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Inleiding 

 
 

Deel 1 Scholenbouw in Leiden tot 1940 

 
 

Het Leidse Gemeenteverslag van 1910 noemt met trots de nieuwe school in de Medusastraat, ‘een 

sieraad der gemeente’. De interieurs van scholen, ook die voor de minderbedeelden, worden begin 

twintigste eeuw steeds fraaier en kleurijker met siersmeedwerk en bonte patronen. De bedoeling 

hiervan ligt in de overtuiging van ‘de opvoedende kracht der schoonheid’. Onderwijzer Jan Ligthart 

twijfelt aan het nut ervan: “Voor mij is er een schreeuwende disharmonie tusschen de 

monumentale gebouwen met ruime hallen, breede trappen, lange gangen en die simpele kinderen. 

Het doet mij vreemd aan, die witte gezichtjes, schrale figuurtjes, armelijke kleertjes te zien dwalen 

door zoo’n rijkdom van ruimte en materiaal. Het is, of men een sjofel katje op een zijden kussen 

van een vergulde auto door de stad reed. Het is de arme knaap op den troon van Frankrijk”. 

Het exterieur levert al sinds het begin van de scholenbouw, in 1860, een belangrijke bijdrage aan de 

verfraaiing van het stadsbeeld. Veel mooie gebouwen verrijzen op bijzondere stedenbouwkundig 

locaties in het schilderachtige Leiden. 

Voor die tijd zijn er veel klachten over schoolgebouwen. Onvoorstelbare grote groepen arme 

kinderen worden bij elkaar in immens grote afgekeurde gebouwen gestopt …met alle ellende van 

dien. Ziektes hebben vrij spel en maken veel slachtoffers. Artsen-hygiënisten en schoolcommissies 

pleiten vanaf ca. 1850 voor verbeteringen, die uiteindelijk in wetten en bouwbesluiten worden 

bekrachtigd. Samen met architecten werken ze in die periode aan nieuwe schoolontwerpen. 

Het schoolgebouw wordt niet alleen door architectuurhistorische- maar ook door een groot aantal 

cultuurhistorische factoren bepaald. Het is daarom van belang om te weten hoe de sociale 

omstandigheden in een bepaalde periode zijn, hoe de bevolking is opgebouwd, welke hygiënische 

problemen zich voordoen etc. etc.  De nieuwe inzichten in de gezondheidszorg leiden tot het 

ontwerpen van ‘gezonde’ schoolgebouwen. Tot in de wederopbouw zijn de principes van licht, 

lucht en ruimte van groot belang. 

Verder kan bij een nieuw schoolgebouw meespelen voor welke leerlingen de school is bestemd, 

welke sociale status de leerlingen hebben en ook tot welke gezindte ze behoren.  Tevens is het 

niveau van het onderwijs (schooltype) zeer bepalend voor het ontwerp van het schoolgebouw: het 

contrast tussen een kleuterschool en een middelbare school is in alle opzichten erg groot. 

Een andere cultuurhistorische factor is het onderwijshistorische aspect. Begin twintigste eeuw 

ontstaan de reformpedagogen die kritisch staan tegenover het traditionele –in hun ogen 

autoritaire– onderwijs. De Nieuwe Schoolvereniging, het Montessori- en het Daltononderwijs 

hanteren een pedagogie met meer vrijheid en zelfwerkzaamheid voor de leerlingen. Maria 

Montessori ontwerpt een onderwijssysteem waarbij ook het schoolgebouw anders ingedeeld 

wordt.  

Voor de benadering van schoolgebouwen spelen de cultuurhistorische aspecten een belangrijke rol. 

 

Het onderzoek is ingedeeld hoofdstukken gebaseerd op tijdsbestekken die voortkomen uit type 

schoolgebouwen. Het eerste hoofdstuk is een schets van het Leidse  onderwijs tot 1800, met de 

Latijnse school en armenscholen in gebouwen die op dat moment leeg stonden. In de hierop 

volgende periode, tot 1850, staan in de eerste Wet op het Lager Onderwijs enkele regels voor de 

bouw van scholen, die overigens dan nog nauwelijks worden toegepast. Het derde tijdsbestek loopt 

van 1850 tot 1878. De gemeente Leiden start met haar eerste scholenbouw voor het lager- en 

middelbaar onderwijs. In het vierde hoofdstuk , dat met de Wet op het Lager Onderwijs van 1878 

begint en eindigt in 1900, wordt een grote stap voorwaarts gemaakt met de bouw van de eerste 

corridorscholen. De periode tot 1920 staat in het teken van een gezond schoolgebouw met 
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aandacht voor de psyche van het kind. Het zesde tijdvak tot 1940 wordt gekenmerkt door 

verfraaiing van schoolgebouwen. 

Bij de samenstelling van dit rapport zijn de scholen ingedeeld op jaartal, schooltype, gezindte en 

bouwtype. Achterin is een lijst opgenomen met scholen. 

De gebouwen moeten bij voorkeur ontworpen zijn als schoolgebouw. De weeshuisscholen, de 

aalmoezeniershuis-scholen en andere scholen in gestichten of bij onderwijzers thuis vallen hier niet 

onder omdat deze vaak ondergebracht zijn in grotere complexen. 

 

Dit rapport is het eerste deel over de Leidse scholenbouw en richt zich op de periode tot 1940. Het 

is de weerslag van archiefonderzoek in het Regionaal Archief Leiden. Vooral de jaarlijks uitgegeven 

Gemeenteverslagen, gedenkboeken van scholen en plattegronden vormen de basis.  

 

De periode 1945-1965 wordt beschreven in het tweede deel van het rapport. Hier wordt een 

andere onderzoeksstrategie gevolgd omdat het een jonge periode is die niet in de archieven is 

opgenomen. De scholen worden direct geïnventariseerd terwijl het nodige archiefonderzoek later 

volgt. Het theoretische kader voor dit onderzoeksgedeelte is de categorale studie Wederopbouw 

‘Scholen’ (RACM) en het Amsterdamse scholenrapport Schoolvoorbeelden (2004, BMa).                                          

Veel Leidse scholen blijken goed vergelijkbaar met die in Amsterdam. 

 

Scholenbouw staat –weer– in de belangstelling. Het is immers ‘een sieraad der gemeente’. De 

aftrap wordt in 1996-1997 gegeven als het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) in Rotterdam 

een expositie over de architectuur van schoolgebouwen organiseert en een waardevolle catalogus 

uitbrengt onder de titel: Nederland naar school, twee eeuwen bouwen voor een veranderend 

onderwijs’. Over de scholenbouw in Leiden is niet veel geschreven. De Unit Monumenten en 

Archeologie heeft een boekje, Licht, lucht en ruimte. Gebouwen voor lager onderwijs in Leiden’, 

uitgegeven in het kader van de Open Monumentendagen 1997 en er is een gedegen scriptie 

geschreven over ´Standonderwijs´ door H. Aardema.                                                                                                   

Amsterdam en Utrecht voerden in 2003-2004 categoriale studies uit naar schoolgebouwen.  De 

Unit Monumenten & Archeologie volgt nu met dit onderzoek. 

 

Het hoofddoel van het totale onderzoek is na te gaan welke gebouwen alsnog beschermd dienen te 

worden tegen de sloopkogel. De huidige vooruitgang als de ontwikkeling van de Brede School zet 

namelijk veel oude schoolgebouwen buiten gebruik. Een categoriale studie moet de eventuele 

waarde van de panden toelichten.  

Na dit archiefonderzoek volgt een quick-scan waarin alle relevante schoolgebouwen die nog geen 

monument zijn, worden geïnventariseerd en gefotografeerd. Dit onderzoek moet gezien worden als 

de basis voor selectie.   

De Monumentenselectiecommissie kan bij de beoordeling van geselecteerde en voorgedragen 

schoolgebouwen een toetsing doen aan de hand van de uit dit rapport voortgekomen kaders.  
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De geschiedenis van de scholenbouw in Leiden  

 

             1324-1800     Onderwijs in Leiden                                                                                                                                                          

Parochieschool en Latijnse school                                                                                                                                

Als Graaf Willem III in 1324 in een charter schrijft dat hij ‘Meyster Andries, scoelmeyster van 

Leyden’ van de school afhaalt om zijn dochter les te geven, levert hij het eerste tastbare bewijs van 

de middeleeuwse onderwijsactiviteiten in Leiden.
1
 De Leidse school waar meester Andries aan is 

verbonden, is de parochieschool van de Sint Pieterskerk.                                                                                           

Bij iedere kerk en parochie hoort een school waar jongens worden opgeleid voor kerkelijke- en 

maatschappelijke functies en voor het vormen van een liturgisch zangkoor. De Lateraanse Concilies 

(1179 en 1215) stimuleren de stichting van scholen. Leiden behoort tot het domein van de Graven 

van Holland en die hebben het recht om de school die bij de Sint Pieterskerk horen, te beheren 

(scholasterie). De burggraaf van Leiden, Dirk van Wassenaar, heeft voor 1350 de scholasterie van 

graaf Willem IV gekocht. In 1356 raakt hij zijn privileges kwijt na een conflict met de stadsregering 

en wordt de school een stadsschool .
2
                                                                                                                                                                                 

De meeste steden hebben sinds de late middeleeuwen naast parochiescholen ook stadsscholen. 

Dat is gevolg van de groeiende steden die behoefte hebben aan mensen die kunnen lezen en 

schrijven om de administratie, handel en industrie vast te leggen. 
3
 Het onderwijs krijgt een nieuwe 

impuls na de uitvinding van de boekdrukkunst in het midden van de vijftiende eeuw en doordat er 

naast het Latijn steeds meer plaats is voor de landstaal, het Nederduits.    
De Schole of Scoele in Leiden, wordt  in 1358 gesticht op een terrein van Graaf Albrecht. De grote 

scole of Kinderschole zoals het in de vijftiende en zestiende eeuw heet, is de voorloper van de 

Triviale School, beter bekend onder de naam ‘Latijnsche School’. De Latijnse scholen zijn 

stadsscholen. Ze geven een stad prestige. 
4
                                                                                                                                            

Dit schoolgebouw is slechts een eenvoudig met riet gedekt huis en heeft met teer afgewerkte 

deuren en ramen. In 1431 raakt het te vervallen en wordt een nieuwe school gebouwd op de 

Hofweg -tegenwoordig de Lokhorststraat-  en de hoek van de Schoolstraat waar de nu voormalige 

Latijnse school staat.
5
  

 

                                                          
Pieter Bast, Leijden in Hollant 1600 detail kaart met Pieterskerk           J. Timmermans Latijnse school 1788                     

In 1599 verwerft de stad het oude rechtslokaal van Rijnland om in 1601 de Latijnse school met 

rectorswoning op te richten. Het poortje voor de woning dateert van 1613. Het nieuwe 

schoolgebouw heeft drie lokalen op de begane grond en drie op de eerste verdieping. De tweede 

verdieping is niet ingedeeld en wordt gebruikt als gehoorzaal. Dit type school kent nog geen 

jaarklassen. De klassen worden verdeeld naar leerprestatie. Leeftijdsgrenzen zijn niet 

doorslaggevend voor de indeling van de klassen. De Leidse Latijnse school heeft acht klassen waar 
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de jongste, zevenjarige leerlingen beginnen in de octava, de achtste klas, en meest volleerden 

eindigen in de eerste klas. In het basisjaar, het trivium (triviale scholen), leren de beginnelingen de 

Latijnse grammatica en literatuur in combinatie met retoriek en dialectiek. De hoogste klassen 

volgen het Quadrivium met lessen in filosofie en mathematica.                                                                                                                                                        

In 1618 wordt op de –Gereformeerde- Nationale Synode in Dordrecht de aanbeveling aangenomen 

dat alle kinderen, dus ook de allerarmsten, in staat gesteld moeten worden van de ‘weldaet der 

scholen’ te profiteren. De humanisten drukken hun stempel op het onderwijs. Het hoogste doel is 

om het kind te vormen tot een ontwikkeld en beschaafd mens met de klassieke oudheid als 

ideaalbeeld: een kind dat meehelpt aan het vormen van een betere maatschappij.
 6

                                                                                  

In 1650 vullen 70 à 80 leerlingen de septima, de zevende klas en de sexta, de zesde klas. In de 

schoolsteeg wordt vervolgens een nieuw gebouw opgericht om de grote hoeveelheid leerlingen op 

te vangen. Na 1664 ontstaat er meer ruimte omdat de septima wordt opgeheven.  

 

Hoogeschool                                                                                                                                                                          

Leiden kan zich beroemen op de oudste universiteit van Nederland, de Hoogeschool. Na de Latijnse 

school kunnen leergierigen hier doorstuderen. De stichting die bevestigd wordt met het handvest 

van de Hoogeschool, vindt plaats in 1575, aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog en vlak voor de 

Alteratie (1578).                                                                                                                                                           

De opening geschiedt aanvankelijk in het Barbaraklooster aan de Voldersgracht bij de Langebrug. 

Kort daarop in 1577 wordt de kerk van de Faliede Begijnen aan het Rapenburg in gebruik genomen 

als lesgebouw. De eerste kosten voor het gebouw komen voor rekening van de stad. In 1581 raakt 

het gebouw overvol met 219 leerlingen en wordt de kapel van het Klooster der Witte Nonnen aan 

het Rapenburg er bijgetrokken. 

 

Stadscholen, Nederduitse en Franse scholen                                                                                                                  

Naast de stadsscholen zijn er vanaf de vijftiende eeuw tot ver in de negentiende eeuw de duurdere 

particuliere scholen of bijscholen voor jongens tussen de zeven en vijftien jaar. De onderwijzers 

geven vakken zoals Frans, rekenen en boekhouden, die op de stadsscholen niet worden 

onderwezen. Latijn mogen ze alleen met toestemming van het stadsbestuur geven.
7
                                                                                                 

Naast de Latijnse scholen zijn er de Nederduitse- en Franse scholen. Dit zijn niet per definitie 

stadsscholen.                                                                                                                                                                 

De Nederduitse scholen zijn vanaf de zestiende eeuw tot ver in de achttiende eeuw, de elementaire 

scholen voor de niet-elitaire bevolking. De leerlingen krijgen er les in godsdienst, lezen en schrijven. 

De Franse scholen, eigenlijk Franse- en Duitse scholen hebben naast rekenen en boekhouden ook 

Frans op het lesprogramma staan. Deze scholen waar Frans de voertaal is, zijn duur en bestemd 

voor de welgestelden. De leerlingen krijgen ook les in aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, 

sterrenkunde en navigatie.
8
  

 

Leidse armenscholen tot 1800                                                                                                                                                        

De armenscholen zijn de voorlopers van de lagere of basisscholen. De humanisten zoals Juan Vives 

pleiten voor gratis onderwijs om bedelarij en landloperij te verminderen. Het systeem van de 

armenscholen wordt in het midden van de achttiende eeuw in het hele land ingevoerd. In veel 

steden worden de mensen die van de bedeling leven, gedwongen hun kinderen naar school te 

sturen op straffe van een korting op hun toelage.
9
 De arme kinderen die werken hebben het extra 

zwaar omdat ze voor- en na het werk naar school moeten. Naast de armen- of kosteloze scholen 

zijn er diaconiescholen: de armenscholen van een kerkelijke gemeente.                                                                                                                                    

Het schoolsysteem is ook hier niet aan leeftijd gebonden maar aan leerprestaties. De overgrote 

meerderheid bestaat uit kinderen van zes tot twaalf jaar. Ze leren daar de elementaire vakken: 

spellen, lezen, schrijven en godsdienst. De hoofdonderwijzer laat zich helpen door slimme oudere 

leerlingen.                                                                                                                                                                                                                                         

De stad krijgt met een steeds grotere groep kinderen te maken die les moet krijgen. Om het zo 

goedkoop mogelijk te houden, worden daarvoor ruimtes en gebouwen gebruikt die leegstaan of 
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weinig gebruikt worden. Van 1736 tot 1765 wordt de Hoogduitse kerk of Bethlehemskerk op de 

Langegracht gebruikt als armenschool. Ook in Amsterdam worden kerkgebouwen gebruikt zoals de 

Nieuwe Waalse Kerk op het Molenpad.                                                                                                                                              

In Leiden staat het voormalige magazijn op de Kaarsemakersstraat (de voormalige Kaarsstraat), 

hoek Groenesteeg, al sinds 1760 als armenschool genoteerd. (De namen van de straten waar 

schoolgebouwen staan, worden in de archieven steeds verwisseld waardoor het verwarrend is of 

steeds hetzelfde schoolgebouw bedoeld wordt). Uit het archief blijkt dat het gebouw een aantal 

malen vergroot wordt tot het eind negentiende eeuw haar huidige vorm krijgt.   

                                                                                                               

                                     
Leyden Detail kaart  J. Bleau 1645                                                     Detail kaart Kaarsemakersstraat/Groenesteeg       

Rond 1800 staan in de meeste schoolzalen lange banken met- en zonder schrijfplaatsen. Ze krijgen 

er hoofdelijk onderwijs, dat betekent dat elke leerling zijn eigen tempo bepaalt, hardop moet leren 

en bij de meester zijn uit het hoofd geleerde stukken moet opzeggen. Er zijn verhalen van 

schoolinspecteurs die zich beklagen over het oorverdovende lawaai.                                                                                                      

De leerlingen gaan ongeregeld naar school. De Wet voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs van  

3 april 1806 brengt daar verandering in.    

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

.                Onbekende kunstenaar, aquarel, de Fusteinhal te Leijden 1787 en stadsarmenschool   

Ook de Fusteinhal aan de Haarlemmerstraat is sinds 1787 als stadsarmenschool in gebruik.
10

 Het 

gebouw dient tot 1577 als Sint Barbaragasthuis en wordt later verbouwd als hal voor het keuren- 

en merken van fustein, een wollen stof waarin katoen is verwerkt. 
11

 De gevel dateert uit 1611. Er is 

een ongedateerde plattegrond in het Regionaal Archief van Leiden en Omstreken (RAL) aanwezig 

waarop te zien is dat de benedenhal als vleeshal gebruikt wordt. De armenschool, voor de 

onvermogenden, bevindt zich op de bovenverdieping. De ruimte is 28 voet breed en 72 voet lang. 

(voet =31,4 cm) 
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De scholen van de weeshuizen vallen buiten het kader van dit onderzoek omdat ze onderdeel 

uitmaken van een groter complex. De Leidse archieven noemen scholen in het Heilige Geest of 

Armen Weeskinderhuis, het Rooms-katholieke Weeshuis, het Luthers Weeshuis, het Waalsche 

Weeshuis en de Rooms-katholieke Diaconiescholen. Ook de tientallen bijzondere scholen der 

tweede klasse, genoemd naar de onderwijzers, vallen ook buiten het onderzoek naar de 

scholenbouw omdat het onderwijs in woningen wordt gehouden. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Beroepsonderwijs                                                                                                                                                        
In 1785 wordt in Leiden de beroepsopleiding de Mathesis Scientiarum Genitrix (MSG) opgericht. 

Aanvankelijk dient het om de ‘land- en zeedienst bij minvermogenden te bevorderen’. Door de 

ontwikkeling op het gebied van de industrialisatie wordt de opleiding hervormd en gaat het zich 

meer richten op de werkzaamheden van de fabrieksarbeider en van de handwerksman. 
12

 Deze 

school die sinds de negentiende eeuw een Koninklijke bescherming geniet, kan gezien worden als 

een voorloper van de ambachtsschool. Het tekenonderwijs staat er in hoog aanzien. Na eerst 

gebruikt te hebben gemaakt van enkele leegstaande lokalen van de Latijnse school -later het 

Gymnasium- verhuist de MSG in 1846 naar de tot school omgebouwde rectorswoning van het 

Gymnasium.  

 

Een andere achttiende-eeuwse opleiding in Leiden is de Ars Amulae Naturae (1799) aanvankelijk 

voor tekenaars en kunstschilders en later ook voor beeldhouwers en grafici.  Ze gebruiken de 

bovenruimte van de Rhijnsburgerpoort waar in het begin dit exclusieve groepje van 12 mensen een 

keer in de week les krijgt in naakttekeningen. In 1859 verhuizen ze naar ‘het lokaal van J. 

Kneppelhout’ aan de Pieterskerkgracht.  
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            1800-1850     Onderwijs in bestaande gebouwen  

 

Wet voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs (1806) en Bijschrift voor de Scholenbouw (1811)                                                                                                                    

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1579-1795) gaat over tot een eenheidsstaat, de 

Bataafse Republiek, met een centrale regering in Den Haag. Het onderwijs wordt nu niet meer 

geregeld door de plaatselijke besturen maar door de staat en door regelingen die vastgelegd zijn in 

wetten. De invloed van de Franse Revolutie (1789) brengt ook in de Bataafse Republiek de 

scheiding tussen Kerk en Staat, die bij het decreet der Nationale Vergadering van het Bataafse Volk 

wordt vastgelegd. De Wet voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs van 3 april 1806 van de 

Bataafse Republiek stelt dat de openbare scholen gemengd moeten zijn en toegankelijk voor alle 

gezindten. Voor de oprichting van bijzondere scholen is toestemming nodig van de plaatselijke 

overheid.  In 1798 stelt in Leiden een commissie een conceptreglement op voor de lagere- en 

armenscholen. Arme kinderen van alle gezindheden moeten op de armenscholen worden 

toegelaten.                                                                                                                                                                         

De Wet bepaalt dat de school verdeeld wordt in klassen (naar voorbeeld van de Latijnse school). De 

leerlingen worden verdeeld in drie klassen, die afgezonderd van elkaar in bankenrijen zitten. De 

Wet stelt: ‘leerlingen van dezelfde klasse worden steeds gezamenlijk onderwezen, terwijl voorts 

gezorgd worde, dat die der andere klassen gedurende dien tijd hunne bezigheden hebben’.
13

 Voor 

het klassikale onderwijs is het van belang dat er een schoolbord aanwezig is, waarop de meester 

onderwijs kan geven. Bij meer dan zeventig leerlingen dient er een ondermeester of tweede 

meester aanwezig te zijn.                                                                                                                                                                          

Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de meester dat de kinderen schoon en gezond op school 

komen en hij zorgt er ook voor dat ook het gebouw schoon is. Het lokaal moet regelmatig gelucht 

worden en wekelijks tweemaal gezuiverd.
14

  

 

De eerste ontworpen schoolgebouwen in de vakbladen                                                                                        

In het tijdschrift: Bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met 

betrekking tot de Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden voor het jaar 1807, dat voor alle 

gemeenten wordt geschreven (en door Mortier in Leiden wordt uitgegeven) worden in zeven 

artikelen de aanbevelingen uitgelegd voor de bouw van een school. Per kind moet 0.6 vierkante 

meter oppervlak beschikbaar zijn en de hoogte onder de balken moet 3.8 meter  bedragen.
15

                                                                                                            

Vijf jaar na de Wet voor het Lager Schoolwezen uit 1806, wordt het bijschrift voor het 

schoolgebouw, ‘Eenige regelen aangaande de inrigting der scholen en van het onderwijs met 

betrekking tot de gezondheid der leerlingen’ gepubliceerd.                                                                                                                                                           

Daarin staat: ‘Het schoolgebouw zij zoo veel mogelijk tegen het Oosten gelegen, op eene luchtige, 

enigzinds verhevene plaats, althans niet in eene laagte, noch in de nabijheid van stilstaande 

wateren, mesthoopen of eenigerhande, ongezonde luchtopgevende plaatsen’ die niet aantrekkelijk 

is voor ongedierte  en goed te luchten is. De grootte moet evenredig zijn aan het ‘vermoedelijk 

getal’ van de leerlingen. Verder moet de school voorzien zijn van een houten vloer en genoeg 

ramen hebben voor ventilatie en licht. Bij regel 13 staat te lezen: ‘de zonnestralen mogen niet op 

de boeken en schriften noch in de nabijheid der leerlingen vallen of van eenen witten muur naar 

denzelven terug gekaatst worden’. 
16

 De banken en tafels moeten aan elkaar vastzitten en 

evenredig zijn aan de lengte van de kinderen. Voetenplankjes en rugleuningen zijn ook gewenst. De 

jongens en meisjes dienen gescheiden van elkaar te zijn. De meester moet op een podium zitten. 

