2013

•	Ruim	1000	reacties	op	onze	enquête.	Bedankt!,	6-11-2013

* Vanaf 2013 is Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) artikelen die van toepassing 

waren op zowel het Regionaal Archief Leiden (RAL) als Monumenten & Archeologie 

(M&A), op beide sites gaan plaatsen. Deze duplicaten zijn niet opgenomen in de lijst 

van het RAL, maar zijn te herkennen aan het ‘(RAL)’ achter het artikel van de M&A 

website.

leids jaarboekje
In	het	door	de	Historische	Vereniging	Oud	Leiden	uitgegeven	‘Leids	Jaarboekje’	

over	2012	en	2013	werden	in	het	‘Archeologisch	en	bouwhistorisch	jaaroverzicht’	

over	2011	en	2012	de	volgende	bijdragen	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken	

opgenomen:

leids jaarboekje 2012:

•	Rijen	Paaltjes	in	Matilo

•	Vroeg	stedelijk	centrum	in	Oegstgeest

•	Huis	ter	Lucht	op	oud	landhoofd

•	Klauteren	in	de	kappen	van	de	Hooglandse	kerk

•	Leiden	voorloper	met	moerbouten

•	De	Sterrewacht	schittert	weer

•	Tweede	leven	voor	bollenschuur

•	Zuidelijke	Schil	is	nu	bescherm	stadsgezicht

•	Beelden	van	Brouwer	hersteld

•	2800ste	beschermd	gemeentelijk	monument

leids jaarboekje	2013:
•	Proefsleuven	op	de	Garenmarkt

•	Verstening	in	Breestraat	al	vroeg	ingezet

•	Oude	muurdelen	Duitse	Huis	aangetroffen

•	De	erfenis	van	banketbakkerij	Biesiot

•	Vroege	elektra	in	Breestraat	117

•	Markante	herinnering	aan	landelijk	Leiden

•	Acht	gemeentelijke	monumenten	erbij

In	beide	jaren	is	ook	de	‘Bibliografie	van	Leiden	en	omgeving’	van	onze	historische	

bibliotheek	gepubliceerd.

lezingen
Andela,	M.D.R.,	‘Kun	je	oude	gebouwen	lezen?	Detectivewerk	in	monumenten.’,	

Lezing	in	het	kader	van	de	MuseumJeugdUniversiteit	in	de	Lakenhal,	18	maart	

2012,	Leiden

Andela,	M.D.R.,	´Ontstaan	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken´,	Lezing	voor	de	

Stichting	Industrieel	Erfgoed	Leiden	(STIEL)	over	het	ontstaan	van	Erfgoed	Leiden	

en	Omstreken,	22	mei	2013,	Leiden

Andela,	M.D.R.,	‘Kader,	taken	en	toekomst	van	de	erfgoedzorg	in	Leiden’,	

Gastcollege	Vrije	Universiteit	in	de	Meelfabriek,	26	oktober	2012,	Leiden
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Andela,	M.D.R.,	‘De	vorming	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken’,	Lezing	in	het	

kader	van	de	federatiedag	van	de	Federatie	Grote	Monumentengemeenten	in	

Scheltema,	12	april	2013,	Leiden

Andela,	M.D.R.,	‘Duivelse	dilemma’s’,	Lezing	in	het	kader	van	het	Erfgoednota	

proces	in	de	Nieuwe	Energie,	24	april	2013,	Leiden

Brandenburgh,	C.R.,	‘Presentatie	archeologiebeleid’,	Presentatie	

Monumentencommissie	Alphen	aan	den	Rijn,	1	februari	2012,	Alphen	aan	den	Rijn

Brandenburgh,	C.R.,	‘Romeinse	vondsten	in	Leiderdorp	en	Leiden’,	

Lezing	Volksuniversiteit	Leiderdorp,	20	maart	2012,	Leiderdorp

Brandenburgh,	C.R.,	‘Wat	vindt	een	archeoloog	in	Leiden?’,	Lezing	Museum	Jeugd	

Universiteit,	Rijksmuseum	van	Oudheden,	3	juni	2012,	Leiden

Brandenburgh,	C.R.	i.s.m.	A.H.	Netiv,	‘(Mooier	dan)	de	werkelijkheid:	het	beleg	

van	Leiden	in	archief,	beeld	en	bodem’,	Historische	lezing	3	October	Vereeniging,	

30	september	2012,	Leiden

Brandenburgh,	C.R.,	´Archaeological	Heritage	Management	in	a	Municipality´,	

Gastcollege	Universiteit	Leiden	in	de	reeks	Heritage	Management,	29	oktober	

2012,	Leiden

Brandenburgh,	C.R.,	´De	oudste	vondsten	van	de	stad;	Wat	de	(bouw)

archeologische	vondsten	ons	vertellen	over	de	vroegste	fase	van	de	stad	en	

waarom	en	waar	we	nog	moeten	blijven	zoeken´,	Lezing	tijdens	symposium	‘Het	

ontstaan	van	Leiden’	van	de	Historische	Vereniging	Oud	Leiden,	2	november	

2012,	Leiden

Brandenburgh,	C.R.	i.s.m.	F.	Kalshoven,	´Archeologisch	Park	Matilo;	Kansen	voor	

het	beleefbaar	maken	van	de	Limes´,	Lezing	Reuvensdagen	(Stichting	Reuvens),	

16	november	2012,	Ede

Brandenburgh,	C.R.	en	E.D.	Orsel,	‘Onderzoeksagenda’,	Lezing	voor	Adviescommissie	