Zelfs de lijfstraffen staan in de regels vermeld:  ‘kinderen voor de billen te kastijden’ is  

geoorloofd.
17

                                                                                                                                                                               

In het tijdschrift worden ook drie modelontwerpen voor dorpsscholen voor ca. 50 leerlingen 

gepubliceerd. Het zijn vrijstaande gebouwen met een zadeldak op een rechthoekige plattegrond. 

De hoogte van het dak varieert hier tussen de 5,5 meter (voor 50 leerlingen) en 5,7 meter (voor 100 

leerlingen).
18

 Volgens dit model is de school in de breedterichting ingedeeld met drie maten lange 
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banken bestemd voor de drie klassen. In het achterste gedeelte zijn twee toilethokken aanwezig en 

aan weerszijden, aan de blinde muur, hangen schoolborden. In een ander ontwerp zijn de toiletten 

in een uitbouw met luifel geplaatst. De uitbouw dient tegelijkertijd het toegangsportaal.                                                                                   

De architectonische vormgeving, met alleen twee grote halfronde vensters aan de korte kanten, 

heeft overeenkomsten met andere ontwerpen voor nieuwe type gebouwen uit die tijd, zoals de 

havenmagazijnen en de kerkgebouwen, die door de ‘waterstaatingenieurs’ ontworpen worden. 

Deze ingenieurs zijn in de Franse Tijd (1810-1813) opgeleid door hun Franse collega’s. Veel van de 

ontwerpen zijn ook eenvoudige bakstenen gebouwen met enkele grote getoogde schuiframen. 
19

                                                            

De uitgaven van het rijk, de provincie en de gemeente nemen zeer toe. Tussen 1826 en 1828 wordt 

bijna de helft van de uitgaven aan gebouwen en meubilair besteed. De gemeente neemt 71% voor 

haar rekening.
20

    

  

                      
               Modelschool voor 100 leerlingen uit Bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding.   

                                                                                                                                                                                                                                                          

De wet in de praktijk: een verslag van Jan van Geuns over de armenschool Groenesteeg                                                                                                 

De Leidse schoolopziener Jan van Geuns schrijft in 1803 een verslag over de armenschool in de 

Groenesteeg.
 21

  In dit, als memorandum geschreven, boekje over de onderwijzer Jan Brunt (1777-

1803) beschrijft Van Geuns het succes van de invoering van het klassikale onderwijssysteem en de 

gevolgen voor de school: ‘Bij dit reglement stelde zij onder andere voor,(…) om, daar bij de 

classicale leermethode in te voeren; om, in plaats van eens, driemaal daags school te laten houden, 

telkens voor eene afzonderlijke  classe; (…).’
 22

 Het lokaal moet ingericht worden met tafels, 

banken, kasten en zwarte schoolborden. De ramen zijn aan verbetering toe. De 422 kinderen 

krijgen verdeeld over de dag les. Om 9 uur in de ochtend ontvangt de onderwijzer 204 leerlingen 

van de eerste dus laagste klasse, om half twaalf komen 166 tweede klasse leerlingen, terwijl de 

hoogste klasse, die slechts uit 52 leerlingen bestaat, pas om 7 uur aan de beurt komt. Het resultaat 

van de nieuwe methode is volgens Van Geuns boven verwachting: de leerlingen leren snel en in de 

klassen heerst orde en rust. De meeste protesten van de ouders tegen het nieuwe 

onderwijssysteem gaan alleen over het feit dat de leerlingen om 9 uur moeten beginnen.  

 

De overvolle stadsarmenscholen en tusschenschool                                                                                                                                             

Koning Willem I belast de provinciale gouverneurs in 1820 met het toezicht op het onderwijs. Er 

wordt van hen verlangd dat ze binnen vier jaar met een rapport komen over de bestaande situatie. 

Hoofdinspecteur H. Wijnbeek komt op zijn inspectieronde in 1838 in Leiden. In vergelijking met 

andere steden is hij zeer te spreken over de scholen die hij aantreft. Hij stelt: “Leijden; deze stad 

munt uit door twee voortreffelijke armenscholen, gehouden in wel ingerigte en ruime lokalen, 

bezocht door nagenoeg 1900 leerlingen”.                                                                                                           

Ook in Amsterdam wordt geschreven over het lesgeven aan een onvoorstelbare grote groep 

leerlingen die bij elkaar in de banken zitten. De armenschool die in de Nieuwe Waalse Kerk op het 

Molenpad zit, heeft rond 1850 ca 950 kinderen in de grote ongedeelde kerkruimte. De archieven 

vermelden dat in andere Amsterdamse schoollokalen ook zulke grote groepen les krijgen. Het 

aantal in Amsterdam varieert tussen de 400 tot 900 kinderen.                                                                                                                                                                   
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De tweede armenschool in Leiden is sinds 1809 gevestigd in een gedeelte van het Sint Elisabeth 

Gasthuis -Vrouwenkamp genoemd- met schooluitgangen op de Lange Scheisteeg of Lijsbethsteeg.  

  

           
Vrouwenkamp armenschool                                                                               Nieuwe kaart der stad Leyden 1850                                                                  

Een negentiende-eeuwse plattegrond voor een verbouwing van deze school laat de oorspronkelijke 

vorm en de indeling van het gebouw zien. Het heeft overeenkomsten met de modelontwerpen uit 

de Bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding. Het is een eenvoudig huis met 

een schilddak en met een zeer lang gerekte plattegrond. De banken en schrijftafels staan aan een 

kant naast elkaar en aan de andere kant achter elkaar opgesteld. Het gebouw is 4.85 m (7 el) breed, 

en 25,67 m (37 el) lang. De hoogte tot in de nok is 5,50 m (8 el) terwijl de muur 3,5 m (5 el) is. De 

banken zijn 27,76 m (4 el) lang en 69,4 m (1 el) breed. Aan de lange zijde zitten 8 ramen. De 

voorzijde heeft een brede hoge getoogde ingang. Het dak is op het bestek verhoogd tot 9.39 m 

(13.5 el). In de kantlijn staat 360. Mogelijk staat dat voor het maximum aantal leerlingen dat als 

streefgetal is gesteld 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

De voormalige Baaihal aan de voormalige Maredorpse Achtergracht, later de Van der Werfstraat 

72, wordt in 1845 ingericht als derde armenschool .
23

 In 1852 zitten hier ook al grote groepen 

kinderen op school, 431 jongens en 347 meisjes waarvan er 670 gratis onderwijs krijgen. 
24

   

                                                                                                                                     

                                                                                                    
C. Hagen, kaart 1670, Baaihal (12) aan de Achtergracht sinds 1845 in gebruik als derde armenschool 

De Fusteinhal wordt vanaf 1825 niet meer gebruikt als armenschool voor onvermogenden maar 

voor minvermogenden of tusschenschool. De minvermogenden betalen, in tegenstelling tot de 

bedeelden op de kosteloze armenscholen, een kleine toelage.                                                                                      

Om te voorkomen dat leerlingen tot hun tiende jaar op een wachtlijst staan worden de 

tussenscholen opgericht, waar deze groep kinderen onderwijs kan krijgen. Koning Willem I stelt een 
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bedrag van f 4000,- ter beschikking  ‘ter aanmoediging van Tusschenscholen, welke den overgang 

maken van armen scholen tot burgerscholen’.                                                                                                

Wijnbeek bezoekt  in 1838 ook deze school: “Voorts door eene niet minder voortreffelijke 

Tusschenschool, gewoonlijk Centenschool genoemd, omdat voor elken schooltijd door ieder kind 

een cent schoolgeld voor onderwijs, boekjes, leitjes, papier, enz. wordt betaald. Zij bevat bijna 600 

kinderen. Die school wordt gehouden in twee goede en groote lokalen. Orde, zindelijkheid, 

geregelde gang van het onderwijs vormen in die scholen de jeugd op eene allezins doelmatige wijze 

tot haren toekomstigen stand in de maatschappij. Liefelijk en zuiver is onder anderen het twee- en 

driestemmig gezang der behoeftige en minvermogende leerlingen. 
25

     

 

Een gepensioneerde onderwijzer spreekt in 1866 minder positief over de schoolgebouwen uit het 

begin van de negentiende eeuw. Het zijn ‘hoogst eenvoudige gebouwen, meestal laag van 

verdieping, zonder genoegzame luchtverversching,  gewoonlijk te klein en voorzien van steenen 

vloeren. De leerlingen zaten meermalen als opeengepakt, in bedorven lucht en op een kouden 

grond, waartegen geen voetbanken hen beveiligden, en waartegen ook het dragen van houten 

klompen weinig baatte. Men is des zomers meestal genoodzaakt deuren en vensters open te 

zetten, al leden de kinderen veel togt. ’s Winters is hun toestand nog beklagenswaardiger. Wegens 

de koude worden deuren en vensters gesloten; een groot vuur in het midden der school diende tot 

verwarming van het lokaal, (…). Hoe is het mogelijk, dat de leerlingen het in zulk een bedorven 

dampkring 2 à 3 uren achtereen konden uithouden. (…) Sommige leerlingen hebben alzo gebrek 

aan licht, terwijl de anderen het volle zonlicht  in de oogen en op hun werk hebben: want op de 

plaatsing der glasramen is volstrekt niet gelet (…)
26

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
De klachten over de schoolgebouwen en de zoektocht naar de oorzaak van kindersterfte                                                                                                                                       

Ook de arts S.P. Scheltema klaagt en schrijft in 1854 hoe funest hij het schoolbezoek voor de 

gezondheid van een kind vindt: het licht is onvoldoende en de kinderen zouden depressief en 

uiteindelijk zelfs krankzinnig kunnen worden. Het onderwijs kan, volgens de schrijver, beter in de 

natuur geschieden dan in het schoolgebouw, want in de school wordt ‘de grond tot zwakheid des 

gezigts en bijziendheid gelegd. (…) De aambeijen en rheumatismen vinden in dat voortgezette 

schoolleven hunnen eersten oorsprong. Dofheid van geest, ongunstige stemming des gemoeds zijn 

van deze kwalen de gewone gezellen, en zou de krankzinnigheid als laatste gevolg, in meer 

gevorderden leeftijd, niet hierin eene oorzaak vinden?’ 
27

 Het zijn vooral arme kinderen waar de 

artsen zich zorgen over maken. De arts C.J. Nieuwenhuys, schrijft al in 1820 dat de kindersterfte te 

hoog is.
28

 In de jaren 1812-1815 sterven in Amsterdam jaarlijks 25% van de kinderen tussen de 5 en 

10 jaar bij een bevolking van ongeveer 20.000 zielen.
29

  

 

Van Latijnse school naar gymnasium 1838                                                                                                                                                               

De Latijnse School loopt in leerlingenaantal sterk terug en de lege lokalen worden niet alleen door 

het MSG gebruikt maar ook voor het verzorgen van zieken. In 1838 trekt de school weer aan als zij 

als eerste school in het land omgevormd wordt in een gymnasiumopleiding.
30

 In 1846 bij het 

instellen van de bètaopleiding, wordt een nieuw ijklokaal gebouwd en om twee extra lokalen te 

creëren wordt het nulla-lokaal verhoogd met een verdieping en een kap. In 1850 telt de school 60 

jongens die in zes lokalen les krijgen. Het eerste lokaal bevat de eerste- en hoogste klas, het tweede 

lokaal de tweede- en derde klas, het derde lokaal de vierde- en vijfde klas en het vierde lokaal de 

zesde- of laagste klas. Er zijn nog geen vaklokalen en alleen de docenten wisselen van plek. Als de 

docent weg is wordt het vaak erg onrustig. Een schoolopzichter heeft: ‘eenen wanorde ontwaard 

die wezenlijk allen denkbeelden te boven gaat’.
31

 De schoolleiding doet daarom in 1850 het 

voorstel om vakklassen in te richten. 
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1800-1850  Onderwijsvormen voor en na de lagere school   

Voor de lagere school: maîtressenscholen of bewaarscholen                                                                                  

Voor zeer jonge kinderen zijn er al sinds de achttiende eeuw maîtressen- of bewaarscholen voor 

peuters vanaf hun tweede jaar en kleuters. Ze worden ook wel ABC-schooltjes genoemd vanwege 

het onderwijs in het alfabet. De scholen zijn nodig voor gezinnen waarvan de moeders geen tijd 

hebben om op de kleintjes te passen omdat ze buitenshuis werken. Deze scholen zijn net als de 

armenscholen overvol en gehuisvest in slechte gebouwen. De grote bewaarschool bevindt zich in 

1841 in de achterzijde van de gesloopte Vrouwenkerk op het Vrouwenkerkhof en Brandewijnsteeg. 

Daarnaast is er nog een school voor gegoeden op een nog onbekende plek. De derde is ’de in 1843 

door het Departement der Maatschappij tot Nut van t Algemeen, geopende Nutsbewaarschool op 

de Steenschuur’ om de ‘kinderen uit de behoeftige klasse (…) aanschouwelijk onderwijs te geven’ 
32

.                                                                                                                                                                                           

        
Detail plattegrond Nieuwe kaart der stad Leyden 1850                                                                  

Na de lagere school: het beroepsonderwijs                                                                                                 

Lodewijk Napoleon onderneemt in de Franse Tijd (1806-1810) al pogingen om het 

beroepsonderwijs in Nederland te verbeteren. Koning Willem I neemt dit initiatief over omdat hij 

het belang voor het land erg groot acht. Hij beschouwt het als ‘een van de eerste en dringendste 

behoeften in Holland, daar de wetenschappen zoo nauw verbonden zijn met het bestaan van land 

en handel (…) welke op dat bestaan en op het behoud des volks de onmiddellijkste betrekking 

hebben.’
33

 Het plan krijgt eerst  te weinig steun. In Leiden wordt pas in de tweede helft van de 

negentiende eeuw een avondcursus voor handelsonderwijs opgericht.                                                                 

Alle avondcursussen vinden plaats in bestaande schoolgebouwen.                                                                                                                 

De Kweekschool  voor Onderwijzers wordt in 1852 opgericht door de Maatschappij tot Nut van               

’t Algemeen. De lessen worden gegeven in het gebouw van de Maatschappij.                                                             

In hetzelfde jaar krijgt ook het Industrie-Collegie, dat toegepast is op ‘de nijverheid en 

fabriekswezen’ en lessen in scheikunde geeft, de eerste vermelding in het gemeenteverslag zonder 

dat aangegeven wordt op welk adres de school is. 
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           1850-1900  De  eerste  Leidse  scholenbouw 

 

Economische groei van Leiden 1850-1900                                                                                                                              

Na 1850 trekt de industrie aan en komt in de jaren negentig in een versnelling terecht.
34

 Door de 

Landbouwcrisis (1878-1895) zitten veel boeren zonder werk  en velen trekken naar de steden. Het 

inwonertal van Leiden is in 1852 van ca 37.000 gestegen naar 39.959 in 1870 en naar 53.703 in 

1897. Het aantal kinderen dat naar school gaat is redelijk hoog, ondanks dat het volgens de 

Schoolwet van 1857 niet verplicht is om naar school te gaan. In 1858 gaat 75 % van de kinderen 

tussen de 6 en 12 jaar naar school. Het beroemde ‘Kinderwetje van Van Houten’ uit 1874 verbiedt 

loonarbeid van kinderen onder de twaalf jaar. In de jaren tachtig loopt het percentage daardoor op 

tot 90% en met de invoering van de leerplichtwet in 1900 tot bijna 100 %.
35

   

 

Hygiëne                                                                                                                                                                                 

In de negentiende eeuw is cholera een van de meest angstaanjagende ziektes: een gezond iemand 

die besmet raakt, kan binnen drie dagen sterven. Ten tijde van de cholera-epidemie van 1832 

worden de scholen gesloten. Het schoolgebouw in de Groenesteeg wordt tijdens epidemie 

ingericht als derde cholerahospitaal.
36

                                                                                                                                                                                     

In 1855 is de helft van het aantal choleraslachtoffers in Leiden, kinderen onder de 10 jaar.
37

                                                        

Verschillende theorieën doen de ronde over de oorzaken van de kindersterfte, besmettingen en 

ziektefactoren. Een theorie is dat “zodra de dampkring van de stad door luchtverontreiniging 

‘geanimaliseerd’ raakt, het mogelijk is dat er een epidemie uitbreekt`.
38

 Ook zouden mensen ziek 

worden door schadelijke dampen die uit vervuilde grachten opstijgen of door stoffen die met de 

wind worden meegevoerd uit omliggende moerasgebieden en die blijven hangen in stegen en 

nauwe straten.
39

 Ziekte maakt geen onderscheid in rangen of standen. Cornelis van Kaathoven, 

geneesheer van het Leidse Bureau Gezondheid, ontdekt rond 1850 dat toch de allerarmsten vooral 

het slachtoffer zijn. Hij wijdt dat aan de erbarmelijke onhygiënische omstandigheden waarin ze 

wonen: ‘dicht op elkaar in poorten, sloppen en stegen’ . 
40

                                                                                                                           

In 1866 breekt in het hele land weer een cholera-epidemie uit. De Duitse arts Robert Koch ontdekt 

in 1883 de verwekkers van tuberculose en cholera. Hij bewijst dat cholera zich vooral verspreidt 

door met fecaliën besmet drinkwater. In enkele straten zijn al sinds de achttiende eeuw rioleringen. 

Waar geen vuilwaterafvoer is aangebracht, dumpen mensen hun tonnetjes illegaal in de grachten. 

Enkele oude rioleringen zijn zo slecht dat ze lekken tot in het grondwater. In Leiden besluit de 

gemeente om drinkwater uit de duinen te halen en om de bestaande riolering te verbeteren en uit 

te breiden. De verbeteringen op het gebied van hygiëne vorderen langzaam en zijn lange tijd 

onvoldoende om kinderziektes en tuberculose te voorkomen en bestrijden.  

 

Scholen worden gezien als besmettingshaarden. De artsenhygiënisten doen onderzoek naar 

bedorven lucht, miasma. De schoolonderzoekers noemen dat ‘schoollucht’. De verontreiniging van 

de ademhalingslucht wordt gemeten. De onderzoekers denken dat de toeneming van de 

schadelijke verontreiniging te maken heeft met het koolzuurgehalte. De grens van het 

koolzuurgehalte van onschadelijke lucht wordt gesteld op 1 volumina CO2 op 1000 vol. lucht.
41

 De 

zo geheten miasmatheorie heeft grote invloed op de scholenbouw. De plafonds worden verhoogd 

opdat de bedorven lucht kan stijgen want de opvatting is dat hoe meer lucht er in een gebouw 

aanwezig is, hoe minder kans er is dat een ziekte overslaat van mens op mens.
42

 Tuimelramen en 

ventilatie zijn daarbij een vereiste. Veel van de eerste richtlijnen voor het oprichten van een school, 

hebben te maken met gezondheidsvoorschriften. Tot de ontwikkeling van de microbiologie in de 

jaren tachtig van de negentiende eeuw, houden medici vast aan de miasmatheorie.
43

     

 

 1850-1878   Scholen voor het  Lager Onderwijs                                                                                                         
In 1851 zijn de drie stadsscholen voor onvermogenden nog steeds gevestigd in de Groenesteeg, in 
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de voormalige Baaihal en in de Scheistraat (of Lijsbethsteeg). Ook het leerlingenaantal is in 1852 –

nog- indrukwekkend groot. De schoolcommissie telt op de armenschool in de Groenesteeg 541 

jongens en 431 meisjes en dus vergelijkbaar met de grootste armenschool van Amsterdam in de 

Waalschekerk op het Molenpad met 950 leerlingen in een lokaal. De commissie stelt dat het 

gebouw nodig toe is aan renovatie. De stadskaart toont een L-vormige plattegrond waarbij de korte 

kant aan de Kaarsstraat grenst terwijl het lange deel evenwijdig loopt aan de Zesde Groenesteeg.  
44

     

                                              

Een nieuw schoolgebouw op de Haverstraat/ Gorterstraat 1854                                                                                          

De scholen zijn zo overvol dat de gemeente in 1854 besluit een nieuwe school op het terrein achter 

de Levendaal de Haverstraat/Gortestraat op te richten. Dit is het eerste schoolgebouw dat Leiden 

specifiek voor het lager onderwijs bouwt. Het inmiddels gesloopte gebouw is volgens de richtlijnen 

van 1806, 1807 opgezet als een eenvoudig vrijstaand langgerekt gebouw met een schilddak. Het 

ongedeelde schoollokaal waar 578 leerlingen in les krijgen, is 7.59 m (11 el) lang,  18.73 m (27 el) 

breed  met een gevelhoogte van 3,38 m (4.90 el) en een nokhoogte op ca 5.50 m (8 el). Aan de 

westzijde zijn zes toiletten en urinoirs in een lage aanbouw geplaatst. Rechts is een poort naar de 

speelplaats gemaakt, zodat die afgesloten kan worden. De negen, licht getoogde ramen aan de 

straatzijden zijn hoog in de gevel geplaatst zodat de leerlingen niet naar buiten kunnen kijken en 

afgeleid raken. De entree in het portaal ligt aan de Gortestraat en is versierd met een fronton. In 

het gebouw staan in de lengterichting 20 schoolbanken terwijl in het midden bij het portaal vier 

banken dwars staan.  

 

                                                                                                                             
Haverstraat de eerst gebouwde school 1854                Brandewijnsteeg verbouwing bewaarschool tot armenschool 1861 

De Wet op het Lager Onderwijs van 1857                                                                                                                                                            

In de Wet op het Lager Onderwijs uit 1857 wordt niet aangegeven hoeveel ruimte voor ieder kind in 

een schoollokaal nodig is en daardoor blijven de lokalen overvol. Ook zijn er geen wettelijke 

regelingen om scholen te sluiten. Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke oorzaak voor 

armoe en ellende.
45

                                                                                                                                              

De artsen G.A.N. Allebé en H.van Cappelle die regelmatig publiceren in vakbladen en een boekje 

schrijven over gezondheidsvereisten van schoolgebouwen, komen met enkele aanbevelingen. Zij 

stellen  dat ‘per kind 0,75 vierkante el oppervlakte en 3,75 kubieke palmen en 6 kubieke el’ inhoud 

nodig is.
46

 (el = 69 cm en palm = 10 cm). Volgens de twee artsen kunnen veel kinderen in 

armenscholen alleen schrijven als zij beide armen voor het lichaam houden. Pas bij de invoering van 

de nieuwe Wet op het Lager Onderwijs in 1878 worden regels opgesteld waarin bepaald wordt 

welke afmeting voor een kind en een schoollokaal nodig zijn.
47

                                                                                                                                            

Wel schrijft deze wet duidelijker voor dan in de wet van 1806, hoe groot het maximum aantal 

leerlingen per onderwijzer is. Bij meer dan 70 leerlingen is een kwekeling nodig en bij meer dat 100 

leerlingen een hulponderwijzer. Dit biedt nieuwe werkgelegenheid op de scholen en een enorme 

toename van leerlingen op de in 1852 opgerichte kweekschool.   

De wet bepaalt dat er een onderscheid nodig is tussen gewoon lager onderwijs  (GLO) en meer 

uitgebreid lager onderwijs (MULO) Art.1 van de  Algemene Bepalingen. Het gewoon lager onderwijs 

omvat het onderwijs in: “lezen, schrijven, rekenen, beginselen der vormleer, Nederlandsche taal, 

aardrijkskunde, geschiedenis, kennis van de natuur en zingen. Tot het meer uitgebreid lager 
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onderwijs wordt gerekend de vakken uit het lager onderwijs en de beginselen der kennis van de 

levende talen, wiskunde, landbouwkunde, gymnastiek, teekenen en handwerken voor meisjes”. 