Cultuurhistorie	Leiden,	28	januari	2013,	Leiden

Brandenburgh,	C.R.	i.s.m.	E.D.	Orsel,	‘De	onderzoeksagenda	archeologie	en	

bouwhistorie	Leiden’,	Lezing	in	het	kader	van	een	studiedag	bij	de	Rijksdienst	voor	het	

cultureel	erfgoed	(Nationale	Onderzoeksagenda	Archeologie),	20	juni	2013,	Leiden

Brandenburgh,	C.R.	i.s.m.	E.D.	Orsel,	‘De	onderzoeksagenda	archeologie	en	

bouwhistorie	Leiden’,	Presentatie	Reuvensdagen	Groningen	(Stichting	Reuvens),	15	

november	2013,	Groningen

Graaf,	C.	de,	´Erfgoed	is	emotie´,	Lezing	voor	Vereniging	Oud	Lisse,	22	mei	2013,	Lisse

Graaf,	C.	de,	´Ontstaan	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken´,	Lezing	voor	Stichting	Oud	

Zoeterwoude	over	het	ontstaan	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken,	4	juli	2013,	Leiden

Graaf,	C.	de,	´Ontstaan	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken´,	Lezing	voor	het	

Cultuurhistorisch	Genootschap	Duin-	en	Bollenstreek	over	het	ontstaan	van	Erfgoed	

Leiden	en	Omstreken,	11	september	2013,	Leiden

Graaf,	C.	de,	´Zoeterwoude	rond	1800´,	Lezing	voor	stichting	Oud	Zoeterwoude,	10	

oktober	2013,	Zoeterwoude

Netiv,	A.H.,	´Wat	at	Willem	van	Oranje?´,	Lezing	MuseumJeugdUniversiteit,	18	

november	2012,	Leiden

Netiv,	A.H.,	´Ontstaan	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken´,	Lezing	voor	de	Historische	

Vereniging	Oud	Leiden	over	het	ontstaan	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken,	29	mei	

2013,	Leiden

Netiv,	A.H.,	´Ontstaan	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken´,	Lezing	in	het	Leiderdorps	

Museum	over	het	ontstaan	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken,	17	juli	2013,	Leiderdorp
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Netiv,	A.H.,	´Ontstaan	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken´,	Lezing	voor	de	Vereniging	

Jan	van	Hout	over	het	ontstaan	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken,	11	september	

2013,	Leiden

Netiv,	A.H.,	´Ontstaan	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken´,	Lezing	voor	de	Historische	

Kring	Voorhout	over	het	ontstaan	van	Erfgoed	Leiden	en	Omstreken,	9	oktober	

2013,	Voorhout

Orsel,	E.D.,	´Bouwhistorische	waardenkaarten´,	SBN-RCE	Studiedag	Purisme	en	

pragmatisme;	Hoe	nu	verder	met	bouwhistorisch	onderzoek?,	16	december	2011,	

Amersfoort

Orsel,	E.D.	i.s.m.	C.R.	Brandenburgh,	´Het	grafelijk	hof	in	Leiden´,	Congres	

Hoven	in	Nederland,	8	juni	2012,	Leiden	

Orsel,	E.D.,	´De	stad	als	gebouwd	archief´,	Lezing	voor	Adviescommissie	

Cultuurhistorie	Leiden,	18	september	2012,	Leiden

Orsel,	E.D.,	´Leiden,	historie	en	bouwen´,	Lezing	Koninklijk	Instituut	Van	

Ingenieurs	KIVI	NIRIA,	8	november	2012,	Leiden

Orsel,	E.D.,	´Meer	dan	de	som	der	delen´,	Symposium	t.g.v.	afscheid	

gemeentelijk	bouwhistoricus	Ad	van	Drunen,	16	november	2012,	

’s-Hertogenbosch

Orsel,	E.D.,	‘Borgen	van	de	bouwhistorie	in	Leiden’,	RCE	Netwerkbijeenkomst	

Erfgoed	en	Ruimte,	25	juni	2013,	Amersfoort

Orsel.	E.D.,	‘Leiden	in	de	17de	eeuw’,	Lezing	in	het	kader	van	bezoek	

Binnenlandse	Zaken,	4	juli	2013,	Leiden

Orsel.	E.D.,	‘‘Gravensteen’,	a	problematic	towerhouse?’,	Lezing	Woontorens	
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