Dat betekent voor elke gemeente dat er ook nieuwe schoolgebouwen nodig zijn. In het Leidse 

gemeenteverslag van 1860 wordt  het scholenplan voor de uitvoering van de wet van 1857 

gepubliceerd met daar in: 
48

                                                                                                                                                                                  

* drie armenscholen voor maximaal 500 leerlingen                                                                                                              

* een voor minvermogenden ook voor 500 leerlingen, tegen betaling van 1 cent per dag                                                         

* een jongensschool voor ULO  der 2e
e
 klasse voor 300 leerlingen, voor 4 gulden per drie maanden                                                                                                                                                                                                       

* een meisjesschool voor ULO der 2
e
 klasse voor 150 leerlingen, voor 4 gulden per drie maanden                                                                                                                                  

* een jongensschool voor MULO der 1
e
 klasse 300 kinderen, voor 15 gulden per 3 maanden                                                               

* een meisjesschool voor MULO der 1
e
 klasse 150 kinderen, voor 15 gulden per 3 maanden    

Een jaar na de wet, in 1858 wordt begonnen met de vergroting van de armenscholen in de 

Haverstraat en de Scheistraat en de verbouwing van de vrijgekomen bewaarschool op de 

Vrouwenkerkhof of Brandewijnsteeg tot armenschool. Nieuwe schoolgebouwen verrijzen: een 

school  voor minvermogenden wordt op de Oude Vest gebouwd. Een jaar later opent de MULO der 

2
e
 klasse voor jongens haar deuren op het Pieterskerkhof en op de Aalmarkt komt de MULO der 1

e
 

klasse voor jongens.
49

     

                                                                                                                                                                                     

                                                                            

.           Oude Vest School voor minvermogenden 1860                    Oude Vest School voor minvermogenden in 1923 

Het ontwerp van de school voor minvermogenden op de Oude Vest bij de Pelikaanstraat, is zoals 

vrijwel alle gemeentescholen, uit de periode tot 1862, toegeschreven aan stadsarchitect S. van der 

Paauw die van 1816-1862 bij de gemeente werkt. Het gebouw heeft een vrijwel vierkante 

plattegrond en een tentdak. De ingang van de school is op de Marendorpse Achtergracht terwijl de 

zijkant aan de Oude Vest ligt. Achter de ingangsportaal bevinden zich de toiletten. In drie zijdes 

bevinden zich hoge ramen. Op een foto uit 1923 staan kinderen voor de zijkant van de school 

waaruit blijkt dat ook de getoogde ramen te hoog zaten om naar buiten te kijken. Het 

leerlingenaantal groeide van 1861 van 223 naar in 1863 naar 521. 

 

Op de Aalmarkt verrijst in 1862 een nieuw gebouw, een dure jongensschool: de MULO der 2
e
 klasse 

met hoofdonderwijzer Japikse.  In zijn laatste jaar als gemeentearchitect bouwt waarschijnlijk Van 

der Paauw ook dit schoolgebouw. Het ontwerp is een zeer verfijnd eenlaags gebouw met een 

zadeldak. De hoogte van het gebouw komt overeen met de twee bouwlagen van het woonhuis aan 

de linkerkant.  Deze school telt in het eerste jaar maar 39 leerlingen en het jaar daarop zijn er 69 

jongens ingeschreven. Een ongekende luxe in vergelijking met de school voor minvermogenden op 

de Oude Vest die in dat jaar 497 leerlingen heeft. Het aantal leerlingen groeit zeer snel zodat in 

1874 de school te klein is en met een bouwlaag wordt verhoogd. De gevel is symmetrisch met twee 

ingangen in de dwarsbeuken. De wit gepleisterde gevel en de versieringen geven het gebouw een 

voornaam karakter. Het is in die tijd vanzelfsprekend dat de school waarvoor het meeste 

schoolgeld wordt gevraagd, het hoogste in aanzien staat en met meer zorg is ontworpen. Ook de 

maatschappelijke klasse waaruit de leerlingen afkomstig is, moet zichtbaar zijn in het 
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schoolgebouw. De school waarvoor het meeste betaald moet worden is de school voor Uitgebreid 

Lager Onderwijs (ULO)  voor meisjes, 2
e
  klasse. Dat de hoogte van de sociale klasse afleesbaar  is 

aan de omvang van het gebouw is een wezenlijk onderdeel van de karakterleer.
50

 De risalerende 

ingangspartijen ogen als triomfpoorten. Boven de ingangen zijn driehoekige velden aangebracht 

terwijl de ingang onder een segmentvormige boog ligt. Van oorsprong is er een lokaal geklemd 

tussen de twee ingangen met gangen daarachter. De symmetrische opzet met risalerende 

dwarsbeuken doet denken aan de in Bouwkundige Bijdragen (1873) gepubliceerde Amsterdamse 

armenschool aan de Laurierstraat (1868) van stadsarchitect Bas de Greef. Het schoollokaal is door 

glaswanden in lokalen verdeeld. In 1864 worden in veel scholen glaswanden gebouwd als 

lokaalscheiding. Maar de ouders klagen over benauwdheid.      

                                                                          

                                
Aalmarkt 1862 MULO der 2

e
 klasse                                        Aalmarkt 1874 MULO der 2

e
 klasse met een verdieping verhoogd  

                                                                                               
Amsterdam Laurierstraat Armenschool no.19 Bas de Greef 1868  voorgevel  school met gymzaal aan de linkerzijde en 

onderwijzerswoning aan de rechterzijde. Gepubliceerd in Bouwkundige Bijdragen (1873) 

Het Amsterdamse ontwerp toont ook architectonische overeenkomsten met de in 1865 gebouwde 

nieuwe school voor minvermogenden op het Plantsoen aan de Binnenvestgracht . Deze school 

moet toegeschreven worden aan stadsarchitect J.W. Schaap die zijn ambt bekleedt van 1863 tot 

1885. Het is eenlaagse, symmetrische gebouw met dwarsbeuken. Het halfronde venster in de 

dwarsbeuk is sterk geaccentueerd door de lichtkleurige gepleisterde banden. Het is door de jaren 

heen verscheidene malen vergroot. In 1878 wordt er een gymnastieklokaal bijgebouwd en in 1907 

zijn de ramen vergroot en de borstweringen verlaagd. In 1881 zijn er in de lokalen grote glazen 

wanden geplaatst. De foto van voor 1907, laat zien dat boven de dakrand luchtroosters zitten. 

 

                         
Plantsoen Plantsoenschool School voor minvermogenden 1865  
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De gemeente heeft niet voor elke school direct een nieuw gebouw. In 1863 verhuist onderwijzeres 

mevr. Jesse met haar MULO voor meisjes 2
e
 klasse, met 170 meisjes, van het  Pieterskerkhof naar 

het verbouwde belastingkantoor bij de Waalsche kerk in (de Breedestraat of) de Breestraat. 
51

 Dit 

voormalige kantoor is een sober eenlaags gebouw met een kap, dat niet de allure heeft van een 

chique school voor meisjes. Het heeft hoge rechthoekige ramen en een ingang aan de kant van de 

Waalse kerk. Het gebouw ligt daarbij ook nog ongunstig en grenst aan het exercitieterrein van de 

schutterij. De scherpschutters blijven overdag maar schieten waardoor de lessen onverstaanbaar 

zijn en het levensgevaarlijk  is om naar buiten te gaan. In 1870 verhuist de school dan eindelijk naar 

het nieuwe zeer fraaie schoolgebouw aan de Boommarkt.  

 

   
Boommarkt MULO der 1

e
 klasse voor meisjes 1870 

De MULO der eerste klasse voor meisjes op de Boommarkt, is vermoedelijk in Leiden de eerste 

corridorschool met onderwijzerswoning. De lokalen in de twee flankerende risalerende bouwdelen 

zijn door glaswanden in drieen gedeeld. In het middendeel bevindt zich ook de ingang met 

vestibule. Aan de voorzijde, in de inspringende delen, zijn in totaal zes toiletten gebouwd.                    

Op het centrale gedeelte is een verdieping gebouwd als de woning voor de hoofdonderwijzeres. 

Ook dit is een zeer groot, ruim schoolgebouw voor meisjes van de gegoede stand. 

Stedenbouwkundig heeft het net als de school aan het water, aanhet Plantsoen niet alleen een 

fraaie, maar ook volgens de richtlijnen voor een schoolgebouw een gunstige ligging waardoor er 

zowel licht als lucht gemakkelijk binnentreden.Het voorname karakter is af te lezen aan de verfijnde 

detailleringen, ter bevordering van de status van de gegoede meisjes maar des te meer ter 

verfraaiing van het stadsbeeld. Het vertoont dezelfde symmetrische gevelopzet als de school op het 

Plantsoen en zou daarom ook aan stadsbouwmeester Schaap toegeschreven kunnen worden.
52

   

                                                                                        

Om de overbevolking op de school voor minvermogende kinderen op de Oude Vest te verhelpen 

wordt  in 1873 de oude Baaihal in de Van der Werfstraat gesloten en gedeeltelijk afgebroken. Ter 

vervanging van de Baaihal wordt een nieuw schoolgebouw voor ca. 650 kinderen gebouwd. Het 

resterende deel van de Baaihal wordt ingericht als bewaarschool. 
53

 Stedenbouwkundig heeft deze 

school in de smalle Van der Werfstraat geen opvallende positie. In vergelijking met de andere 

scholen valt de sobere uitvoering in baksteen op en ook het gemis aan verfraaiing met natuursteen 

of anderszins. Op de hoeken van dit symmetrische gebouw bevinden zich twee verhoogde 

paviljoens met schilddaken. De twee entrees in het middendeel komen via een vestibule met 

toiletten uit op patio’s die gebruikt worden als speelplaatsen. Het linker- en rechterpaviljoen 

bevatten twee langgerekte schoollokalen met vensters aan de voorzijde en vensters die uitkijken op 

de speelplaatsen.  Het middendeel is de breedste ruimte en heeft vensters aan alle zijden. 

Gymlokalen ontbreken omdat ze voor armenscholen niet in de wet verplicht zijn.  
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Van der Werfstraat 72  Armenschool 1873 

Het type schoolgebouwen in de vakliteratuur                                                                                                       

De architecten in Leiden komen regelmatig bij elkaar om zich te verdiepen in hun vakliteratuur. 54 

Schaap is volgens de gemeentelijst een van de best betaalde ambtenaren en vervult daarnaast ook 

andere bestuurlijke functies. Hij bezoekt ook vergaderingen van de Maatschappij tot Bevordering 

der Bouwkunst in Amsterdam. In 1877 stelt hij daar de vraag, hoe het met de classicistische 

leerboeken is gesteld die uit het bouwonderwijs zijn verdwenen. Hij beschouwt die boeken als een 

aanbeveling voor de leerlingen in de bouwkunst. Het bevestigt zijn voorliefde voor de classicistische 

bouwtrant.
55

                                                                                                                                                                          

Die bouwtrant is ook bij de Amsterdamse stadsarchitect B. de Greef  Jzn. te vinden. Hij publiceert in 

1873 negentien ontwerpen over openbare armenscholen, tussenscholen, burgerscholen en 

burgerdag- en avondscholen in Bouwkundige Bijdragen (1873).                                                                                                                                 

De gemeente Amsterdam heeft de ontwerpen vier jaar (1869) eerder op een tentoonstelling in het 

Paleis voor Volksvlijt getoond en ze zijn met veel lof ontvangen. De commissie die de ontwerpen op 

de tentoonstelling beoordeelt, stelt dat de indeling geslaagd is en: ‘dat bij alle scholen ruim licht en 

lucht aanwezig zijn; dat de constructiën zonder overdaad hecht zijn, en de vormen, bij geregelde 

afwisselingen passend voor het doel’.
56

 In vrijwel alle ontwerpen bereikt De Greef dat het gebouw 

een ensemble wordt van een parterre schoolgebouw, een gymnastieklokaal en een 

onderwijzerswoning. Deze stadsscholen zijn bestemd om aan 150 tot 360 kinderen onderwijs te 

geven. Maar in de scholen voor 360 kinderen passen ook wel 600 kinderen,  zo wordt erbij vermeld. 

Het verschil in leerlingenaantal zit in het standsverschil. De (gratis) armenscholen zijn ontworpen 

voor een groter aantal -360- leerlingen dan de scholen waarvoor geld moet worden betaald:  150 

tot 300 leerlingen. 

 

1850-1878     Scholen voor het Bijzonder Lager Onderwijs                                                                                                                                   
Naast de stadsscholen heeft de stad ook scholen voor het Bijzonder lager Onderwijs, waar in de 

eerste plaats de scholen van religieuze gezindtes toebehoren. Daarbij worden ook de particuliere 

scholen gerekend waar de leerlingen in woonhuizen les krijgen. Deze bijzondere scholen der 

tweede klasse zijn gebonden aan een onderwijzersnaam. Veel lokalen uit deze categorie vallen 

buiten deze schoolgebouweninventarisatie of omdat ze in een woonhuis zitten of omdat ze 

onderdeel zijn van een groter complex als een weeshuis. Het aantal leerlingen in de particuliere 

scholen is vergeleken met de gemeentescholen relatief laag.
57

                                                                                                                               

Een bijzondere school is de School voor haveloze kinderen tussen de zes en acht jaar in 1856 

opgericht door J. Kneppelhout en A. Rutgers van der Loeff. De voormalige professorenwoning op de 

Pieterskerkgracht 9 is tot dat doel geheel verbouwd. De havelozen zijn kinderen die het meest 

verwaarloosd zijn. 
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Pieterskerkgracht  Tussenschool voor haveloze kinderen van J. Kneppelhout  

Scholen van religieuze gezindtes                                                                                                                                                                

Van de 38000 inwoners in 1866 zijn er 24866 Nederlands-hervormd zijn, 9677 katholiek en 432 

Joods. Rond de eeuwwisseling heeft Leiden 53640 inwoners waarvan er 31756 tot de Nederlands-

hervormde kerk behoren, 13756 zijn katholieken en 454 Joden. Het aantal mensen dat niet tot een 

gezindte behoort, stijgt van 14 in 1866 tot 891 rond 1900.                                                                                                                                        

De Grondwet  van 1848 legt de vrijheid van onderwijs vast maar tot de Onderwijswet van 1860 

wordt de Wet op het Lager Onderwijs van 1806 gehanteerd.   J.R. Thorbecke, de volgende 

bewindsman en ontwerper van de Grondwet dringt aan op de acceptatie van protestants-

christelijke en katholieke scholen. De oprichting van confessionele scholen in het land vindt plaats 

vanaf 1860 maar in Leiden staat de gemeente de stichting van deze scholen al toe vanaf 1853. De 

plaatselijke schoolcommissies bezoeken deze scholen vanaf 1861 en noemen de toestand 

ongunstig  zowel wat betreft het onderwijs als de lokalen.                                                                                                                                      

Vanaf 1857 worden de scholen van religieuze gezindtes erkend.  Zij kunnen niet op overheidssteun 

rekenen en worden gefinancierd door particulieren.  Wel worden de scholen vrijgesteld van het 

betalen van stedelijke belastingen.  

 De christelijke en katholieke scholen kunnen zowel voor het schoolgebouw als voor de salariëring 

niet van gemeentelijke- of rijkssubsidies gebruik maken en zijn afhankelijk van giften en 

ouderbijdragen. De concurrentie tussen de openbare en bijzondere scholen is groot. Dit wordt de 

schoolstrijd genoemd. 

 

Begrijpelijkerwijs kiezen zij in deze periode 1850-1878 voor goedkope, bestaande gebouwen en in 

een enkel geval wordt een nieuwe school gebouwd.   

Tot deze scholen voor het Christelijke- en Katholieke onderwijs behoren de Christelijke school, 

opgericht door B. Corts, die op 18 mei 1853 geopend wordt  in een bestaand gebouw op de Oude 

Vest.  Binnen een jaar verhuizen ze al naar de wijnkoperij van Levoir aan de Stille Rijn. Het aantal 

kinderen op de school wisselt sterk. In het begin zijn er 70 kinderen, in 1873 zo´n 120. In de jaren 

negentig zijn ze in staat om een nieuw schoolgebouw op te richten.                                                                                             

Op de Waalse Wees- en Diaconieschool zitten 145 kinderen en het Evangelisch Luthers Weeshuis is 

een avondschool voor 14 leerlingen.                                                                                                                                                                                

De Diaconieschool van de Christelijke afgescheiden gemeente betrekken in 1854 een tot school 

vertimmerd gebouw aan de Langebrug. De leerlingen krijgen les van een dominee en een 

hoofdonderwijzer. In de tweede helft van 1854 telt de school al 81 kinderen en in 1858 groeit het 

door tot 305 leerlingen en wordt besloten om een nieuw gebouw te stichten op de Hogewoerd 

(Hogewoerd 57?).  

 

Op het terrein voor de Christelijk Gereformeerde Kerk op de Hooigracht wordt in 1854 een school 

gebouwd door de Vereniging voor Christelijk Onderwijs voor on- en minvermogenden.  Als de 

gemeente in 1862 de nieuwe scholen opent, lopen de Christelijke scholen leeg omdat er meer 
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schoolgeld wordt gevraagd. Veel ouders kiezen uit financiële overwegingen voor gemeentescholen 

omdat de werkeloosheid flink is toegenomen.
58

    

 

De katholieken hebben in de meeste steden tot 1868 geen eigen scholen maar wel scholen in 

gestichten, die geclassificeerd worden als bijzondere scholen der eerste klasse.  Ook deze 

gestichtsscholen worden wel erkend maar ook zij kunnen niet op overheidssteun rekenen.  De 

Katholieke Bewaarschool, met Vervolgschool in het Gesticht voor On- en Minvermogende Kinderen 

van het Zusters van de Liefde, wordt als een van de eerste in 1846 geopend. Ze gebruiken een 

voormalige woning die van de Oude Vest naar de Marendorpse Achtergracht doorloopt. De meisjes 

blijven daar ook op school na hun kleutertijd terwijl de jongens na 6 jaar in een gebouw op het 

Noordeinde 40 worden gehuisvest. De Katholieken starten in 1850 een brei- en naaischool. 

 

 

 

                                       
RK Bewaarschool, Gevel aan de Van der Werfstraat       Plattegrond Nieuwe kaart der stad Leyden 1850                                                                     

In 1854 zitten er in Leiden in het Heilige Geest of Armen Wees- en Kinderhuis 194 leerlingen, het 

Rooms-katholieke Weeshuis heeft 68 kinderen. Verder heeft de Rooms-katholieke Diaconieschool 

348 leerlingen. In 1868 gaven de Nederlandse bisschoppen een mandaat uit dat Katholieke kerken, 

stichtingen en verenigingen ook voor onderwijs moesten zorgen. De scholen worden deels 

gefinancierd door particulieren.   

  

1878-1900   Scholen voor het Gewoon Lager Onderwijs:   corridorscholen 

De schoolwet van 1878 en het Bouwbesluit.  Lagere schoolgebouwen                                                       

De gemeentescholen die na De Lagere Schoolwet van 1878 gebouwd worden, behoren tot een 

nieuwe categorie schoolgebouwen omdat de wet daarvoor grote gevolgen heeft. In de wet wordt 

gesteld dat de klassen kleiner moeten worden en dat elke klas met 40 leerlingen een eigen 

onderwijzer moet hebben. Grote scholen met slechts één leerkracht en een kwekeling moeten 

sluiten. Het maximum aantal leerlingen op leerkrachten is al in de wet van 1857 vastgesteld, 

waardoor de groei van het personeel al is toegenomen. Maar het tekort aan leerkrachten is nog 

steeds groot en moet met behulp van deze wet worden ingelopen. De salarissen van de 

onderwijzers worden opgetrokken en de kweekscholen en normaalscholen moeten meer bevoegde 

onderwijzers afleveren.   

 

Een van de gevolgen van kleinere klassen met een eigen docent (klassikaal onderwijs) is dat er extra 

schoollokalen nodig zijn om les te kunnen geven. Daarmee verrijzen de eerste schoolgebouwen 

voor het lager onderwijs met zes of zeven schoollokalen en gangen: de corridorscholen. Behalve 

voor de meisjesschool op de Boommarkt is alleen eerder met deze opzet gewerkt in het middelbaar 
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en beroepsonderwijs (Burgerdag-  en avondschool). Bij de andere lagere scholen wordt dat –

blijkbaar- zonder verplichting niet nodig gevonden.                                                                                                                                                

In het verlengde van deze wet wordt een commissie in het leven geroepen om de voorschriften 

voor de bouw en inrichting van nieuw te bouwen scholen op te stellen. Zij komen met adviezen 

voor regels, plattegronden en schoolmeubilair die worden opgenomen in het Bouwbesluit van 4-5-

1883, gepubliceerd in het Staatsblad no. 41. Tot 1920 blijven ze gehandhaafd. De muren tussen de 

lokalen moeten van steen zijn en niet meer bestaan uit slechts een houten raamwerk gevuld met 

glas. De vertrekken mogen voor niet meer dan 100 leerlingen worden gebruikt. Vertrekken voor 

meer dan 50 leerlingen moeten door een afscheiding in twee doelmatige ruimtes  worden 

verdeeld. Hiermee worden ook gangen geïntroduceerd die als garderobe kunnen dienen. Het is van 

af dat moment verboden kleren in de schoolvertrekken op te bergen. De praktijk leert echter dat de 

tussenschotten nog tientallen jaren in glas en hout opgetrokken worden. 

 

 1879   1883 

aantal leerlingen per lokaal                                           50   

plafondhoogte     4,5 m                4,5 m            

gangbreedte 2,5 m             2 m        

minimum vloeroppervlakte  per leerling               1 m2                  0,8 m2       

luchtvolume per leerling                           4,5 m3              3,6 m3        

afstand achterste rij tot werkmuur         6 m                   6,5 m           

  

Voor een goede lichtval wordt  in 1879 bepaald dat het glasoppervlak 1/6 van het vloeroppervlak 

moet zijn. De ramen mogen niet meer in de werkmuur worden geplaatst, maar zouden zich bij 

voorkeur aan de linkerzijde van de leerlingen moeten bevinden. Voor de ventilatie moet het 

bovendeel van de ramen gemakkelijk geopend kunnen worden. De hoogte tussen de zoldering en 

de vloer moet ten minste 4,5 meter zijn. De toiletten mogen niet meer los van de school staan maar 

moeten zo geplaatst worden dat de leerkracht er toezicht op kan houden. Voor elke klas van 50 

leerlingen moet één afzonderlijk meisjes- en één jongenstoilet met urinoir worden geplaatst.                                                                                              

De plafondhoogte wordt bepaald door de hoeveelheid kubieke meters lucht die per leerling nodig 

wordt geacht. In het begin van de twintigste eeuw en ook later worden de hoge plafonds verfoeid 

en daarom verlaagd omdat het –onder meer- niet in overeenstemming wordt gevonden met de 

belevingswereld van het kind.                                                                                                                                         

Als consequentie van de uitgevaardigde bouwbesluiten moeten de bestaande scholen verbouwd 

worden. De regels voor de bestaande gebouwen zijn anders: het minimum vloeroppervlak voor 

elke leerling moet ten minste 0,65 m2 bedragen en de minimum ‘lichamelijke inhoud’ ten minste 3 

kubieke meter. 
59

                                                                                                                                                                               

De nieuwe scholen krijgen nu allemaal een corridorsysteem met lokalen meestal aan één zijde en 

soms aan twee zijden van de gang.  Veel schoolgebouwen hebben een rechthoekige of een L-

vormige plattegrond. De ramen van de lokalen liggen aan de voorkant van de school en die 

bevinden zich meestal aan de straatkant. 

                                                                           

De eerste corridorschool in Leiden ten gevolge van deze wet wordt in juni 1878 opgeleverd op de 

Korte Langegracht, -tegenwoordig Lammermarkt-, als school no. 3 voor minvermogenden. De 

school die inmiddels gesloopt is, wordt ook wel school Mare genoemd en is vrijstaand met 

oorspronkelijk twee lokalen aan weerszijden van de gang. Het gebouw ligt stedenbouwkundig ook 

op een mooie plaats aan het water en is verfraaid om een bijdrage te leveren aan het stadsbeeld.                                      
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Het gemeenteverslag van 1878 geeft een blik achter de schermen en vertelt dat er meerdere 

plannen op tafel zijn gekomen maar de schoolcommissie de voorkeur heeft voor een ander 

ontwerp.  De gemeenteraad heeft uiteindelijk toch gekozen voor de door de gemeentearchitect 

ontworpen school ‘met leerkamers, ter rechter- en linkerkamer van den gang geplaatst’.                   

Het zijn ‘twee geheel op zich zelf staande gedeelten’ waar 450 leerlingen in zitten. In het 

gemeenteverslag staat dat de commissie de ruime, hoge en goed verlichte lokalen wel prijst, maar 

twijfels heeft of het: ‘voor eene behoorlijke verwarming in den winter misschien te hoog (…) is. De 

ventilatie, ofschoon niet geheel zonder tocht, houdt de lucht zuiver, zoodat bij het einde van den 

schooltijd weinig van den bedorven lucht wordt bemerkt’. 
60

 Een bezwaar tegen de inrichting is dat 

de meeste vertrekken bestemd zijn voor twee klassen die tegelijkertijd les ontvangen.’ Dit doet 

vermoeden dat de twee vertrekken aan weerszijden van de gang door een glazen schot in tweeën 

of drieen zijn gedeeld.  

                                                                                                                                                                                           

       
Lammermarkt, School Mare, no. 3 voor minvermogenden 

Bestaande scholen worden langzaamaan ook aangepast of verbouwd. In 1879 krijgt de School voor 

Voorbereidend Onderwijs der 2
e
 klasse voor jongens en meisjes, die sinds 1874 in een verbouwt 

gedeelte van het monumentale voormalige Academisch Ziekenhuis Nosoconium op de Oude Vest 

35 zit, een nieuwe indeling met 7 leerkamers (schoollokalen).
 61

 

 

In tegenstelling tot Amsterdam voert Leiden een andere classificatie van de scholen in. De scholen 

worden vanaf 1878 steeds meer van een classificatiecijfer (eerste, tweede, derde en vierde klasse) 

voorzien in plaats van aanduidingen als tussenscholen, armenscholen of scholen voor on- of 

minvermogenden. Als in Amsterdam gesproken wordt over een school der eerste klasse wordt 

daarmee een armenschool bedoeld. In Leiden daarentegen betekent dat de duurste school. Tot de 

eerste klasse scholen in Leiden behoren de MULO scholen gesplitst in die voor meisjes op de 

Boommarkt en die voor jongens op de Aalmarkt. De tweede klasse is ook gesplitst in jongens en 

meisjes terwijl de derde klasse gemengd is en bestemd voor minvermogenden. De vierde klasse is 

voor de onvermogende klasse. 

 

         
Pieterskerkstraat  Jongenschool der tweede klasse 1882 
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In 1882 wordt het schoolgebouw op de Pieterskerkstraat, waar sinds 1863 de school der tweede 

klasse in verblijft, afgebroken en volgens de nieuwe richtlijnen opgebouwd. Alle wettelijke 

veranderingen zijn zichtbaar; er is een brede gang die toegang geeft tot zes schoollokalen of 

leerkamers zoals dat genoemd wordt. De beneden en eerste verdieping tellen elk zes lokalen voor 

maar 30 leerlingen, een ongekende luxe voor die tijd. De tweede verdieping is ingericht als een 

grote tekenzaal en een zaal voor natuurkundige proeven of zangles.                                                         

Buiten de lokalen zijn aparte kapstokken en er is een systeem aangebracht voor luchtverversing. De 

lokalen zijn ca 5,30 m. breed en 6.00 m. diep terwijl de gang 2.60 breed is. De verdiepinghoogte 

bedraagt 4.50 m.                                                                                                                                                         

De ingang die zich in de zijgevel bevindt is versierd met pilasters aan weerszijde en bekroond met 

een eenvoudig fronton.
62

 De segmentvormige lokaalramen zijn groot maar de borstweringen zijn 

nog steeds hoog gehouden om te voorkomen dat de kinderen naar buiten kunnen kijken.                                                                                    

Bijzonder aan dit gebouw is dat het de eerste school voor het lager onderwijs is dat net als de 

middelbare scholen uit meerdere verdiepingen bestaat.                                                                             

Waarschijnlijk is architect Schaap verantwoordelijk voor dit ontwerp maar inmiddels is er ook een 

tweede architect bij de gemeentelijke dienst ‘fabricage-werken’ aangetreden die het ontwerp 

gemaakt kan hebben, P.G. Lancel. Op de tekeningen voor het monumentale internaatgebouw van 

de Kweekschool voor de Zeevaart (1885) staan zijn handtekeningen.  In 1885 neemt ingenieur 

D.E.C. Knuttel de taak van stadsarchitect Schaap over die een paar maanden later in 1886 overlijdt. 

De schoolgebouwen die tijdens Knuttel’s zevenjarige ambtsperiode worden gebouwd, zijn mogelijk 

door hem ontworpen. Het blijft helaas een veronderstelling want ook Lancel kan de ontwerper zijn. 

 

                                                  
Leiden Breestraat  Meisjesschool MULO der 2

e
 klasse school 1887  Amsterdam Nassaukade 13                                                                        

Het voorste gedeelte van het schoolgebouw aan de Breestraat waar de meisjes MULO der 2
e
 klasse 

tot 1870 in huist, wordt in 1887 geheel vernieuwd tot het fraaie gebouw dat er nu nog steeds staat. 

Het architectonische verschil met andere lagere scholen is opvallend groot. Knuttel of Lancel gooit 

het roer om door de classicistische bouwtrant van Schaap te vervangen door de Hollandse 

Renaissance stijl. In de gevel zijn de middenpartij en de zijgevels opgebouwd als Oudhollandse 

trapgevels uit de Nederlandse geschiedenis. De gevel wordt gedomineerd door speklagen, 

boogfriezen en 

 boogvelden.  Het dient als een uitdrukking van de geest van de tijd en van het volk en is een 

bijdrage aan een pittoresk en schilderachtig straatbeeld.                                                                                                                                                                                                                   

In de jaren tachtig worden ook in andere steden schoolgebouwen in deze bouwtrant ontworpen. 

Opvallend is de gelijkenis met een schoolgebouw op de Amsterdamse Nassaukade uit dezelfde 

bouwperiode. De keuze voor de Renaissance stijlkenmerken verwijst naar het roemrijke verleden 

van de Gouden Eeuw. Het is tegelijkertijd het zich afzetten tegen classicistische stijlopvattingen die 

naar buitenlandse invloeden uit Italië en Griekenland verwijzen. Baksteen wordt gezien als zeer 

Hollands omdat in ons land rivierklei van oudsher al het belangrijkste bouwmateriaal is. 
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.        Langebrug, hoek Boomgaardsteeg school der derde klasse no.4 1889 

Ook de school der derde klasse no.4 op de Langebrug, hoek Boomgaardsteeg, uit 1889 heeft 

dezelfde stijlkenmerken en kan mogelijk om deze redenen ook toegeschreven worden aan Knuttel. 

De gevel met Oudhollandse Renaissance kenmerken heeft twee tuitgevels op de risalieten en is 

opgebouwd uit rode bakstenen met speklagen in gele bakstenen. Het schoolgebouw is ook een 

groot tweelaags gebouw met kap en gymnastiekgebouw ernaast. De twaalf klassen zijn voor 600 

kinderen bestemd.  In 1892 gebruikt de Leidsche Fabriekschool in de avond twee lokalen waar ca 

100 meisjes en jongens tussen de 12 en 20 jaar onderwijs krijgen in vakken zoals naaien.   

 

                                                                                   
Maresingel 5

e
 school der derde klasse 1898                           Maresingel 5

e
 school der derde klasse 1898 

De school op de Maresingel , 5
e
 school der derde klasse, met twaalf klassen voor 600 kinderen 

opent haar deuren in 1898.  De gemeentearchitect H. Paul is dan verantwoordelijk voor deze school 

omdat hij in 1892 de functie heeft overgenomen van Knuttel die inmiddels gepromoveerd is tot 

rijksbouwmeester. Nog steeds is het de Nederlandse Renaissance stijl die in de schoolarchitectuur 

overheerst maar het silhouet van dit gebouw is door bijvoorbeeld het ontbreken van trapgevels aan 

de zijgevels, rustiger. De entree in de risaliet komt uit op de middengang met aan weerszijden 

lokalen. Na het eerste lokaal is het trappenhuis met daarachter een toiletblok in een uitbouw. Een 

tweede toiletblok ligt achter het laatste lokaal.  

 

In 1897 annexeert Leiden een deel van Leiderdorp en Zoeterwoude. Zo krijgt de gemeente twee 

schoolgebouwen er bij. Een aan de Herensingel bij de Schoolstraat en een aan de Herenstraat 

(Roodelaan). De school op de Herensingel is gekocht door de Gereformeerde Gemeente en wordt 

in 1899 bezocht door 84 kinderen. Het gebouw op de Herenstraat wordt de 3
e
 school der vierde 

klasse. Het tweelaags gebouw met schilddak heeft een L-vormige plattegrond. De gang met 

toiletten is ondergebracht in een aanbouw met een lessenaarsdak. De 12 klassen hebben vrijwel 

allemaal dezelfde afmetingen.    
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Herenstraat school der 4

e
 klasse no. 3 (voormalig gemeente Zoeterwoude) 

1850-1900 Bijzonder Lager Onderwijs                                                                                                                                  

In 1870 brengt de  Christelijke bevolking van Leiden een groot bedrag bijeen voor de bouw van een 

nieuw schoolgebouw.  Op 8 augustus 1871 opent de school haar deuren voor 600 arme Christelijke 

kinderen (on- en minvermogenden), met  een onderwijzerswoning aan de Uiterste Gracht (L. van 

Dijl). De school ontworpen door ‘een bekwaam timmerman in ruste’, wordt ingericht met door de 

gemeente afgedankte schoolbanken. In 1874 blijkt het gebouw al te klein en worden plannen 

gemaakt voor een Christelijke school voor minvermogenden. Het derde eeuwfeest van het Leidens 

Ontzet wordt aangegrepen om een inzameling in het hele land te houden voor deze nieuwe school 

op de Middelstegracht 132. Dit inmiddels gesloopte gebouw is een eenvoudig langgerekte school 

met zadeldak met in het midden van de lange zijde de hoofdingang.  

 

                                                                                                           
Middelstegracht 132 Christelijke school                                            Stille Rijn Noordeinde 8 Christelijke school B. Corts 1890  

Het gebouw op de Pieterskerkgracht van J. Kneppelhout dat hij voor onderwijs aan haveloze 

kinderen gebruikte en ook als Tusschenschool diende, komt vrij en wordt betrokken door de 

Christelijk school voor minvermogenden met 94 kinderen onder leiding van Uittenbroek.
63

                                                                                

De Christelijke school, opgericht door B. Corts en die zit in de wijnkoperij van Levoir aan de Stillen 

Rijn, klaagt dat de lokalen zo bouwvallig zijn en dat een nieuwe school noodzakelijk is. In 1890 

besluit het bestuur om een nieuwe school aan de Stille Rijn te bouwen met 8 lokalen. Het 

leerlingental stijgt binnen tien jaar naar 200. Het brede symmetrische gebouw met trapgevel van 

een onbekende architect is, heeft in het middengedeelte, ongekend grote lokaalvensters. De entree 

bevindt zich in het linkergedeelte van de gevel.  

De Rooms-katholieke Jongensschool Sint Jozef onder leiding van J.H.J. Kuypers is gevestigd in de 

voormalige Dominicuskerk aan de Haarlemmerstraat 240. Hier gaan 491 jongens naar school.  
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Haarlemmerstraat 240 De Rooms-katholieke jongensschool Sint Jozef in de voormalige Dominicuskerk  

 

 

1850-1900  Onderwijsvormen voor en na de lagere school    

Voor de lagere school: 

Bewaarscholen: gemeentelijke  en bijzondere scholen                                                                                        

Vrijwel alle bewaarscholen in het hele land zijn gehuisvest in slecht onderhouden gebouwen. In de 

onderwijswet van 1857 zijn geen reglementen voor de bewaarscholen opgenomen. De nieuwe wet 

ter vervanging van deze wet laat lang op zich wachten. Minister Thorbecke roept commissies in het 

leven om de verslechterende toestand in de overvolle scholen te inspecteren.  Volgens het Rapport 

der Bewaar- en Kleinkinderscholen (1863) zijn in het hele land veel gebouwen ongeschikt voor de 

opvang van grote groepen kleine kinderen. Ook medicus S. Coronel beschrijft in: De Bewaarschool. 

Haar verleden, tegenwoordige toestand en hare toekomst (1864) de Amsterdamse situatie: ‘Vrijwel 

zonder uitzondering trof men er grote groepen verwaarloosde kleuters aan, dicht opeen gepakt in 

zeer schamele vertrekken. De bewaarscholen onder bestuur van verenigingen, zijn er over het 

algemeen veel beter aan toe.’
64

                                                                                                                                                            

In 1868 onderzoeken in Leiden professor Veth, de heer Wilhelmy Damsté en Van Dijk de 

bewaarscholen. Ook dit rapport is vernietigend. Deze commissie vergelijkt  de situatie met andere 

steden en schrijft dat ze `aller-treurigst is en minder dan stiefmoederlijk bedeeld’. De rapporten 

hebben tot gevolg dat de kinderbewaarplaatsen en bewaarscholen door een gemeenteverordening 

aan strenger toezicht worden ontworpen.  De gemeente krijgt het advies ‘om eene school in te 

richten waarover Leiden zich niet meer te schamen heeft’. 

 

De eerste bewaarschool die sinds 1841 op het Vrouwenkerkhof of Brandewijnsteeg zit heeft dan 

577 kinderen van twee tot zes jaar onder haar hoede. In 1865 verhuist de school naar de 

voormalige armenschool in de Scheistraat (Elisabeths Gasthuis), later lange Lijsbethsteeg waar ze 

last hebben van ‘schadelijke uitwasemingen waarschijnlijk van een nabijzijnd riool’ en klagen over 

de vochtige stenen vloer die slecht is voor de gezondheid van de kinderen.  De commissie Veth 

oordeelt daarbij dat de school in de Scheistraat te klein is en stinkende privaten ( toiletten) heeft.  

De andere bewaarschool is gevestigd in de Pieterskerkstraat. In het gemeenteverslag van 1855 

wordt vermeld dat in totaal 759 jongetjes en 726 meisjes naar de bewaarscholen in Leiden gaan. In 

1860 is het aantal kinderen toegenomen tot 934 jongetjes en 957 meisjes.                                                                         
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Kaart 1850 Vrouwenkerkhof /Brandewijnsteeg     Kaart 1869 Scheistraat                         Kaart 1869 Baaihal                           

Naast de gemeentescholen zijn er ook particuliere bijzondere bewaarscholen die doorgaans in 

bestaande gebouwen zitten.  Een bevindt zich op het ‘Oude Zwijnshoofd’ bij de Oude Vest van de 

‘Geestelijke Zusters’,  een in het Gebouw der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, een in de 

Spilsteeg, een op de Haarlemmerstraat 297, een in de Voldersteeg bij de Langegracht en een in de 

Groenesteeg. De particuliere bewaarschool opgericht in 1860 aan de Garenmarkt wordt betaald 

door particulieren en door een geringe bijdrage van de ouders. Deze heeft 206 kinderen. Of het 

gebouw ook voor dit doel gebouwd is moet nader onderzoek nog uitwijzen. 

 

De gemeente besluit na een aantal ingezonden brieven in de Leydsche Courant in 1865 om de 

particuliere Bewaarschool voor de Gereformeerde Onvermogenden in de voormalige linnenweverij 

aan de Voldersteeg bij de Langegracht over te nemen. Deze school met 300 haveloze kinderen 

verhuist dan na dertien jaar naar de vrijgekomen Baaihal.  Maar de meningen over de kwaliteit van 

Baaihal zijn zeer verdeeld.  De commissie Veth schrijft: ‘Niemand komt er, die niet dadelijk een 

gevoel van walging ondervindt’.                                                                                                                                                                      

Een andere bijzondere school is de Christelijke bewaarschool voor haveloze kinderen dat sinds 1855 

in het vrijgekomen lokaal van de armenschool in de Groenesteeg zit. Deze bewaarderessen  

voorzien de kinderen ook van kleding. Op de Scheistraat worden deze kinderen die normaal tussen 

de andere onvermogende kinderen in zitten, ‘als paria’s’ apart gehouden, beschrijft de 

schoolcommissie. 

 

                                           
Garenmarkt   1860-188  particuliere bewaarschool voor206 kinderen   Langebrug 17 particuliere bewaarschool 

De gemeente beschouwt de bouw van bewaarscholen niet als haar verantwoordelijkheid. In Leiden 

worden de niet meer in gebruik zijnde en afgekeurde armenscholen opnieuw ingericht als 

bewaarscholen.
65

  Bij de gemeente wordt eerst alleen plannen gemaakt voor het bouwen van 

nieuwe schoolgebouwen. Er is een ongedateerd maar vroeg ‘plan’ in het archief aanwezig waar op 

het terrein van de ruïne een grote bewaarschool voor 600 kinderen getekend staat. Het ontwerp 

vertoont overeenkomsten met de ontwerpen voor bewaarscholen van de bekende architect J.H. 

Leliman .
66

 Deze ontwerpen zijn in het Bouwkundige Bijdragen (1873) gepubliceerd en in 1869 te 

zien op de tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt. 
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Plan voor bewaarschool 600 kinderen Ruïne    Groenesteeg De eerste nieuwgebouwde gemeentelijke bewaarschool 1885        

In de Groenesteeg komt dan uiteindelijk in 1885 de eerste nieuwgebouwde gemeentelijke 

bewaarschool in Leiden.  In 1873 zijn de klachten over het oude gebouw zo ernstig dat de 

gemeente de knoop doorhakt. De plannen zijn gemaakt in samenwerking met de schoolcommissie. 

Het bestaande schoolgebouw met de L-vormige plattegrond met beheerderwoning wordt 

vervangen door een eenvoudig gebouw met een rechthoekige plattegrond en met een 

ingangspoortje in het midden van de lange bakstenen gevel. Aan weerszijden bevinden zich twee 

grote vensters met hoge borstweringen, die door twee middenstijlen en hoog kalf in een 

zesraamsruit is verdeeld. Dit schoolgebouw is voor minvermogenden. Een gang in het verlengde 

van de ingangspoort deelt het gebouw in tweeën. De ruimte is in acht lokalen verdeeld: vier goed 

verlichte leerkamers en vier minder goed verlichte speelkamers en een lokaal om de kinderen te 

wassen en te verkleden.
 67

 

 

Gymnastiekgebouwen en gymlokalen                                                                                                                               

Het nut van gymnastiek in het onderwijs is tot 1850 door velen betwijfeld. De Groningse 

hoofdonderwijzer R.G. Rijkens bestrijdt de algemene opvatting dat er naast het aankweken van 

kennis geen tijd over zou zijn voor lichamelijke opvoeding. Gymnastiekoefeningen zijn volgens 

Rijkens goed voor lichaam en geest: ‘dat alles, wat het  ligchaam schaadt, ook schadelijk wordt voor 

de ontwikkeling van den geest, en, omgekeerd, dat alles bevorderlijk wordt voor de ziel, wat 

heilzaam is voor het ligchaam’.
 68

                                                                                                                           

De tegenstanders van gymnastiekles op scholen zoals Metzger, spreken van ‘misbruik’ om 

hongerige kinderen uit arme buurten naar gymnastiekzalen te sturen. Het zal voor het lichaam ‘eer 

nadeel dan wel nut opleveren, en dat eene goede voeding in de eerste plaats een vereischte is’.
69

 

De Amsterdamse hygiënisten G.A.N. Allebé en H. van Cappelle pleiten voor gymnastiek als verplicht 

vak op alle scholen, maar in de onderwijswet van 1857 wordt het vak alleen ingevoerd in het 

Uitgebreid Lager Onderwijs.  Het gemeentebestuur van Amsterdam neemt in 1862 het advies over 

om op alle gemeentescholen gymnastiek als verplicht vak in te voeren maar ook bij de nieuwe 

schoolontwerpen een gymnastiekzaal te bouwen.  Veel scholen vinden het een tijdrovende opgave 

om met een grote groep kinderen naar een gymgebouw te lopen.  

                                          

               
Links Pieterskerkgracht Gymnasiekschool 1860   

Leiden komt langzaam op gang met het bouwen van gymlokalen bij scholen. In 1878 krijgt de 

school op het Plantsoen een sportzaal. Alleen de jongensschool op de Aalmarkt heeft een gymzaal 
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aan de achterzijde. De gymlessen worden of buiten op de speelplaats of in het nieuw gebouw 

gegeven. In 1866 worden in de Brandenwijnsteeg gymnastiektoestellen geplaatst.                                                                                                                                      

Het eerste ‘gymnastie-school ‘of gymnastiekschool is in 1860-1861 opgericht door de Leidse 

afdeling van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen op de Pieterskerkgracht 7. Volgens het 

gemeenteverslag wordt de inrichting in 1864 aan de eigenaar van het gebouw, J. Kneppelhout, 

overgedragen terwijl de functie onveranderd blijft. 
70

 De gemeente besluit het gebouw in 1867 over 

te nemen voor de verplichte gymnastieklessen op de ULO-scholen.
71

 Het gebouw dat uit een 

ongedeelde ruimte bestaat, oogt vanaf de straatzijde als een gebouw met een verdieping. Het 

middengedeelte van de fraai gedetailleerde gevel is verhoogd. Het gebouw heeft bovenramen voor 

daglichttoetreding. De gevel sluit naadloos aan bij het dubbele woonhuis aan de rechterzijde.  Dit 

van oorsprong particuliere gebouw wordt aan architect Schaap toegeschreven.
72

  Schaap treedt in 

1862 in dienst van de gemeente.                                                                                                                                            

In 1888 bouwt de gemeente een tweede gymnastiekgebouw aan de Van der Werfstraat.    

                                                                                                                                                                     

Na de lagere school: 

Middelbaar, Voortgezet en Hoger Onderwijs                                                                                                                

De Wet op het Middelbaar Onderwijs die in 1863 wordt aangenomen rekent tot het middelbaar 

onderwijs: de burger(dag)scholen, de hogere burgerscholen (HBS), de middelbare scholen voor 

meisjes (MMS) en de Polytechnische school in Delft. De Wet op het Hoger Onderwijs uit 1876 

voltooit de opbouw van het nationale onderwijssysteem en maakt het onderscheid tussen het lager 

onderwijs, ULO, HBS en Gymnasium. Het Gymnasium behoort tot 1876 niet tot het middelbaar 

onderwijs. 

 

Gymnasium                                                                                                                                                                  

Het gymnasium wordt gezien als een voorbereidend onderdeel van de universiteit. Tot 1876 

worden op de universiteit veel vakken alleen in het Latijn gedoceerd.
73

  Zonder kennis van het Latijn 

was deze Hogeschool dus niet te volgen. De bestudering van de klassieke talen Latijn en Grieks 

wordt opgevat als een training in ‘logische, geordende denken’. De klassieken moeten een 

inspiratiebron blijven, omdat de klassieke cultuur ‘al het menschelijke in den mensch tot 

harmonische ontwikkeling brengt, volgens Thorbecke’.
 74

 De ‘weldadige stralen’ van de geleerde 

stand gaan uit naar de rest van de bevolking.                                                                                                                                                                                

Na vertrek van het Mathesis Scientiarium Genitrix  (MSG) verbouwt de gemeente het 

gymnasiumgebouw aan de Lokhorststraat en de rectorswoning om de nieuwe bèta-afdeling een 

plaats te geven. In 1864 is een nieuwe school nodig voor de Hogere Burgerschool voor jongens. De 

rectorswoning wordt afgebroken. Bij de nieuwe Wet op het Middelbaar Onderwijs in 1863 wordt 

de bèta-afdeling van het gymnasium overgeheveld naar de HBS.  De leerlingen blijven in het 

gebouw van het Leids Gymnasium tot de nieuwe HBS is afgebouwd. Het aantal leerlingen loopt 

terug van 44 in 1863 tot 22 in 1864. De Wet op het Hoger Onderwijs in 1878 leidt tot een nieuwe 

impuls. Er komt een nieuwe indeling waarbij de natuurwetenschappelijke vakken een plaats krijgen 

en de klassen worden gesplitst in alfa- en bèta afdelingen. De nieuwe eisen maken het oude 

gebouw onbruikbaar.  

 

Gemeentearchitect Schaap ontwerpt in 1882-1883 een imposant schoolgebouw op de Doezastraat, 

op de ruïne bij de Garenmarkt. De school is een corridorschool met lokalen aan weerszijden van de 

gang. In het verlengde van de vestibule de trap met aan weerszijden toiletten en vestiaires.                                

Middelbare scholen hebben een ander uiterlijk dan lagere scholen. Het monumentale gymnasium 

voor de elite is voornaam en het meest gedetailleerd.                                                                                         

Het symmetrische gebouw heeft een Hollandse Renaissancegevel met veel ornamenten. Het 

middengedeelte is geaccentueerd met een hoog Frans Chateau schilddak terwijl de daklijst met 

kantelen is verfraaid. Deze detaillering doet denken aan de Tudorstijl van het beroemde 

universiteitsgebouw in Cambridge (1518). Een brede toegangstrap leidt naar het bordes waar het 
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beeld van een leeuw staat met het wapen van Leiden.                                                                                       

Het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam uit 1885 van gemeentearchitect Springer heeft een andere 

bouwstijl: het is een neoclassicistisch gebouw met zuilenordes, frontons, kariatiden, medaillons 

met Griekse en Romeinse filosofen, lauwerenkransen, festoenen en op het hoogste punt een godin. 

De voorbijganger kan zich in beide gevallen onmogelijk vergissen: dit is het Gymnasium waar de 

elite Latijn en Grieks leert.   

 

       
Doezastraat , Leids Gymnasium 1882    

Hogere Burger School en  de Burgeravondopleiding                                                                                               

De Gemeentelijke Hogere Burgerschool (HBS) voor jongens wordt in 1866 geopend op de 

Pieterskergracht 13. Het bakstenen gebouw dient ook voor de Burgeravondschool en de 

ambachtschool van het Mathesis Scientiarium Genitrix  (MSG). Het is aannemelijk dat deze 

gemeenteschool het ontwerp van architect Schaap is. In het gemeenteverslag staat dat het gebouw 

‘ruim en sierlijk’ is en dat het moet worden aanbesteed.
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 De Onderwijswet (1863) verplicht het rijk 

tot het stichten van vijftien HBS-scholen, waarvan vijf met een vijfjarige cursus (Rijks-HBS). De 

anderen zijn gemeentelijke instellingen.      

                                                                                                                                                                                  

                                       
Pieterskerkgracht HBS en Burgeravondschool 1866,        Amsterdam Westerstraat 187 Burgerdag- en avondopleiding 1867   

De HBS is een natuurwetenschappelijke en meer op de praktijk gerichte opleiding voor de hogere 

burgerij: de ouders hebben meestal vrije beroepen of zijn onderwijzers, handelslieden, ambtenaren 

en rijke boeren. De vijfjarige HBS verzorgt naast het basisonderwijs in wis-, natuur- en scheikunde, 

biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, moderne talen en lijntekenen en ook nog mechanica, 

kosmografie, staathuishoudkunde (economie) en handelswetenschappen. Leerlingen hebben er 

grote vrijheid: ze bepalen zelf welke lessen ze volgen. De exameneisen zijn in de wet geregeld. Door 

de grote hoeveelheid verschillende vakken die er gedoceerd worden, zijn er meerdere leraren en 

daardoor zijn er ook meerdere lokalen nodig. Het is deels een corridorschool en deels een school 

met een doorloopsysteem. De indeling van de lokalen gebeurt vaak volgens een vast patroon. De 

begane grond is vrijwel altijd bestemd voor natuur- en scheikunde; met een lokaal als 
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natuurkundelaboratorium, een instrumentenkamer en een ‘collegiekamer’, een lokaal voor 

scheikunde met een laboratorium, een ‘collegiekamer’ en een weegkamer. De leslokalen voor 

‘bouwkundig en regtlijnig tekenen’ zijn meestal op de hoogste verdieping.  

 

De Burgeravondschool, de tweede nieuwe middelbare opleiding die in dit gebouw onderdak vindt, 

is een schooltype dat door Thorbecke is geïnitieerd als een tweejarige opleiding voor de 

ambachtsman en landbouwer. Het onderwijs bestaat uit wis-, natuur- en scheikunde, tekenen, 

werktuigkunde, technologie, landbouwkunde, staathuishoudkunde, Nederlands, aardrijkskunde en 

geschiedenis. In 1870 bestaan er 5 burgerdagscholen in het hele land, waarvan er in 1900 wegens 

gebrek aan belangstelling nog maar één over is.   

 

Opmerkelijk is dat het gebouw dat Schaap in 1866 ontwerpt, in hoofdlijnen grote overeenkomsten 

heeft met de Amsterdamse Openbare Burger Dag- en Avondopleiding (1867) aan de Westerstraat 

187 ontworpen door stadsarchitect Bas de Greef. Oorspronkelijk heeft het Amsterdamse ontwerp 

ook drie bouwlagen maar de uitvoering is uiteindelijk in vier lagen. Door de grote hoeveelheid 

verschillende vakken die er gedoceerd worden, zijn er meerdere leraren en als gevolg hiervan ook 

meerdere lokalen. Het is deels een corridorschool en deels een school met een doorloopsysteem. 

                                                                                                                                               
Garenmarkt, Hoogere Burgerschool voor Meisjes 1883                     Amsterdam Weteringschans Barlaeusgymnasium 1886 

Schaap krijgt ook de opdracht om in 1883 de Hoogere Burgerschool voor Meisjes te ontwerpen. Het 

karakter van deze school is een verfijnd en voornaam classicistisch schoolgebouw met een door een 

timpaan bekroonde middenrisaliet. In het midden van het fronton bevindt zich een meisjeskopje in 

een medaillon. In de gemeenteverslag van 1883 staat dat het gebouw op dezelfde wijze zal worden 

behandeld als het nieuwe gymnasium. De meisjes HBS aan de Keizersgracht 264 in Amsterdam van 

architect Bas de Greef heeft ook een classicistische gevel maar is witgepleisterd en heeft pilasters in 

een kolosaal orde met de –vrouwelijke- Ionische orde. De Leidse meisjes HBS en het Barlaeus 

Gymnasium van 1886 zijn beiden vrijstaande scholen en tonen verwantschap in de gevelopzet met 

risalieten en timpanen. 

 

Beroepsonderwijs 1850-1900                                                                                                                           
De rijksoverheid zag de beroepsopleiding als een zaak voor de gemeente en voor particuliere 

initiatiefnemers. De economie trekt aan tussen 1860 en 1870 en de vraag naar geschoolde 

handwerkers wordt groter. In 1863 bestaan er wel teken- en industriescholen, maar er is in de 

eerste helft van de negentiende eeuw nog een sterke scheiding tussen theoretisch en praktisch 

onderwijs. 

 
De Leidse kweekscholen huizen in bestaande gebouwen. De Kweekschool voor Onderwijzers die in 

1852 wordt geopend begint de opleiding in het gebouw van de Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen en verhuist daarna naar het schoolgebouw aan de Oude Vest 35.                                                                                                                  

Ook de Leidse Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen aan de Rapenburg 13 verbouwt een 
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bestaand pand tot school. De school is gespecialiseerd in het Fröbelonderwijs voor peuters en 

kleuters, en is een  primeur voor Nederland.  In 1870 wordt de school opgericht door Dr A. Rutgers 

van der Loeff, W. Pleyte, en J.A. van Dijk, maar het eerste initiatief komt van de indertijd bekende 

Leidse Elise van Calcar. Zij heeft haar faam te danken doordat ze de methode Fröbel in Nederland 

heeft geïntroduceerd.  Deze methode heeft grote invloed op het kleuteronderwijs. De Duitse 

opvoedkundige Friedrich W. Fröbel leert de kinderen al in het begin van de negentiende eeuw 

matjes vlechten, zingen, gymnastiek en de beginselen van rekenen en taal maar het spelen staat 

voorop.Van Calcar (Elise C.F. Fleischakker) combineert de opleiding voor bewaarschoolhouderessen 

met een Fröbelklas en een opvoedingshuis voor meisjes. Minister Thorbecke benoemt Van Calcar in 

1861 tot landelijk inspectrice voor het bewaarschoolonderwijs. Ze rapporteert over de  'treurigen 

toestand van de kleinkinderscholen'. 

 

De Zeevaartschool of de Kweekschool voor de Zeevaart op het Noordeinde heeft wel een nieuw 

schoolgebouw. Het is  begonnen als een matrozenopleiding en wordt in 1855 ook opgericht door 

Rutgers van der Loeff en door twee oud-zeeofficieren. Oorspronkelijk was het doel om de Leidse 

jongens die na de cholera-epidemie van 1855 in hun ogen verwaarloosd dreigen te worden, een 

degelijke opvoeding te bieden. De jongens krijgen onderwijs, huisvesting en worden met orde en 

tucht opgevoed, zo schrijft het blad De Prins bij het gouden jubileum in 1906.
 76

 Alleen sterke 

jongens tussen de dertien en half en zestien jaar die voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen 

en een bewijs voor goed gedrag hebben worden toegelaten. Na drie tot negen maanden gaan de 

jonge matrozen de grote vaart op. 

                                                                                                                                    

                 
Kweekschool voor de Zeevaart, schoolgebouw 1858              Kweekschool voor de Zeevaart, plattegrond schoolgebouw                                  

                  
Kweekschool voor de Zeevaart, schoolgebouw 1883                    Kweekschool voor de Zeevaart interieur schoolgebouw  
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Noordeinde Kweekschool voor de Zeevaart met uitbreiding en internaat P.G. Lancel, 1883 

Eerst zitten de jongens in een woonhuis aan de Rijnkade bij de Witte Poort, in 1858 besluit het 

bestuur om op de resten van de Pelikaantoren bij de kazerne een nieuw gebouw op te richten.                  

De school die geen rijks- of gemeenteschool is, geniet wel de bescherming van Koning Willem III. 

Prins Hendrik neemt het erepresidium op zich. Naast een rijkssubsidie wordt het verder door 

particulieren in stand gehouden. Het lesgebouw uit 1858 verschilt weinig van andere 

schoolgebouwen uit deze bouwperiode en wordt toegeschreven aan gemeentearchitect Schaap. 

Het is 6 el hoog en 17 el lang en bestaat uit twee lokalen waarvan er een dient als leerzaal en de 

ander als slaapzaal. Door de groei van het aantal leerlingen tot 300 in 1878 is een nieuw gebouw 

nodig. Architect werkzaam bij de gemeente P. G. Lancel zet zijn handtekening op de ontwerpen 

voor het vergrote schoolgebouw en een nieuw monumentaal drielaags internaat voor de matrozen. 

Het internaat dient ook als verblijfruimtes voor officieren en bestuurders. Tussen de gebouwen 

komt een overdekte exercitie plaats. Er zitten in 1883, 629 jongens op deze opleiding. In 1884 

worden nog meer jongens toegelaten omdat er in de steden bij de geringe klasse armoe heerst en 

omdat de toelatingseis versoepelt is: de jongens mogen 5 cm korter zijn. 

 

De Praktische Ambachtsschool op de Haagweg huist ook in een nieuw en als school ontworpen 

gebouw uit 1892. Het is het initiatief van een werkgeversorganisatie Bouwkunst en Vriendschap en 

het ontvangt steun van de Leidse afdeling van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en de 

Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. Het onderwijs aan deze school leidt oorspronkelijk op 

tot smid, timmerman, schrijnwerker en beeldhouwer. Prins Alexander treedt op als beschermheer 

van de Vereniging van de school.  Bij de start in 1883 huurt de school met 34 leerlingen eerst een 

lokaal in het voormalige Caeciliagasthuis in de Sionsteeg. In 1892 wordt de nieuwe ambachtsschool 

aan de Haagweg in gebruik genomen. Het gebouw voor 160 leerlingen is ontworpen door de Leidse 

bouwkundige Govert van Driel.
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Haagweg De Praktische Ambachtsschool 1892                            Amsterdam Weteringschans Ambachtsschool 1873 

Het nieuwe schoolgebouw met directeurswoning heeft twee bouwlagen en een kapverdieping op 

een L-vormige plattegrond. Hier wordt in meerdere vakken onderwijs gegeven zoals  tekenen, 

timmeren, meubelmaken, smeden en schilderen. Hiervoor zijn er meerdere lokalen aan weerzijde 
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van een corridor. De bovenverdiepingen zijn voor theoretisch onderricht terwijl de 

benedenverdieping voor de praktische vakken bestemd is.                                                                                

In Amsterdam is de eerste ambachtsschool opgericht in 1844, gevestigd in de voormalige Latijnse 

school in de Gravenstraat. Het tweede gebouw is een ontwerp uit 1868 van architect J.B. Salm van 

het Weteringcircuit. Het vakblad Bouwkundige Bijdragen, dat door veel architecten gelezen wordt, 

publiceert dit gebouw in 1873. Uit dit ontwerp spreekt een eenvoud en degelijkheid dat past bij een 

schoolgebouw uit de jaren zestig en zeventig voor de arbeiders van de minvermogende stand. De 

Leidse ambachtsschool die Van Driel 25 jaar later aan de Haagweg ontwerpt, heeft meer verfijning 

en detaillering. Het accent ligt door de risalering op de middenpartij van het schoolgebouw en op 

de klassieke ornamenten als pilasters, een timpaan en een rijk gedetailleerde topgevel met pinakels 

en klauwstukken. 
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               1900-1919   De school, een sieraad der gemeente  
 
 
Bevolkingsgroei en stadsuitbreiding 

In Leiden blijft na de eeuwwende de economie langzaam aantrekken. De bevolking neemt toe: in 

1870 telt de stad 39959 inwoners, in 1897 is het aantal gestegen tot 53703 en op 31 december 

1919 tot 61408. De annexaties in 1896 leveren de stad 3,66 km2 grond op en 3026 nieuwe 

inwoners uit Leiderdorp, 3481 uit Zoeterwoude en 1823 uit Oegstgeest.
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 De nieuw verworven 

gebieden bestaan uit weilanden en enige lintbebouwing aan de Heerenstraat, Morsweg en 

Haagstraat. Particuliere bouwondernemers en woningbouwverenigingen zien hier mogelijkheden 

om te bouwen. Ze dienen bij de gemeente stratenplannen in en vragen de subsidies aan die 

voortvloeien uit de Woningwet van 1901. In 1899 heeft de Woningbouwvereniging 

Werkmanswoningen, opgericht ten behoeve van arbeiders uit gesaneerde buurten, een bouwplan 

ontwikkeld voor de Eerste, Tweede en Derde Kooilaan (Kooilaan, Bankastraat en Billitonstraat). 

Particulieren komen ook met stratenplannen, zoals de bierbrouwer Van Waveren, voor de –latere- 

Pasteur- en Leeuwenhoekstraat en de koopman Grüpstra voor de Oosterstraat en de 

Bloemistenstraat. De plannen staan los van elkaar. De Woningwet stelt dat gemeenten 

uitbreidingsplannen moeten opstellen. Het eerste Leidse uitbreidingsplan dat in 1905 door de raad 

is vastgesteld, wordt gekenmerkt door brede lanen, pleinen en parken. De uitbreidingsplannen die 

later volgen streven steeds meer naar een samenhang tussen openbare ruimte en architectuur. De 

stedenbouwkundige betekenis van een schoolgebouw blijft van onverminderd belang. Een school 

dient bij te dragen aan een fraai stadsbeeld.                                                                                                                                                                         

In de nieuwe buurten worden door de gemeente en particuliere instellingen nieuwe scholen 

gebouwd naast de twee door de annexatie verkregen schoolgebouwen op de Herenstraat en de 

Heerensingel. De laatste is een katholieke school die dan als een christelijke school in gebruik wordt 

genomen. 
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De gezondheidstoestand, de tuberculose en de leerplichtwet  

Voor de plaatsing van het schoolgebouw is niet alleen stedenbouwkundige betekenis van belang 

maar ook dat ze in gezonde gebieden moeten komen te staan. Voor de gezondheid van de kinderen 

is de stad met haar ongezonde lucht,  veroorzaakt door fabrieksuitstoten en roet, niet de ideale 

plaats voor een schoolgebouw, blijft het pleidooi van de hygiënistenartsen.  

De hygiëne en de gezondheidstoestand van een groot deel van de arme bevolking laat te wensen 

over. Kinderen zijn te vaak slachtoffer van ziekten. Een eeuwenoude ziekte die veel invloed op de 

scholenbouw heeft gehad is tuberculose (TBC). Deze longziekte komt het meest voor bij kinderen 

en jonge mensen en verspreidt zich via de luchtwegen. De Duitse arts Robert Koch ontdekt in 1882 

–ook- de tuberkelbacil, als veroorzaker van de ziekte.  Na behandeling tegen TBC daalt het 

sterftecijfer sterk.
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 Bij de bestrijding is men overtuigd van de heilzame werking van ‘frisse lucht’. 

Hiervoor worden sanatoria in groene gebieden gebouwd. Voor  het zieke kind wordt de 

openluchtschool in het leven geroepen. En omdat voorkomen beter is dan genezen, wordt het 

principe van gezonde buitenlucht ook steeds meer toegepast in het nieuwe schoolgebouw voor het 

gezonde kind.  

De verbetering van de hygiëne is ook in deze periode een van de belangrijkste drijfveren achter de 

wijzigingen in de opzet van het schoolgebouw. 

 

Een aantal sociale zekerheidswetten wordt ingesteld vooral om de arbeidsomstandigheden te 

verbeteren. Na het eerder genoemde Kinderwetje van Van Houten (1874) volgen de Arbeidswet 

(1889) de Veiligheidswet (1895) en de eerste Socialezekerheidswet: de Ongevallenwet (1901) die 

mensen tegen beroepsziekten moet  beschermen. De gemeente heeft de gewoonte om precies bij 

te houden hoeveel ziektegevallen er in de stad zijn. De invoering van de Ziektewet zou nog tot 1929 

duren en die van de Besmettelijke-ziektenwet tot 1928. Volgens de laatste wet wordt het verplicht 

om melding te maken bij het uitbreken van een ziekte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
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vrijwel uitgeroeide ‘A-ziekten’ (waaronder cholera) en endemische onuitroeibare ziekten: B-ziekten 

(onder meer tyfus, malaria en kinderverlamming).  

De Leerplichtwet (1901) verplicht de ouders kinderen van 6 tot 12 jaar naar school te sturen. De 

bezwaren hiertegen komen vooral van de kant van de confessionelen die het een inbreuk op het 

recht van de ouders vinden om hun opvoeding zelf te bepalen. De meeste kinderen in Leiden gaan 

voor de invoering van de leerplichtwet al geregeld naar school. In andere steden en provincies 

wordt door de wet de toeloop naar de lagere scholen zo groot dat er een tekort aan plaatsen 

ontstaat. Na een eerste controle (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland) is volgens een inspecteur 

het aantal schoolgaande kinderen  na een jaar Leerplichtwet met liefst 13571 gestegen’. 
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Nieuwe pedagogische inzichten: De eeuw van het kind 

Door de opkomst van de psychologie en de kinderpsychologie ontstaan de reformpedagogen. Een 

van de eerste is Jan Ligthart die er voor een negentiende-eeuwse pedagoog verbazingwekkend 

moderne methodes op nahoudt om leerlingen tot grotere activiteit aan te sporen. Hij hanteert  de 

door hemzelf uitgevonden ‘hartepsychologie’, waarin hij leerlingen niet bestraft als zij zich niet aan 

de regels houden. Op een geraffineerde manier probeert hij op het geweten van de kleine 

‘boosdoener’ in te werken. Samen met de schrijveronderwijzer H. Scheepstra en tekenaar Cornelis 

Jetses stelt hij leerboekjes met illustraties samen.                                                

Tot de tweede generatie pedagogen, behoort de bekende onderwijzer Theo Thijssen. Ook zij 

trekken van leer tegen de ‘zit-en luisterschool’ en verwijten de onderwijzers niet alleen het 

autoritaire karakter en de prestatiegerichtheid maar ook het gebrek aan belangstelling voor wat er 

in het kind omgaat.   

Deze geest van de tijd is voelbaar in andere delen van Europa. De Zweedse pedagoge Ellen de Key 

(1849-1926) schrijft in De Eeuw van het Kind (1900) dat het kind zich zo gunstig mogelijk zou 

moeten kunnen ontplooien en zo veel mogelijk zelf ontdekken zonder autoritaire dwang.  Het in 

1903 in het Nederlands vertaalde boek doet veel stof opwaaien. Volgens De Key heeft de school de 

taak om de kinderen bescherming te bieden tegen de wereld van de volwassenen met oorlog en 

armoede. Ook zij verwoordt dat de intellectuele vorming gestimuleerd moet worden en dat de 

didactiek bij de ervaringswereld van het kind moet aansluiten.                                                                                        

In Italië is de arts Maria Montessori (1870-1952) actief in de pedagogie. In tegenstelling tot De Key 

ontwikkelt zij een wetenschappelijke onderwijsmethode afgestemd op de ontwikkelingsfasen van 

het kind. Door haar ervaringen met gehandicapte kinderen heeft zij een onderwijsmethode 

ontwikkeld die ook gevolgen zou hebben voor de opzet van het schoolgebouw (waarover later 

meer). In 1910 verschijnt haar boek: De methode van wetenschappelijke pedagogiek, toegepast op 

de kinderopvoeding in de Casa dei Bambini (Huis van de kinderen). Zij krijgt in het Amsterdamse 

klimaat steeds meer voet aan de grond en in januari 1920 opent zij de eerste particuliere 

Amsterdamse Montessorischool. De kritiek is niet van de lucht. De onderwijzer C.Wilkeshuis 

herinnert zich: ‘Het vrijheidsbegrip, dat Montessori als grondslag voor haar systeem heeft gekozen, 

wordt door velen verkeerd geïnterpreteerd: de kinderen zouden mogen doen en laten wat ze 

willen, en in gedachten ziet men hen al over de banken tuimelen en zich in de bomen van het 

schoolplein nestelen.’ 
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 Leiden durft de invoering van dit onderwijssysteem in deze periode nog 

niet aan. 

  

1900-1920  architectuur van de schoolgebouwen voor het lager onderwijs 

Het grootste verschil tussen de architectuur van de lagere scholen uit het begin van deze periode 

en die uit de negentiende eeuw is dat het onderscheid in sociale klassen niet meer zo duidelijk te 

zien is. Maar net als in Amsterdam blijven de scholen wel het systeem van de eerste, tweede, derde 

en vierde klasse hanteren.  

In de Amsterdamse stadsuitbreidingen blijft de stedenbouwkundige plaatsing van de scholen nog in 

de rooilijn van het bouwblok terwijl de meeste scholen in Leiden een vrijstaande positie krijgen. 
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Plattegrond Leiden 1920 Krugerstraat,                       School voor minvermogenden der derde klasse no. 6,  1902 
 

                   
Krugerstraat, School voor minvermogenden der derde klasse no. 6,  1902  
 
In 1902 wordt in het midden van plein en aan het einde van de zichtas van de Paul Krugerstraat, 

een vrijstaande school der derde klasse no. 6, voor minvermogenden gebouwd. Het gebouw op een 

rechthoekige plattegrond heeft twee lagen, een kapverdieping en een aangebouwd gymlokaal in 

een lager bouwdeel. De 600 kinderen worden verdeeld in twaalf klassen. De school heeft lokalen 

aan weerszijden van een middengang.  Boven de entree bevindt zich in het mansardedak een 

topgevel zoals veel laat negentiende-eeuwse schoolgebouwen dat ook hebben. Anders dan haar 

voorgangers zijn de ramen van de lokalen opvallend groot. Dat typeert de nieuwe lichting 

gemeentelijke schoolgebouwen.                                                                                                                                          

Het gebouw is symmetrisch aan de voorgevel met aan weerszijden een uitbouw voor de 

toiletgroepen. De ramen en deuren worden geaccentueerd met neo-renaissancistische 

natuurstenen lateien en aanzetblokken. De reliëfwerking van de gevel is minder prominent en 

wordt vlakker gehouden dan in de voorgaande periode. 
 

Elk schoolgebouw behoort zoveel mogelijk in het centrum te liggen van de buurten met kinderen. 

Scholen moeten binnen een redelijke -maar niet wettelijk verplichte- afstand van de woonhuizen 

staan. In de volle binnenstad waar geen ruimte voor een nieuw gebouw is, worden scholen vaker 

op binnenterreinen van gesloten bouwblokken neergezet.  De school aan de Zuidsingel die in 1907 

wordt gebouwd is zo’n inpandige school. Het voldoet dan aan de voordelen dat het ver verwijderd 

is van een rumoerige en stoffige weg en op afstand ligt van de schadelijke dampen verspreidende 

en lawaaierige fabrieken en werkplaatsen.  

De school aan de Zuidsingel krijgt in tegenstelling tot de negentiende-eeuwse scholen op 

binnenterreinen een vrij sobere maar fraaie gevel. In de voorgaande periode kregen deze, niet voor 

iedereen zichtbare, gevels een nog soberder ontwerp. Kenmerkend aan deze inpandige scholen is 

dat ze zowel in Leiden als in Amsterdam (Havikslaan 20 en 22) meestal afgedekt zijn met een plat 

dak.  Deze inpandige school behoort in Leiden tot de eerste school met een plat dak. Later krijgen 

ook scholen met een prominente stedenbouwkundige positie zoals die op de Medusastraat dit type 

daken.  
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Plattegrond 1911 Zuidsingel, inpandig schoolterrein      Zuidsingel School voor minvermogenden der derde                                                                    

1907                                                                                           klasse no. 6, 1907 

    
Zuidsingel, School voor minvermogenden der derde klasse no. 6, 1907 

Drie jaar na de bouw van de school op de Zuidsingel wordt in de zichtas aan het einde van de 

Javastraat en aan de Medusastraat de 8
e
 school der derde klasse geopend. Het gebouw wordt in de 

nieuwe buurt, de Kooi, gebouwd en is bestemd voor kinderen uit die buurt die tot de 

minvermogende klasse behoren. Aan de achterkant grenst de school aan het Kooipark. Bij de 

uitvoering van de uitbreidingsplannen kunnen de wensen van medici om het gebouw vrijstaand te 

bouwen, in een gezonde omgeving, ver van fabrieken met uitstoot van ongezonde dampen, 

werkelijkheid worden.                                                                                                                                          

De ramen van de lokalen van deze scholen liggen aan de voorkant- de straatkant- en aan de 

achterkant van de school. Het gebouw is zowel wat betreft  de gevel als op het  middengedeelte na, 

symmetrisch en heeft een E-vormige plattegrond. De middenschreef wordt gevormd door het 

gymnastieklokaal. Meestal is tegelijk daarmee ruimte gecreëerd voor een speelplaats aan de  

                                                                                                                                                

                                  
Medusastraat / Decimastraat De 8

e
 school der derde klasse 1910 
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Plattegrond 1920, Medusastraat / Decimastraat De 8

e
 school der derde klasse 1910    interieur 

 

achterkant. Vier lokalen liggen aan de achterzijde, aan de Javastraat, dus tegenover het Kooipark. 

Acht lokalen zijn achter de voorgevel aan de voorzijde, de zuidzijde,  gesitueerd. De entree in het 

midden van het gebouw is gepland in de as van de Decimastraat.                                                                  

 ‘Een sieraad der gemeente’ wordt met trots het -inmiddels gesloopte- gebouw in de Medusastraat 

in het gemeenteverslag genoemd. Het interieur is fraai gedetailleerd. De versiering van de nieuwe 

serie scholen is wel soberder dan die van de laat negentiende-eeuwse scholen. Net als bij het 

schoolgebouw op de Zuidsingel  is ook hier een plat dak ontworpen maar het strakke silhouet 

wordt onderbroken door verhogingen van het middendeel. Van Oudhollandse details als speklagen 

is geen sprake meer, er worden wel accenten aangebracht met verschillende kleuren baksteen.  De 

gemeentearchitect probeert in de voorgevel een symmetrie te bewerkstelligen. 

 

    
Haverstraat 1910 lokalen aan de zuidzijde  
 
De gemeente verbouwt natuurlijk ook scholen. De voormalige armenschool met schilddak uit 1854 

die op het perceel tussen de Haverstraat en de Gortestraat ligt, is al een keer verbouwd en vergroot 

maar in 1910 wordt het grotendeels afgebroken en verbouwd tot een tweeverdiepingen school met 

een plat dak. In de twaalf lokalen kunnen 600 kinderen geplaatst worden. De lokalen komen aan 

een zijde van de gang terwijl aan de andere zijde de toiletten liggen. De school krijgt aan de 

lokaalzijde grote gekoppelde vensters met roedeverdelingen. De grote ramen aan de gangkant 

worden afgewisseld met de kleine toiletramen. Het gebouw dat in deze buurt voor onvermogenden 

ligt, is soberder dan die op de Medusastraat gehouden en is eerder vergelijkbaar met die op het 

inpandige terrein van de Zuidsingel.  

Aan de overkant van de school ligt een gymnastiekgebouw dat dan ook gewijzigd wordt.                                                                

 
In het, in 1897 van Zoeterwoude geannexeerde, gebied wordt in de nieuwe wijk een schoolgebouw 

op de Duivenbodestraat  (1916), de tegenwoordige Watergeuzenstraat geplaatst. Deze school der 

derde klasse komt te liggen tussen bestaande huizen aan de Trekvliet en het nieuwe stratenblok 

van de Drie Octoberstraat.                                                                                                                                         

Het is de eerste hoekschool van Leiden. De L-vormige plattegrond omarmt het schoolplein. De oost-

west-ligging wordt bepaald door de kavelstructuur. De school onderscheidt zich van de voorgaande 

ontwerpen doordat het fraai gedetailleerd is en doordat het is afgedekt met een schilddak. De 

voorgevel ligt op de westkant aan de Duivenbodestraat met op de hoek de ingang van de school 
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een verhoogde hoektravee dat als een toren oogt. Boven de ingang is een ladderraam aangebracht. 

De lokalen aan de lange vleugel liggen aan de zuidzijde aan het schoolplein. Nieuw is de niet 

verplichte, doch door medici zeer gewenste oriëntatie van de klaslokalen op de zonkant.  De gevel 

met de lokaalramen heeft een spannende compositie met niet alleen een harmonische afwisseling 

van grote ramen voor de gang en kleine voor de toiletblokken maar ook door het gebruik van 

tentdaken aan weerszijden van het lesgebouw die als torentjes overkomen. 

Architect W.M. Dudok wordt genoemd als de ontwerper van deze school omdat hij van 1913 tot 

1915 de functie van plaatsvervangend-directeur in Leiden vervulde. Dit is dan zijn eerste 

schoolgebouw die in zijn lange oeuvrelijst van schoolgebouwen alleen al daarom een bijzondere 

plaats in neemt. De school toont overeenkomsten met de HBS op de Burggravenlaan die hij daarna 

bouwt. De zuidgevel heeft een vergelijkbaar spel van diverse venstermaten,hoge en lage 

torenachtige bouwdelen die de HBS ook typeren. 

                                                                                                               

                          
Plattegrond 1920 met de Duivenbodestraat  Gemeenteschool der derde klasse  1916 

 

      
Duivenbodestraat Gemeenteschool der derde klasse  1916 

 

Het schoolinterieur: een rijkdom van ruimte en materiaal                                                                                                                            

De ideeën van de reformpedagogen voor kindvriendelijke en mooie schoolgebouwen vinden 

langzaam weerklank. 

De Nederlandsche Vereeniging Schoonheid en Opvoeding in het Onderwijs pleit ervoor dat de 

scholenbouw in handen moet komen van een ‘goede architect’ om zowel in- als uitwendig een 

harmonisch geheel te krijgen. Bij de overheid vragen ze om aandacht voor het Bouwbesluit uit 

1883: ‘dat bij gepasten eenvoud der schoolgebouwen ook de schoonheid niet uit het oog mag 

worden verloren’. 
83
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Er zijn ook tegengeluiden te horen. Ligthart bijvoorbeeld schrijft:  “In het buitenland, en helaas ook 

in ons land, openbaart zich het streven om prachtige schoolgebouwen  te stichten, ware 

schoolpaleizen. Bouwkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst moeten samenwerken, om de leerende 

jeugd al vroegtijdig onder de opvoedende kracht der schoonheid te brengen. Doch men kan den 

invloed dier schoonheid erkennen en toch meenen, dat er een verkeerde weg gevolgd wordt. Voor 

mij is er een schreeuwende disharmonie tusschen de monumentale gebouwen met ruime hallen, 

breede trappen, lange gangen en die simpele kinderen. Het doet mij vreemd aan, die witte 

gezichtjes, schrale figuurtjes, armelijke kleertjes te zien dwalen door zoo’n rijkdom van ruimte en 

materiaal. Het is, of men een sjofel katje op een zijden kussen van een vergulde auto door de stad 

reed. Het is de arme knaap op den troon van Frankrijk”. 
84

 

 

  
Decimastraat  interieur van de 8

e
 school der derde klasse 1910 

 

Eind negentiende eeuw zijn de interieurs van de scholen eenvoudig en meestal  ‘versch gewit’. De 

materialen zijn wel solide en degelijk. De trappen worden standaard bekleed met lichtbruin kleurig 

natuursteen waarvan bekend is dat het weinig slijt. De gangvloeren zijn van granito en in enkele 

gevallen met plavuizen belegd. De schoollokalen hebben traditioneel houten vloeren.  

In het eerste decennium van de nieuwe eeuw krijgt het interieur onder invloed van de 

kinderpsychologie een kleurrijker en vriendelijker uitstraling. De ontlastingsbogen in de gangen 

worden verfraaid met groen of bruin gekleurde geglazuurde bakstenen die ook rond de vensters 

zijn aangebracht die in de muren tussen de gangen en de lokalen zitten. Het accent ligt vooral op de 

hal en het trappenhuis. Deze worden in beton gemaakt en in enkele scholen zijn de wanden van de 

trappen opengesneden in diverse vormen. De muren van de vestibule worden gekleurd en versierd 

met decoratieve tegels. De scholen hebben een bonte schakering aan kleuren. Ook de vloer is 

verrijkt met decoratieve tegels.                                                                                                                          

In het tweede decennium neemt de verfraaiing toe. Het interieur in de HBS op de Burggravenlaan 

valt op door de decoratieve baksteendecoraties terwijl voor de gevel opdrachten aan kunstenaars 

gegeven worden. 

 

Bijzonder Onderwijs: rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen 

Van de Leidse bevolking is 25% katholiek. Van de 53.640 inwoners in 1900 zijn er 13756 katholieken 

en 31.756 Nederlands-hervormden. Met het beëindigen van de schoolstrijd in 1917 krijgt het 

bijzonder onderwijs dezelfde budgetten als de openbare scholen toebedeeld. Voor het ontwerpen 

van schoolgebouwen worden particuliere architecten van gelijke gezindte aangetrokken. Wat 

betreft de indeling wijken de scholen enigszins af van de door de overheid neergezette scholen.  
 



44 
 

                                   
Pelikaanstraat 1, St Jozephschool meisjes- en bewaarschool                  Van der Werfstraat 32, meisjesschool en                                             

1908  Leo van der Laan                                                                                   bewaarschool 1913  Leo van der Laan  

Op de Pelikaanstraat 1 staat al een gebouw dat sinds 1864 dienst doet als katholiek schoolgebouw 

van het Gesticht der Eerwaarde Zusters der Liefde. Architect Leo van de Laan krijgt de opdracht in 

1908 om hier een nieuw schoolgebouw te ontwerpen. De school waar op de gevel naam Sint-

Jozeph staat, is bestemd voor meisjes en als bewaarschool voor peuters en staat naast het 

weeshuis aan de Van der Werfstraat. Het gedeelte dat als bewaarschool dient bevindt zich op de 

begane grond in de twee achterste lokalen. De meisjesschool gebruikt de lokalen aan de straatkant. 

De ingangen bevinden zich in een apart en lager bouwdeel dat in tegenstelling tot het 

lokalengedeelte geen kap heeft. De linkeringang geeft toegang  tot de meisjesafdeling. De 

spitsboogvensters boven de ingangen verraden de katholieke negentiende-eeuwse invloed, toen 

veel katholieke gebouwen voorzien werden van neogotische vensters omdat die refereren naar de 

katholieke periode van voor de alteratie.  

 

In 1913 opent het Gesticht der Eerwaarde Zusters der Liefde nog een nieuw schoolgebouw aan de 

Van der Werfstraat 32,34. Ook hier is Leo van der Laan de architect van dit schoolgebouw voor 

meisjes van de betere stand. Het perceel tussen de Haarlemmerstraat en Caeciliastraat is smal en 

60 meter diep. Het gebouw heeft een binnenplaatsje waar ook lokalen aan liggen, de meeste liggen 

aan de  voorgevel. Twee van de tien lokalen zijn bestemd voor de kleuters van de fröbelschool. De 

hele voorgevel heeft een neogotische voorkomen met smalle spitsboogramen op de grote 

rechthoekige lokaalvensters, een triforium als in een katholieke kerk en een beeld van een heilige. 

Ook zijn er Oudhollandse invloeden te vinden als een trapgevel en speklagen.   

 
Er wordt bij de katholieke scholenbouw in deze periode geen rekening gehouden met de oriëntatie 

van de lokalen op de zonkant: zij zijn vrijwel allemaal aan de voorkant en aan de achterkant 

gesitueerd. De gang en de trap liggen in het midden van het gebouw, hetgeen neerkomt op een 

corridorschool met lokalen aan de voorzijde en aan de achterzijde van het gebouw. Tussen de 

lokalen zijn glazen schotten met schuiframen aangebracht.  

                                                     

Evenals voor 1900 maken rooms-katholieke scholen vrijwel altijd deel uit van een katholieke 

enclave, een schoolgebouw hoort vaak bij een kerk en krijgt dan ook de naam van de kerk. Van der 

Laan verbouwt in 1908 bestaande scholen van gestichten zoals de school aan de Pelikaanstraat 

hoek Oude Vest. Oude gebouwen blijven ook in gebruik voor katholieke scholen zoals het 

monumentale gebouw ‘Huis van Leyden’ met de kolossale orde uit de zeventiende eeuw op de 

Rapenburg 48. 

  



45 
 

                                                                     
Rapenburg 48 in 1909 in gebruik als Katholieke jongensschool Pelikaanstraat later Agneslyceum 

Christelijke scholen                                                                                                                                                      

Op het binnenterrein van de Hooglandse Kerkgracht 20A staat een christelijk-gereformeerde 

school, die door architect P. van der Horst in 1909 zou zijn ontworpen. 
85

 De school krijgt de naam 

Kaasmarktschool. Het schoolgebouw dat er nu nog staat is echter het resultaat van verbouwingen 

uit 1922 en 1929 door de voormalige gemeentearchitect A.T. Kraan die kort daarvoor een eigen 

architectenpraktijk is begonnen. Van het oorspronkelijke gebouw dat door Van der Horst is 

ontworpen is weinig bekend omdat er geen foto’s of tekeningen te vinden zijn. 

 

                                      
Plattegrond 1920 met inpandig schoolterrein          Hooglandse kerkgracht 20A Christelijk gereformeerde school     .                                                                                           

arch P. van der Horst 1909 

De bekende Leidse architecten H.J. Jesse en W.I. Fontein die van 1903 tot 1910 samen een 

architectenbureau voeren, hebben op de Pasteurstraat 2 bij de Maresingel op een rechthoekig 

grondplan een schoolgebouw voor 600 leerlingen gebouwd. Het gebouw met schilddak heeft een 

symmetrische voorgevel en is vrij strak voor deze periode. De voorgevel heeft gekoppelde ramen 

van de twaalf lokalen. Ze zijn elk voorzien van hoge schuiframen die oorspronkelijk gedetailleerd 

zijn met roeden in de bovenlichten. De entree met daarachter het trappenhuis, ligt in het midden 

van het gebouw. In de vrij gesloten achtergevel aan de straatzijde verraden de vensters van diverse 

afmetingen met rechte- en getoogde ramen de dienstruimtes die er achter liggen. Deze gevel is een 

weinig uitnodigende architectuur, maar goed van verhoudingen. 

                       
Pasteurstraat  2 Christelijke school achtergevel 1908 architecten Jesse en Fontein 
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Jesse en Fontein werken in deze periode ook samen aan een tweede schoolgebouw in Leiden. Ze 

verbouwen de christelijke school van het dezelfde schoolbestuur op de  Middelstegracht 119  ‘om 

het aan de nieuwe eisen van de tijd aan te sluiten’ waarbij vooral de ramen vergroot worden.  

 

Voor de lagere school: 

 

Bewaarscholen, Voorbereidend Onderwijs of kleuterscholen  

De bewaarscholen worden in deze tijd ook wel Voorbereidend Onderwijs (VO) genoemd: zij 

bereiden de kinderen voor op het lager onderwijs. Er is geen wettelijke regeling voor het onderwijs 

voor deze groep kinderen. Die komt pas na de Tweede Wereldoorlog. In Leiden blijven ze de 

schoolgebouwen voor het  lagere onderwijs gebruiken die voor het lager onderwijs niet meer aan 

de wettelijke reglementen voldoen. De helft van de Leidse kinderen gaan naar gemeentelijke 

instellingen en de andere helft naar de bijzondere scholen. In de bewaarschool met 294 kinderen 

op de Oude Vest, wordt een aantal lokalen afgestaan aan de Kweekschool voor Onderwijzers. De 

bewaarschool op het Elisabethshof die ook al een keer aangepast en verbouwd is heeft ruim 300 

kinderen en in het eerste echte schoolgebouw voor het bewaarschoolonderwijs op de Groenesteeg 

zitten 360 kinderen. 

 

De bijzondere bewaarscholen zitten meestal ook in bestaande gebouwen of maken onderdeel uit 

van een gesticht of een katholieke meisjesschool. In het gesticht De Voorzienigheid  op de 

Hoogewoerd 57 gaan 179 kinderen naar school. De Katholieke Meisjes- en Bewaarschool op de 

Pelikaanstraat heeft 412 kinderen en in de school op de Haarlemmerstraat 32 zitten 117 kinderen, 

vermeldt het archief. Bij de Christelijke Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen aan de Stille 

Rijn 2-3 zit ook een schooltje met 109 leerlingen. 

Een uitzondering is de Christelijke Bewaarschool voor on- en minvermogende de Clara Dozy 

Fröbelschool, dat in 1901 een nieuw schoolgebouw krijgt. De school draagt de naam van de 

stichtster die van 1860 tot 1885 met de kleintjes op de Haarlemmerstraat 297 zit. In dat jaar doet 

ze de school over aan de kerkraad van de Gereformeerde kerk aan de Hooigracht.  Ze  verhuizen 

naar een gebouw op de Oude Rijn 172/174. Maar als het gebouw, waar 147 kleine kinderen het 

Fröbelonderwijs krijgen, rond de eeuwwisseling volgens de kerkraad te oud is, wordt het gesloopt 

voor een nieuw schoolgebouw op de zelfde plek. Het nieuwe gebouw ligt op een binnenterrein met 

een ommuurde speelplaats en poortje aan de grachtzijde. 

  

 Clara Dozy Christelijke Fröbelschool Oude Rijn 172, 1901 

 

 

Na de lagere school: 

 

Middelbaar Onderwijs 1900-1920 

Het standsverschil tussen de lagere scholen van de verschillende sociale bevolkingsgroepen wordt 

steeds minder zichtbaar, terwijl die tussen de leeftijdsgroepen steeds meer gaat opvallen. De 

gebouwen voor het middelbaar onderwijs vormen een zeer groot contrast met die van de peuters 

en kleuters. Scherp steken de povere en volgepakte gemeentelijke bewaarscholen af tegen de rijk 

gebouwde middelbare scholen.                                                                                                                                 

Architect Dudok ontwerpt in 1914 een zeer monumentaal gebouw voor de Hogere Burgerschool 

met vijfjarige cursus aan de Hoge Rijndijk.  
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De voorgevel van Dudok heeft in tegenstelling tot de voorgaande scholen een                                 

asymmetrisch en spannend silhouet. Het heeft geen regelmatige klaslokaalramen maar is een gevel 

met in hoogte en breedte afwisselende bouwvolumes en getuigt van een sterke integratie van 

ornament dat typisch is voor deze periode.  Het gebouw van verschillende bouwhoogten heeft een 

verspringende rooilijn met verhoogde of verlaagde delen op de uiteinden. Ook is het verfraaid met 

een intrigerende reliëfwerking in het bakstenen muurvlak. 

In deze hoekschool -op een L-vormige plattegrond- projecteert de architect de schoollokalen aan de 

achterzijde van het gebouw en aan de voorzijde de diensruimten. Dit gebeurt in overeenstemming 

met het advies van de gezondheidscommissies en schoolcommissies. De straat met geluid van 

paardenkarren en stof wordt door veel leerkrachten gezien als een belemmering voor het geven 

van lessen. In deze periode wordt de achterkant van het gebouw gezien als de ideale plek voor de 

lokalen. De medische adviezen betekenen een ommezwaai (letterlijk en figuurlijk) en heeft grote 

gevolgen voor het aanzicht van de schoolgebouwen.  

Achter de voorgevel zijn de dienstruimtes zoals gangen, toiletten en kolen- of turfhokken en kamers 

voor het personeel. Voor dit soort ruimten wordt traditioneel een kleiner raamoppervlak 

toegepast. Het ‘waarheidsprincipe van de architectuur’ brengt Dudok ertoe                                                                                                 

 

              
Burggravenlaan, voorgevel met dienstruimtes HBS                           Hoge Rijndijk, zijgevel HBS 1915  

                                                                                        
Burggravenlaan, Hogere Burgerschool, achtergevel met lokalen 

                                      
Hoge Rijndijk Burggravenlaan, HBS 1917 interieur       Plattegrond 1920 Hoge Rijndijk Burggravenlaan, HBS 1917                
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dit zichtbaar te maken in de voorgevel.  Deze in hoogte wisselende bouwvolumes die gerelateerd 

zijn aan de achterliggende dienstruimten worden ook in Amsterdam, de nieuwe lijn voor de 

scholenbouw.  De twee ULO-scholen aan de Kostverlorenkade 34 en 35 ( resp. 1914 en 1912) net 

als de in 1914 gebouwde Tweede Openbare Nijverheidsschool aan de Elisabeth Wolffstraat 2 zijn 

goed geconserveerde voorbeelden. Het interieur is  karakteristiek: de gangen hebben keperbogen 

met geglazuurde bakstenen die ook zeer karakteristiek voor deze periode zijn.  

Deze school is daarbij ook het eerste schoolgebouw in Leiden dat verfraaid is met beelden. Ook in 

Amsterdam worden in deze periode de schoolgebouwen steeds vaker voorzien van kunst omdat er 

een gemeentelijke percentageregeling is ingesteld. Veel middelbare scholen worden verfraaid met 

monumentale beelden terwijl dat voor de lagere scholen incidenteel gebeurd.                                                                                                                                                         

De ceramisch beeldhouwwerken van Willem C. Brouwer aan de HBS behoren tot een bijzonderheid. 

Brouwer stond indertijd bekend als ‘het belangrijkste talent op gebied van ornamentele 

verfraaiiing’. 
86

 De andere beelden zijn gehakt door de klassiek werkende bekende beeldhouwer 

Louis Vreugde. Deze school is ook landelijk gezien een vroeg voorbeeld van de toepassing van deze 

monumentale kunst.  

 

Beroepsonderwijs 

Nijverheidsscholen                                                                                                                                          
In 1903 wordt het huishoud-, kook- en waschonderwijs van Tilanus opgericht. De Rooms-katholieke 

Vakschool voor Meisjes-, Huishoud- en Industrieschool met een internaat bevindt zich in een 

bestaand pand aan het Noordeinde 50. De bouw van dit type scholen vinden vooral na 1920 plaats. 

Amsterdam daarentegen bouwt eerder al diverse huishoudscholen. Naast de twee prachtige 

huishoudscholen in Amsterdam-Zuid, zoals op het Zandpad (1897) aan het Vondelpark en aan de 

Gabriel Metsustraat (J.H.W. Leliman,1907) bij het Museumplein, wordt in 1914 de al genoemde de 

Tweede Openbare Nijverheidsschool geopend. Zij ligt op de punt van een driehoekig perceel. Ook 

hier is het interieur is mooi. Dit schoolgebouw heeft lokalen aan weerszijden van de gang.  
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   1920-1940  Goede architectuur, de opvoedende kracht der schoonheid 

 

Bevolkingsgroei en stadsuitbreiding 

De bevolking van Leiden groeit gestaag. In 1919 telt de stad 61.408 inwoners. Als gevolg van de 

annexatie van een gedeelte van Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest op 1 januari 1920, neemt 

het inwonertal toe tot 65.376 personen.  

De Woningwet van 1901 (artikel 36) verplicht gemeenten tot het maken van uitbreidingsplannen 

als ze meer dan 10.000 inwoners hebben of de laatste vijf jaar met meer dan een vijfde zijn 

toegenomen. Het Uitbreidingsplan van 1905 wordt tot 1929 veertien maal herzien. De boulevard 

en de grote pleinen rond de Hoge Rijndijk, waar in 1915 de HBS van Dudok een stedenbouwkundige 

sleutelpositie krijgt toebedeeld, dateren nog uit het eerste uitbreidingsplan.  

De gemeenteraad heeft eind 1925 het architecten- en stedenbouwkundigbureau Granpré Molière, 

Verhagen en Kok ingeschakeld om een nieuw uitbreidingsplan te maken. Het plan wordt in 1929 

gepresenteerd en in 1933 goedgekeurd.  

Amsterdam neemt het voortouw in de stedenbouw door uitbreidingsplannen te maken op basis 

van een uitgebreide ‘survey’: statistische onderzoeken en prognoses. Cornelis van Eesteren, 

werkzaam bij de gemeente Amsterdam, presenteert op de het internationale congres CIAM in 1929 

het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) voor de hoofdstad. Bij het maken daarvan is uitgegaan van 

een inwonertal van 900.000 tot 1.100.000 in het jaar 2000 en het gaat uit van een scherpe 

scheiding van de functies:  1. wonen, 2. werken, 3. recreatie 4. verkeer. 
87

   

                                                                                                    

Het plan voor Leiden dat Ir. Verhagen van het bureau Granpré Molière, Verhagen en Kok ontwerpt 

is ook ambitieus en is bestemd voor 55.000 inwoners. Als geraamte voor het plan wordt een 

wegenschema gehanteerd. De functie ‘wonen’ in de arbeidersstad Leiden verdeelt de bevolking in 

drie klassen. De arbeiders, worden in bouwblokken in de buurt van de industrieterreinen gepland, 

de burgerklasse in het noordwesten en zuidoosten van de nieuwe stad en de welgestelden aan de 

rand van de Leidse Hout.  

Gemeentewerken toetst vanaf 1929 de bouwinitiatieven aan dit ontwerp. De vooroorlogse wijken 

zijn ondanks dit ontwerp niet volgens een planologische regeling gebouwd maar gegroeid op basis 

van bouwverordeningen, stelt C.J.D. Waal in zijn artikel ‘Het uitbreidingsplan van 1933 van Leiden’. 

In deze periode staat de samenhang tussen stedelijke ruimte en architectuur nog meer voorop dan 

in de vorige periode.  

 

Scholenbouwwoede  

In Leiden is de ‘survey’, een statistisch onderzoek op het niveau van het Algemeen Uitbreidingsplan, 

niet gehouden. Dit in tegenstelling tot een grote stad als Amsterdam waar de Dienst Publieke 

Werken samen met de afdeling Onderwijs samen werkt. Amsterdam stelt dat er bij de bouw van 

honderd woningen gerekend moet worden op gemiddeld 54 schoolgaande kinderen. In 1921 gaat 

het Bureau voor het Lager Onderwijs van de gemeente niet uit van een maximum aantal kinderen 

van 48, maar van 36 per klas. Het aantal klassen wordt per school gehouden op 6 dus; 36 x 6 = 216 

leerlingen. Een nieuwe wijk van vierhonderd woningen heeft dus een school nodig. De lagere 

scholen genieten daarbij voorrang.
88

  Voor het bouwen van 6000 woningen zouden volgens de 

berekeningen 15 scholen nodig zijn. Tussen 1920 en 1926 worden er in Amsterdam 108 scholen 

voor GLO en ULO en 63 bijzondere scholen gebouwd.
89

                                                                            

De scholenbouwwoede van na 1920 is het gevolg van de nieuwe stadsuitbreidingen maar ook van 

de subsidies die het bijzonder onderwijs krijgt op basis van de Onderwijswet van 1920. Leiden 

bouwt tussen 1920 en 1940 maar 3 openbare- en waarschijnlijk 8 Katholieke- en 10 Christelijke 

scholen. Er worden zowel grote (dubbele) als kleine scholen gebouwd. Ook de oude grote 

schoolgebouwen worden gesplitst in twee scholen, school A en school B, met elk een aparte 

schoolleiding.  
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De stedenbouwkundige waarde van het schoolgebouw                                                                                      

Het schoolgebouw krijgt net als andere openbare gebouwen een centrale positie in de wijk 

toegewezen. De kwaliteit van de scholen in deze periode is nog meer dan in de voorgaande 

perioden voor een belangrijk deel afhankelijk van de stedenbouwkundige positionering van het 

schoolgebouw binnen haar directe omgeving.   

De grote gebouwen voor middelbare- en beroepsopleidingen krijgen in de nieuwe wijken of 

schakelposities toebedeeld of worden gegroepeerd in scholenwijken. 

Maar ook de kleine gebouwen voor lager onderwijs nemen vaak belangrijke positie in op 

bijvoorbeeld in de zichtas van een straat, op de kopse kanten van percelen (Os en Paardenlaan), op 

pleinen, aan parken en in het midden van een bouwblok. Waarschijnlijk om budgettaire redenen, 

maar zeker ook uit monumentaal oogpunt, wordt een aantal scholen als dubbele scholen gebouwd. 

Voordeel is dat twee scholen in een gebouw samen een groot gymlokaal in het midden van het 

gebouw kunnen delen. Vanuit een stedenbouwkundig oogpunt gezien, manifesteert zo’n gebouw 

zich sprekender in het stadsgezicht.  

 

De Wet op het Lager Onderwijs 1920: het einde van de schoolstrijd  

De wet van 1878 bepaalt dat een schoolbestuur voor de bouw van een nieuwe school een 

rijksbijdrage van 25% kan krijgen, de rest moet worden betaald door de gemeente zelf. De wet van 

1888 regelt de salarissubsidieregeling voor zowel openbare- als de bijzondere scholen. Daardoor 

wordt de rechtsgelijkstelling voor het bijzonder onderwijs een feit: de rijkssubsidies zijn gelijk 

getrokken voor de twee schooltypen maar dat geldt niet voor de gemeentelijke subsidies. De 

Christelijke- en Katholieke schoolbesturen zijn voor de bouw van een nieuwe school voor de 

resterende 75% aangewezen op giften en inkomsten uit schoolgeld en dat is vaak te weinig om een 

nieuw gebouw te stichten. De financiële gelijkstelling bestaat uit drie geldstromen: 1 de salarissen 

van alle onderwijzers worden door het rijk betaald, 2 de stichtingskosten van de scholen komen ten 

laste van de gemeente en 3 de gemeente is verplicht de exploitatiekosten te betalen.                                                                                                                                            

De grondwetswijziging van 1917 en de daaruit voortvloeiende Onderwijswet van 1920 verplicht de 

gemeenten de bijzondere scholen evenveel subsidie te geven als openbare scholen. De 

schoolgebouwen die niet –meer- aan de wettelijke normen voldoen worden vervangen door 

nieuwbouw. 

 

In de Lager Onderwijswet van 1920 wordt over vier soorten scholen gesproken: het Gewoon Lager 

Onderwijs (GLO), Bijzonder Gewoon Lager Onderwijs (BGLO), Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) en 

Vervolgonderwijs. Daarmee wordt het systeem om scholen in te delen naar sociale klassen 

afgeschaft omdat het schoolgeld vervalt en wordt vervangen door schoolbelasting. De hoogte van 

de belasting is gekoppeld aan het inkomen van de ouders.
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Het Vervolgonderwijs is bedoeld voor hen die geen middelbare school volgen. Hier wordt de 

leerstof van het lager onderwijs herhaald en verdiept. Het Uitgebreid Lager Onderwijs is in feite een 

vervolgopleiding waarbij het leerplan nauwkeurig is vastgelegd.  

Verder is er ook nog het Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO) dat als een apart onderdeel van het 

Onderwijsstelsel wordt erkend. Hieronder vallen de scholen voor geestelijk- en lichamelijk 

gehandicapten. De scholen met een individuele aanpak voor blinden, doven en slechthorende 

kinderen krijgen wel subsidie, maar de financiële gelijkstelling zou pas in de jaren vijftig geregeld 

worden.
91

   

 

Bouwbesluiten 1921 en 1924 

De Lager Onderwijswet van 1920 en de herziening daarvan in 1924, leiden tot nieuwe 

Bouwbesluiten. Na de inwerkingtreding van het eerste Bouwbesluit in 1921 wordt het aantal 

aanvragen zo groot dat de uitgaven te hoog worden voor de staatskas. Al snel wordt besloten tot 

‘een wetje ter voorkoming van onnoodigen schoolbouw’. In 1923 zijn de wijzigingen van de 

Onderwijswet van 1920 in werking getreden die leiden tot bezuinigingen op de uitgaven van het 
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onderwijs. Tien jaar later neemt minister Colijn harde maatregelen. De kleine openbare scholen 

worden opgeheven, waardoor kleine, vaak net geopende scholen hun deuren weer moeten sluiten.  

 

De architecten E.J.Rothuizen en H.J. Kockx en de inspecteur van het Lager Onderwijs K. Brandts, 

beschrijven in Scholenbouw (1924) de belangrijke regels uit dat Bouwbesluit. Als het bouwterrein 

het toelaat, is het regel dat het schoolgebouw vrijstaand moet worden gebouwd met een omheind 

speelterrein, ver van plaatsen die nadelig voor de gezondheid zijn en belemmerend zijn voor het 

onderwijs. In de praktijk wordt het opgevat dat het schoolgebouw ver verwijderd moet zijn ‘van 

fabrieken en werkplaatsen, ook met het oog op brandgevaar. Evenmin mogen ze in de nabijheid 

stilstaande wateren, kerkhoven, mestvaalten enz. liggen’.
92

 De school zou ook niet aan een drukke 

verkeersweg mogen liggen om gedrang voor de school te vermijden. Het autobezit groeit in 1920 

van 1 auto op de 687 inwoners naar 1 op de 118 inwoners in 1930.
93

 In het Leidse gemeenteverslag 

wordt in 1923 door de schoolleiding gepleit voor het asfalteren van straten zoals bijvoorbeeld het 

Noordeinde omdat karren met paarden of honden voor geluidsoverlast zorgen. In een aan 

weerszijden bebouwde straat behoort de afstand van de tegenover liggende gebouwen minstens 

20 meter te zijn. Is de straat smaller, dan wordt de school meer achter op het perceel geplaatst. 

Rothuizen e.a. adviseren dat vóór de school ruimte voor een park of  plein gereserveerd moet 

worden en dat het schoolgebouw tot verfraaiing van het stadsbeeld moet leiden. De schrijvers zijn 

geen voorstanders van de veel toegepaste scholenbuurten.  

  
Naast het bouwen van scholen, vinden veel verbouwingen plaats. De wet van 1883 bepaalt nog dat 

een schoollokaal door maximaal 100 leerlingen mag worden gebruikt. Een lokaal voor meer dan 50 

leerlingen moet door een afscheiding in twee vertrekken worden verdeeld. In 1921 is elk leslokaal 

voor maximaal 48 leerlingen bestemd. Toiletten mogen niet meer los van de school worden 

gebouwd en moeten zó geplaatst worden dat de onderwijzer er toezicht op kan houden. Voor elke 

klas van 50 leerlingen moet een afzonderlijk meisjes- en een jongenstoilet met een urinoir worden 

geplaatst.  

De hoogte van het plafond, in 1883 vastgesteld op minimaal 4,5 meter, wordt in 1921 verlaagd tot 

4 meter voor 48 leerlingen per klas en tot 3,6 meter voor 30 leerlingen. De hoge plafonds worden 

verlaagd omdat het –onder meer- niet in overeenstemming wordt gevonden met de 

belevingswereld van het kind. In 1924 wordt nog gewezen op het gezondheidsgevaar en vooral het 

risico dat leerlingen lopen die in bovenlokalen aanwezig zijn. Zij zouden de bedorven lucht van de 

benedenlokalen, die door de trapgaten en corridors naar boven komt, inademen.
94

 Ventilatie- en 

verwarmingssystemen worden aangebracht waardoor de luchtverversing gemakkelijker geregeld 

kan worden (art.16). 

 

 1879   1883 1921           1924 

aantal leerlingen per lokaal                                        50   48 48 

plafondhoogte     4,5 m                4,5 m           4 m            3,4 m 

gangenbreedte 2,5 m             2 m        2 m          

minimum vloeroppervlakte per 

leerling                

1 m2                  0,8 m2         

luchtvolume per leerling                           4,5 m3              3,6 m3        3,6 m3        3,6  

m3 

afstand achterste rij tot werkmuur         6 m                   6,5 m          7 m             8 m 

borstwering ramen   1,25m         1 m 

 

Oriëntatie van de schoollokalen na het Bouwbesluit van 1921 en 1924                                                       

Het Bouwbesluit van 1924 is niet altijd duidelijk en wordt door scholenbouwers verschillend 

geïnterpreteerd. De oriëntatie van de klaslokalen is immers zeer beeldbepalend voor de 
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architectuur van het schoolgebouw. In het besluit staat dat de ramen zo aangebracht moeten 

worden dat gedurende enige uren per dag de zonnestralen het leslokaal kunnen binnenvallen maar 

te sterk daglicht moet getemperd worden. Het licht moet ‘bij voorkeur’ binnenvallen door de 

ramen in de buitenmuur ter linkerzijde van de leerlingen. Het glasoppervlak behoort tenminste 1/6 

en, als het onderbroken wordt door hoge gebouwen of bomen, 1/5 van het vloeroppervlak te  

bedragen. 

  

Bouwbesluit 1924 

Art. 10.1. De toetreding van daglicht in de leslokalen geschiedt bij voorkeur door ramen in de 

buitenmuren ter linkerzijde van de leerlingen. In den werkmuur van een leslokaal worden nimmer 

ramen aangebracht.  

2. De totale glasoppervlakte der ramen bedraagt voor elk leslokaal ten minste 1/6 en wanneer de 

lichttoetreding door naburige gebouwen of door boomen wordt onderbroken ten minste 1/5 van 

de vloeroppervlakte van het lokaal.  

3. De lichtramen worden zoo mogelijk zoodanig aangebracht, dat althans eenige uren daags de 

zonnestralen het leslokaal kunnen binnentreden. 

4. Te sterk invallend licht moet kunnen worden getemperd. 

5. De onderkant van het glas in de lichtramen ter linkerzijde van de leerlingen moet niet hooger zijn 

dan 1 M. boven de vloer. 

6. De bovenramen moeten zoodanig zijn samengesteld, dat ook tijdens de lessen de noodige 

luchtverversching kan plaats hebben. 

7. Ten minste de helft van de gezamenlijke oppervlakte der onderramen in elk leslokaal moet 

gemakkelijk geopend en gesloten kunnen worden . 

8. De bepalingen in het eerste, tweede, vijfde en zevende lid zijn niet van toepassing op de lokalen 

voor lichamelijke oefening.  

_________________________________________________________________________________ 

  

De vraag is of de oriëntatie van het schoolgebouw op het zuiden een verplichting is of niet. 

Rothuizen e.a. schrijven in: Scholenbouw dat de interpretatie van deze regel verschilt. Sommigen 

vinden dat de zon onder alle omstandigheden in het vertrek moet kunnen schijnen, anderen stellen 

dat de zon niet in het lokaal mag komen en weer anderen menen dat deze bepaling alleen geldt 

voor en na school.
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 In Amsterdam worden in de nieuwe wijken zoveel mogelijk lokalen op het 

zuidoosten en aan de achterzijde van het schoolgebouw geplaatst, schrijft stadsarchitect Hulshoff 

in 1918.”
96

 In Leiden verschilt het inzicht per architect en schoolgebouw. 

 

Openluchtscholen  

In veel steden is een van de prioriteiten de hygiëne en gezondheidszorg van de bevolking en met  

name van schoolgaande kinderen. De gemeente bouwt schoolbaden en regelt dat de kinderen daar 

onder schooltijd naar toe gaan. In 1930 protesteren in Leiden ouders nog omdat in hun ogen 

douchen in de winter gevaarlijk zou zijn.
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De tuberculose is dan enigszins teruggedrongen, TBC eist in 1918 in Nederland nog 158 levens op 

de 100.000 mensen.
98

 In 1915 sterven in Leiden van de 59.646 inwoners 121 aan TBC. Aan 

roodvonk bezwijken 47 kinderen en aan difterie 44. In 1924 is de Leidse bevolking gestegen tot 

68.316 en is het sterftecijfer door TBC gezakt tot 68. Roodvonk daarentegen is torenhoog gestegen 

naar 283 doden.
99

 De bestrijding van TBC krijgt langzamerhand veel invloed op de scholenbouw. 

Gezonde lucht wordt gezien als een belangrijk geneesmiddel. Naast sanatoria voor de genezing van 

deze ziekte, volgt de bouw van openluchtscholen, eerst voor het zieke kind, maar al gauw ook voor 

het gezonde kind.   

De scholenbouw gaat zich niet alleen richten op de bestrijding maar meer op het voorkomen van 

TBC. De eerste scholen worden ontworpen voor lessen in de buitenlucht. In Amsterdam wordt in 

1928 de beroemde Openluchtschool voor het Gezonde Kind (Rijksmonument) ontworpen door J. 

Duiker. De school wordt op een binnenterrein aan de Cliostraat in Amsterdam gesitueerd. Deze 



53 
 

school die later als prototype van de naoorlogse scholenbouw wordt beschouwd, kenmerkt zich 

door ramen die vrijwel geheel open gedraaid kunnen worden en door grote balkonterrassen voor 

de lessen in de buitenlucht. Ook Leiden heeft sinds 1922 een openluchtschool, de Eerste Leidse 

Buitenschool, die begrijpelijkerwijze in de duinen bij Katwijk aan Zee wordt geopend.
100

  Veertig 

kinderen herstellen hier, in een tot school omgebouwde villa. Aan het bestaande gebouw is een 

parterrebouw met buitenterrassen toegevoegd voor lessen in de buiten lucht. 

 

Onderwijshervormingen: De Eerste Leidse Schoolvereeniging en het Daltononderwijs 

In de loop van de jaren twintig vinden de denkbeelden van de onderwijshervormingen langzaam 

ingang in het onderwijs aan lagere scholen. Dat is bepalend voor de opzet van het schoolgebouw. 

Amsterdam loopt voorop met De Nieuwe Schoolvereniging in 1901. In 1922, onder invloed van 

deze hervormingen, opent De Eerste Leidse Schoolvereniging haar deuren in een tot dat doel 

verbouwd herenhuis aan het Noordeinde 1. Het onderwijs heeft net als de Nieuwe 

Schoolvereniging een gevarieerd programma. Het gymnastiekonderwijs is niet zoals gebruikelijk 

gebaseerd op de Duitse- maar op de Zweedse methode die wordt gekenmerkt door wandrekken, 

ringen en evenwichtsbalken. Het grootste verschil met andere scholen is dat hier sloÿd (Zweeds 

voor handenarbeidonderwijs) gegeven wordt. Later wordt dat vak ook op andere scholen 

ingevoerd. 

Deze school voert in 1925 ook als eerste in Leiden het Daltonsysteem in. Het Daltononderwijs 

wordt in 1924 landelijk gepromoot door professor Kohnstamm. De Amerikaanse onderwijzeres 

Heleen Parkhurst uit Dalton (Massachusets) heeft het systeem bedacht toen ze in haar eentje acht 

schoolklassen tegelijkertijd les moet geven. Ze geeft de klassen taken op terwijl ze een andere 

groep onderwijs geeft. Het takensysteem dat per vak en per week vastgelegd is, geeft het kind een 

grote vrijheid en ze leren samenwerken. Ook het schoolhoofd van de B-afdeling van de 

gemeentelijke school aan de Duivenbodestraat, wil in 1926 het Daltonsysteem invoeren. De 

gemeenteraad moet daar over beslissen en voorziet problemen: ‘de ouders zullen bezwaar maken 

tegen de grote mate van vrijheid, zoo licht voerende tot tuchteloosheid’, maar toch stemmen zij in 

met het nieuwe onderwijssysteem.
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In tegenstelling tot de andere steden worden in Leiden voor nog geen lagere scholen met het 

montessorionderwijs opgericht. Over dit systeem wordt al wel veel geschreven in de vakbladen. De 

Zusters van de Liefde die in de Amsterdamse Haarlemmerstraat 28,30 de kleuterschool leiden, 

voeren het onderwijssysteem als eerste in op hun kleuterschool. 
102

 De Stichting voor Montessori-

onderwijs te Leiden e.o. wordt opgericht in 1938 en opent daarna aan de Zoeterwoudsesingel 22 

een kleuterschool. Montessori geeft ook een omslag in de scholenbouw. De montessorischolen 

hebben bij de ramen een lagere borstwering dan wettelijk voorgeschreven, omdat Montessori in 

tegenstelling tot de gangbare opvatting vindt dat het contact met de buitenwereld zo belangrijk is. 

Deze schoolgebouwen moeten bestaan uit een ‘centraal vertrek’ met nevenruimtes als een 

badkamer, een rustkamer, etc. In Amsterdam wordt dit geïnterpreteerd als een groot klaslokaal 

met meestal twee gedeeltelijk afgeschermde nissen: een rustkamer met vaste bankjes en een 

‘knus’ zitje bij de kachel, een keukentje met aanrecht en kranen.  

In het boek: Het handboek van Dr. Maria Montessori’ (z.j.) schrijft deze onderwijshervormster: “[De 

school: Casa dei Bambini
103

] behoort een echt huis te zijn; dat wil zeggen, [het] moet bestaan uit 

een aantal kamers, met een tuin erbij, waarover de kinderen de baas zijn. Een tuin met beschutte 

plekjes is het wenschelijkst, omdat de kinderen daar kunnen spelen of slapen, en dan ook hunne 

tafeltjes buiten kunnen zetten om te werken en te middagmalen. Op deze wijze kunnen ze haast 

uitsluitend leven in de buitenlucht, terwijl zij tevens zijn beschermd [tegen] regen en zon.”
104

  

 

Verfraaiing van het schoolgebouw 

Meer nog dan in de periode hiervoor krijgt het interieur veel aandacht, zoals bij de scholen op de 

Oosterstraat/ Munnikkenstraat. De interieurs worden al vanaf het eerste decennium verfraaid met 
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kleuren. Vloertegels met gekleurde patronen, groene geglazuurde bakstenen op de 

muurscheidingen en sierlijke smeedijzeren  hekwerken.  

‘Een behoorlijke aankleeding van het leslokaal heeft onmiskenbaar opvoedende waarde’, wordt in 

1932 in het Leidse Gemeenteverslag opgemerkt. De monumentale kunst en bouwbeeldhouwkunst 

wordt alleen geplaatst op middelbare scholen en scholen voor beroepsonderwijs. Veel van de 

gebouwen hebben gesloten gevels waarachter een weelde aan kleuren schuilgaat. 

Christelijke en Katholieke middelbare scholen laten zich op dit gebied ook niet onbetuigd, maar hier 

is natuurlijk vooral sprake van kunst met een Bijbels onderwerp.  

 

    
Oosterstraat geref. school interieur arch. W. Fontein 1921.  Morsweg geref. school interieur arch. W. Fontein 1932                                                                   

                                                                                       
Oosterstraat, ruitvormige roeden, siersmeedijzer werk            Lusthoflaan Van der Laan interieur 

Amsterdamse Schoolarchitectuur voor de schoolgebouwen in Amsterdam en Leiden 

Mogelijk wordt de toon van de architectuur van schoolgebouwen gezet in Amsterdam. Veel Leidse 

schoolgebouwen verschillen in architectuur weinig met die van de hoofdstad. Daar draagt het 

overwegend de stempel van de Amsterdamse School omdat het in 1916 aangetreden hoofd van de 

Afdeling Gebouwen van de Dienst Publieke Werken (PW), A.R. Hulshoff, vertegenwoordigers van 

deze trend aantrekt.
105

 In Amsterdam wijken schoolgebouwen voor het Christelijk onderwijs 

duidelijk af van de openbare scholen.
106

 

Zowel in Leiden als in Amsterdam is in deze periode de sterke hang naar een symmetrische opzet 

van het schoolgebouw in de gevelcompositie opvallend. De gebruikte vormentaal leidt tot een 

uitgesproken silhouet: door het gebruik van korte torens op de hoeken of bij de entree, halfronde 

uitbouwen, concave met convexe vormen en verschuivende bouwmassa’s met ruime overstekken. 

De gevelwanden worden versierd met baksteenreliëf en diverse soorten bakstenen en dakpannen. 

De ingangen van de scholen vallen op door trapezium- en parabolvormige nissen en worden verder 

geaccentueerd door siersmeedwerk. De voorgevel, waarachter vaak de gang schuil gaat omdat de 

lokalen aan de achterzijde liggen, is voor de architecten een uitdaging om het gebouw op een 

expressionistische manier als een individueel kunstwerk te ontwerpen.  
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Gemeente scholen in Leiden 

De gemeente heeft in de periode 1920-1940 drie nieuwe gebouwen gerealiseerd. De school op het 

Vrouwenkerkhof, bestemd voor het armste gedeelte van de bevolking, is aan vernieuwing toe en 

wordt gedeeltelijk verbouwd. Vrij snel na de oplevering heeft de gemeente de school overgedaan 

aan het Katholiek schoolbestuur. Op het Schuttersveld wordt de in 1923 gebouwde ‘dubbele’ 

school  opgeleverd (twee scholen in een gebouw). In 1927 volgt in de uitbreidingswijk De Kooi de 

bouw van een gemeenteschool aan Javastraat hoek Driftstraat. In 1934 bouwt de gemeente de 

Opleiding voor Gymnasium en HBS aan de Kernstraat. De scholen op het Schuttersveld en de 

Kernstraat hebben architectonische overeenkomsten waaronder schilddaken in tegenstelling tot de 

school met het platte dak op de Javastraat. In een enkel geval is het mogelijk om een ontwerp aan 

een bepaalde gemeentearchitect toe te schrijven maar meestal blijft dat gissen. Die eerste twee 

scholen lijken uit dezelfde architectenkoker te komen. 

 

De Schuttersveldschool heeft een C-vormige plattegrond met ruime lokalen aan de zuidzijde van 

7.60 a 6.98 meter bij een breedte van 6.25. Het gymlokaal bevindt zich in een apart bouwdeel aan 

de westkant dat door het wolfseinddak de indruk van een boerderij geeft. Opvallend is de 

symmetrische noordgevel met een harmonisch spel van grote gang- en kleine toiletramen. De 

zijgevels vormen door de verspringende bouwdelen een spannend silhouet. In de licht 

vooruitspringende delen aan de noordzijde bevinden zich aan weerszijden de twee entrees 

bestemd voor school A en school B. Ze worden niet alleen door een apart tentdak geaccentueerd 

maar ook door de vlaggenstokken en sierlijke letters met de tekst ‘Gemeenteschool’. De 

roederamen en de  entreedeuren die verfraaid zijn met siersmeedwerk zijn helaas tijdens de 

verbouwing vervangen, wat afbreuk doet aan dit mooie schoolgebouw. Gemeentearchitect                         

J. Neisingh wordt genoemd als de ontwerper van het gebouw.
107

 De opzet vertoont 

overeenkomsten met door het hem gebouwde Gymnasium aan de Fruinlaan (1938) maar ook met 

de school op de Kernstraat.
108

 Dit is een ‘enkele’ school die dicht bij de gemeentelijke HBS en de 

opleidingsschool is voor het Gymnasium en de HBS. De lokalenramen zijn door roeden verdeeld in 

meerruitsramen waarbij de bovenlichten kunnen kantelen.  

 

         
Schuttersveld 1923 dubbele school                                                   Plattegrond Schuttersveld 1923  

                                                                        
Schuttersveld 1923 plattegrond dubbele school                             Kernstraat 2 1938 voorgevel dubbele school                                                                                                                       
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Driftstraat 49  ULO-school, 1927                                                      Plattegrond Driftstraat ULO en Driftstraat/Javastraat Geref.  

 De ULO-school aan de Driftstraat 49 hoek Javastraat heeft een L-vormige plattegrond die 

interessant is door het contrast van de regelmatige zuidgevel met lokaalramen dat afsteekt tegen 

de asymmetrische noordgevel met verspringende bouwdelen en raampartijen die in formaat 

wisselen. ‘De lokalen zijn voorzien van groote opschuifbare ramen, waardoor licht en lucht volop 

toegang hebben. De lage vensterbanken maken het gebouw nog vrolijker.’
109

 Bij het schoolgebouw 

is een ommuurde speelplaats ontworpen. Een paar jaar later wordt aan de Driftstraat een 

Gereformeerde school gebouwd die in de gemeenteverslagen ook aangeduid wordt als school aan 

de Driftstraat. 

                    

Bijzonder Onderwijs 

De meeste scholen die in Leiden in deze periode zijn gebouwd, zijn bijzondere scholen die 

profiteren van de subsidieregelingen. De architectuur wordt niet alleen aangepast aan de nieuwe 

omgeving maar past vooral ook in de heersende bouwtrant van die tijd. De Christelijke scholen 

kiezen bij voorkeur architecten van dezelfde gezindte. Vrijwel alle Katholieke Verenigingen blijven 

na de pacificatie rekenen op het voor hen vertrouwde Katholieke architectenbureau Van der Laan. 

Nog steeds is de school voor het Katholieke onderwijs deel van een convent. De vormentaal is niet 

meer de neogotiek zoals het schoolgebouw van Leo van der Laan in de Haarlemmerstraat 132. Als 

het bouwkavel het toelaat, past ook Van der Laan bij een nieuw schoolgebouw de oriëntatie van 

lokalen op het zuiden toe. In 1929 wordt een landelijke opheffingsnorm voor basisscholen van 

kracht waardoor de Katholieke meisjes- en jongensscholen gemengd worden. 

 
Katholieke scholenbouw door Architectenbureau Van der Laan 

Tussen 1920 en 1940 krijgt het bureau Van der Laan dat inmiddels uitgebreid is met zoon Jan van 

der Laan, minimaal acht opdrachten voor nieuwbouw en een aantal verbouwingen. De eerste vijf 

scholen dateren van rond 1924 en hebben allemaal een plat dak en een kenmerkende grote 

vlaggenstok boven de ingang. De eerste opdracht voor de architecten is in 1921 voor de 

meisjesschool Sint Barbara in de oude stad aan de Levendaal. Dat is op de hoek van de inmiddels 

verdwenen Krauwelsteeg. De bijbehorende bewaarschool wordt in een kleiner gebouw aan de 

rechterzijde gebouwd; het grote gebouw voor het lager onderwijs vormt de hoek van de straat. Het 

grote complex heeft een ommuurde speelplaats –als een hortus conclusis- aan de achterzijde.  

Het drieverdiepingen hoge blokvormige gebouw heeft een symmetrische strakke gevel met een 

rondbogige verdiept liggende ingang. De lokalen hebben grote glasruiten met roedeverdelingen.
110
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Levendaal 54, 1921 Sint Barbaraschool, Van der Laan       Levendaal 54, Van der Laan speelplaats St  Barbaraschool 

                                                                                                                             

             
Plattegrond 1941 Levendaal Sint Barbara school,             Plattegrond 1941 Heerensingel, Lusthoflaan, Os en Paardenlaan 

 
De tweede opdracht is in 1924 voor een grote school aan de Herensingel 27. Het bijzonder fraaie 

schoolgebouw bevindt zich op de kopse kant van een perceel aan de Herensingel. De 

meisjesafdeling aan de Lusthoflaan en de jongensafdeling aan de Os en Paardenlaan. Opvallend zijn 

de wisselende hoogtes van de bouwdelen met aan de lokaalzijde een brede overstek. De entrees 

aan beide zijden bevinden zich in excentrisch gelegen risalieten. In het midden een voor jongens en 

meisjes gescheiden schoolplein en een te delen gymzaal. Ook hier maakt een aparte bewaarschool 

voor de kleintjes onderdeel uit van de schoolgebouwen. Ook het interieur is verrijkt met veel 

kleurige details. 

 

                       
Herensingel 27, RK Jongensschool Os en Paardenlaan en RK Meisjesschool Lusthoflaan 1924, Van der Laan 

Tot de serie scholen uit 1924 die ook door Van de Laan ontworpen zijn, kunnen wat ontwerp 

betreft tot de tweelingscholen gerekend worden omdat ze als twee druppels water op elkaar lijken. 

Ook in Amsterdam wordt het systeem van twee vrijwel identieke gebouwen op verschillende 

locaties toegepast.
111

 De scholen zijn eenvoudig van compositie met de ingang in het centraal 

gelegen middengedeelte en grote lokalenramen aan weerszijden. De details als de roedeverdeling 

in de ramen geven de verfijning aan het gebouw net als de afgeronde muren bij de ingang en het 

baksteenreliëf.   
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Caeciliastraat 11-13 RK Jongensschool, Van der Laan                       Pieterskerkgracht RK Jongensschool Van der Laan 
1924 
 
De inmiddels gesloopte Lagere School aan de Potgieterlaan 33 en de school met het gesticht op de 

Zoeterwoudsesingel voor het Lager Openbaar Onderwijs, zijn typische traditionele gebouwen uit de 

jaren dertig met schilddaken. Een gevarieerd beeld levert de afwisseling tussen de hoge bouwdelen 

en de lagere bouwdelen. De rondbogige ingangen in deze grote, drielaagse gebouwen geven de 

indruk van poorten. De Zoeterwoudsesingel is een internaat met daarbij een eenvoudig 

schoolgebouw voor kinderen met leerproblemen (BLO). 

 

           
Potgieterlaan 33, De eerste gemengde RK school, Van der Laan 1930-1934 
 

   
Zoeterwoudsesingel internaat Lidwinahuis, Van der Laan 1938    Zoeterwoudsesingel lesgebouw 
 
 

Christelijke scholenbouw  

De besturen van Protestantse en Gereformeerde christelijke scholen vragen ook na uitvaardiging 

van de Onderwijswet (1920) voor de scholenbouw meestal voor hen bekende architecten. De 

werkverbanden tussen architect en opdrachtgever, die voordien goed hebben gefunctioneerd, 

worden in de meeste gevallen gewoon voortgezet.
112
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Het systeem van tweelingscholen, ook op ver uit elkaar liggende locaties, blijkt in Leiden bij  

architecten en schoolbesturen van Christelijke signatuur een bruikbaar concept. De Gereformeerde 

scholen op de Lusthoflaan uit 1921 en Stadhouderslaan uit 1923 lijken in compositie veel op elkaar. 

Mogelijk zijn ze ontworpen door architect A.T. Kraan die in deze periode zijn baan als tekenaar bij 

de gemeente opzegt en een eigen bureau opzet. De verbouwing van de Kaasmarktschool die Kraan 

uitvoert is van dezelfde Gereformeerde schoolvereniging en vertoont stilistische overeenkomsten.                                                                                                

De eerste twee zijn gebouwen met platte daken en samengesteld uit verschillende rechthoekige 

bouwblokken met hoogteverschillen en een brede overstek, zoals de architectuur van Frank Lloyd 

Wright. De entree ligt in een vestibule onder een rondbogige poort.  

Het schoolgebouw op de Stadhouderslaan heeft een bijzondere stedenbouwkundige positie op een 

centraal gelegen driehoekig plein dat als scheidingterrein van verschillende stratenplannen dient. 

Terwijl de school op de Lusthoflaan het perceel afsluit achter het Katholieke schoolgebouw.   

 

    
Lusthoflaan Gereformeerde LO 1921                                         Stadhouderslaan Gereformeerde LO 1923   
                                                                                             

Fontein bouwt in de Munnikenstraat/Oosterstraat twee scholen die identiek en evenwijdig aan 

elkaar zijn geplaatst. De lokalen zijn op het oosten georiënteerd en liggen aan de straatkant. De 

scholen delen het gymnastiekgebouw dat als een schakel tussen de gebouwen in ligt. De hoge 

schilddaken worden in het midden onderbroken door de ingangspartij dat geaccentueerd wordt 

door een hoger opgetrokken puntgevel. 

 

     
Munnikenstraat /Oosterstraat, arch. W.I. Fontein 1921-1924      Munnikenstraat /Oosterstraat Gereformeerde LO 

Het principe van tweelingscholen wordt ook toegepast bij de Christelijk-gereformeerde 

hoekscholen op de Hoge Morschweg en de Adriaan Pauwstraat. Van de school op de Hoge 

Morschweg 12 (vernummerd als Morsweg 188) is bekend dat het van architect W. Fontein is.
113

  

Het schoolgebouw op de Adriaan Pauwstraat is een opdracht van de Christelijke school met de 
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Bijbel. Deze scholen uit 1932 hebben net als de scholen op de Munnikenstraat/Oosterstraat van 

architect Fontein ook schilddaken. Beide scholen hebben L-vormige plattegronden op 

verspringende rooilijnen. De centrale gedeeltes worden tussen de in hoogte verspringende, zware 

kappen door een vrijwel identieke stompe toren opvallend gemaakt. 

De school op de Adriaan Pauwstraat, de Leidse Houtschool, bevindt zich op een hoek van een 

scholenbuurt die zich rond 1922 begint te vormen.  Met vooral middelbare en beroepsopleidingen 

als de Christelijke HBS, de RK HBS Bonaventura en de Christelijke Kweekschool. De school op de 

Hoge Morschweg bevindt zich tot de sloop, noodzakelijk na een brand, in een straatwand met 

oudere bebouwing. De Leidse Houtschool met zeven klaslokalen heeft niet alleen een warm 

gekleurd interieur maar trekt de aandacht van andere architecten door een architectonisch 

bijzondere toepassing.  Namelijk dat de wanden opklapbaar zijn.
114

 

 

                  
Adriaan Pauwstraat 1932   7 lokalen Leidse Houtschool            Hoge Morschweg  1932 W.I. Fontein Gereformeerde LO 

Gereformeerde LO 

Het voormalige woonhuis op het Noordeinde 1, waar de Eerste Leidsche Schoolvereniging in trekt, 

wordt in 1921 verbouwd door B. Buurman van het architecten bureau W.C. Mulder en B. Buurman. 

Ook de onopvallende Christelijke ULO, gebouwd in de straatwand van het Noordeinde 40, komt van 

dit architectenbureau.115 

In 1931 wordt er in de buurt De Kooi een Gereformeerde school gebouwd op de Javastraat hoek 

Driftstraat (nog onbekende architect).  

 

                     
Noordeinde 1, De Leidse Schoolvereniging, 1922                                    Noordeinde 40, arch. Buurman                                               

verbouwing door arch. Buurman    

  

Voor de lagere school: 

 
Bewaarscholen, Voorbereidend Onderwijs of kleuterscholen 1900-1940 
De bewaarscholen voor kinderen van drie tot zes jaar, behoren nog steeds niet tot het meest 

urgente programma omdat dat het niet wettelijk geregeld is. Dat gebeurt pas in december 1955.                                                                                                                                                                      
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De gemeente aarzelt met het bouwen van deze schoolgebouwen waarschijnlijk tot dat de grote 

bouwwoede van de lagere scholen achter de rug is.
116

 De schoolcommissie klaagt over het gebrek 

aan bewaarscholen. De bevolking trekt naar de nieuwe stadsdelen waar geen voorzieningen zijn 

voor de kleintjes. De bewaarscholen in de stad lopen leeg omdat de ouders de afstand te groot 

vinden. Het schoolgebouw op de Heerenstraat wordt dan opnieuw ingericht tot twee 

bewaarscholen.                   

In 1933 neemt de gemeente een initiatief: ze bouwt op de kopse kant van een bouwblok in de 

Atjehstraat, op de hoek van de Samutrastraat, een bewaarschool/kleuterschool. Het gebouw met 

schilddaken heeft een gesloten gevel aan de straatzijde. Achter deze gevel, in een lager bouwdeel, 

ligt de gang met toiletten en in het midden in een verhoogde kap is de schoolingang. De lokalen zijn 

op het zuiden gericht en liggen aan een speelplaats aan de achterzijde. Met name in deze scholen 

zijn -onder invloed van de reformpedagogen- de borstweringen minder dan 1 meter hoog om de 

kleuters de mogelijkheid te geven naar buiten te kijken.  

                                               

                                                                                          

.            Atjehstraat 1933 plattegrond 

     
Atjehstraat 32 Kleuterschool Zonnehoek 1933 

Als deze scholen uit twee bouwlagen bestaan krijgen ze een zware kap om de indruk te wekken dat 

ze slechts uit een bouwlaag bestaan. De school aan de Atjehstraat heeft een schilddak dat 

doorloopt vanaf het hogere lesgedeelte naar het lagere ganggedeelte. Waarschijnlijk wil de 

architect het gebouw voor kinderen kleiner laten lijken om aan te sluiten bij hun belevingswereld. 

Stedenbouwkundig ligt deze school op de hoek van een perceel dat bestemd is voor het 

speelterrein aan het Oosterkwartier. 

In 1925 wordt op de Middelstegracht in de rooilijn een nieuwe Christelijk bewaarschool neergezet 

met een plat dak en een verspringende daklijn. De architect is vooralsnog onbekend. 

In 1938 wordt de derde bewaarschool van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs aan de 

Morsweg gebouwd. 
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Middelstegracht 7-9 Bewaarschool 1925, onbekende architect.  

                                                  

Na de lagere school 

 

Middelbaar en Hoger Onderwijs 

In de jaren dertig worden drie grote nieuwe schoolgebouwen voor het middelbaar onderwijs 

gerealiseerd. De Christelijke HBS op de Kagerstraat, de Rooms-katholieke HBS St Bonaventura aan 

de Marienpoelstraat en als laatste het Gymnasium aan de Fruinlaan. 

De Christelijke HBS, met een 5-jarige cursus begint in 1917 op de Witte Singel 7. Als eerste bouwt 

deze HBS in 1923, in het nieuwe stadsdeel op de Kagerstraat 1, een groot schoolgebouw. De plek 

vlak bij het station groeit al snel uit tot de ideale locatie voor meer, vooral grote schoolgebouwen. 

Het gebouw heeft net als de HBS op de Burggravenlaan een L-vormige plattegrond met op het 

scharnierpunt van het gebouw de ingang. De combinatie van eisen leidt logischerwijs tot deze 

paviljoenbouw. Het tweelaagse gebouw is afgedekt met flauw hellende schilddaken terwijl de 

hoeken verhoogd zijn als begrenzing van het gebouw. De twee vleugels weerspiegelen de 

overzichtelijkheid en de systematiek. Het schoolgebouw is verfraaid met baksteenvlechtwerken. 

Naast de hoofdingang zijn beelden van vogels te zien en op de binnenplaats is in de knik van het 

gebouw een kunstwerk aanwezig: een grote bouwaardewerk dat ondermeer een zonnewijzer 

voorstelt met daarboven een metershoog- en breed glas-in-lood kunstwerk dat tot het dakraam 

reikt. De architect en kunstenaar zijn nog niet achterhaald. 
117

 

 

                                    
Opname Giskit Kagerstraat 1 



63 
 

         
Kagerstraat 1, Christelijke HBS met 5-jarige cursus 1924                    Beeld bij hoofdingang Chr. HBS Kagerstraat 

                
In 1933 wordt op -een steenworp afstand van de Christelijke HBS- aan de Marienpoelstraat de 

Rooms-katholieke HBS St Bonaventura gebouwd ter vervanging van het tijdelijke onderkomen.
118

 In 

1927 is de Katholieke HBS van start gegaan in het gebouw van de inmiddels opgeheven 

Zeevaartschool. Van der Laan verbouwt de Zeevaartschool voor de nieuwe functie maar na vijf jaar 

blijkt het te klein en wordt er toestemming gevraagd aan het Departement van Onderwijs om een 

nieuwe school te bouwen. Aan de bisschop van Haarlem wordt verzocht om er een klooster bij te 

bouwen. Bijzonder is dat niet Van der Laan gevraagd is maar architect Henri Thunnissen uit Den 

Haag.  De L-vormige plattegrond bestaat uit een klooster dat haaks staat op de vleugel met de 

lokalen. 

 

                                          
Rooms-katholieke HBS St Bonaventura arch. H. Thunnissen 1933 

Het klooster en deze vleugel hebben als verbindingsdeel de kapel. Het staat symbool voor de 

schakel tussen geloof en wetenschap. De bouwdelen zijn afgedekt met zadeldaken. De 

directeurskamer en de bibliotheek liggen rechts van de loggia, boven de hoofdingang. De vleugel 

heeft drie verdiepingen met lokalen aan een zijde van de smalle gang. De lengtewerking van het 

bouwdeel wordt versterkt door reeksen gekoppelde vensters, met een groter bovenlicht dan het 

benedenraam. De kapel heeft hoge spitsboogramen als een Gotische kerk. Boven de loggia staan 

beelden van de schoolpatroon  St. Bonaventura en de stadspatroon St. Petrus.  

 

Het Leids Gymnasium verhuist in 1938 van de Doezastraat naar de Fruinlaan. Het gebouw is 

ontworpen door gemeentearchitect J. Neisingh. Ook hier is de plattegrond L-vormige met op de 

knik een lange slanke toren. Veel schoolgebouwen met enige monumentaliteit worden in deze 

periode met een ‘Scandinavische klokketoren’ bekroond. In Amsterdam bouwt architect Lansdorp 

op de Gerrit van der Veenstraat, een school die vergelijkbaar is. De bouwdelen met elk twee 

verdiepingen zijn verschillend in hoogte en afgedekt met zadeldaken. Het rode bakstenen gebouw 

heeft twee vleugels met afwisselend rechthoekige en getoogde vensterreeksen. De absisvormige 

afsluitingen van de oostvleugel en van de aula-gymnastiekzaal hebben veel lof ontvangen. Onder 
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meer in het vakblad Het Bouwbedrijf waar het in 1938 in gepubliceerd is. Het gebouw zou 

‘reminiscenties aan de vroeg-Christelijke basilicalestijl’ hebben, zo wordt in het blad geopperd.  

Bijzonder is ook het interieur waar vooral de ruimtewerking opvallend is.  De hal dat als een 

kloppend hart van de school fungeert, is bijzonder fraai met een cirkelvormige trappenhuis en een 

monumentale trap. De kolommen die de bovenhal ondersteunen en de pilasters zijn opvallend 

door de twaalf geglazuurde tekens van de dierenriem. De classicistische kolommen geven 

uitdrukking ‘aan den klassieken humanitaire geest van het Gymnasiaal onderwijs’.
119

 

 

      
Fruinlaan gymnasium oostgevel arch. Neisingh Gem. Leiden1936   plattegrond scholenbuurt geref. LO: Adriaan 

Pauwstraat, Chr. HBS in Kagerstraat, Chr. Kweekschool Paulus Buysstraat  

     
Fruinlaan Leids Gymnasium oostzijde  arch. Neisingh Gem. Leiden1936       Fruinlaan Gymnasium hal met trappenhuis 

 
Beroepsonderwijs 

Schoolgebouwen voor het beroepsonderwijs hebben tot de Wet op het Nijverheidsonderwijs in 

1921 van kracht wordt, geen wettelijke erkenning. Minister Visser verklaart dat het initiatief  bij 

voorkeur van particulieren moet komen en dat de subsidies ten hoogste 70 % van de kosten zullen 

bedragen.
120

 De Vakschool voor Meisjes in Leiden op de Rapenburg is een combinatie tussen de 

industrieschool en de huishoudschool.                                                              

 

         
Rapenburg 23, Vakschool voor Meisjes huishoudschool            Rapenburg 23 hoek Groenhazengracht 
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De industrieschool leidt de meisjes –oorspronkelijk uit de middenstand- op om hun eigen brood te 

verdienen en komt voort uit negentiende-eeuwse feministische bewegingen. Beroepen in ateliers 

voor handwerken en naaldvakken staan voorop maar leidt de meisjes ook op tot handwerklerares, 

kinderjuffrouw, boekhoudster en apothekersassistente.  Dit naaldvakken werden gesubsidieerd 

omdat ze onder de Wet op het Lager Onderwijs vallen. Bij de huishoudschool worden de meisjes 

alleen opgeleid in huishoudelijke vakken als koken, om huishoudster of dienstbode te worden. 

 

De Mode Vakschool bevindt zich tot 1929 op de Rapenburg 81. 

In 1923 verbouwen Mulder en Buurman, Rapenburg 23 hoek Groenhazengracht tot Vakschool voor 

meisjes. Kostuum-, huishoud-, strijk-, waslokalen, droogkamers, keukens en aan de gracht een 

rijwielstalling.  Later wordt het gedeelte aan de Groenhazengracht met rijwielstalling gesloopt voor 

een driebouwlagen hoog en streng gebouw met schilddak. De architect is nog niet achterhaald. 

 

           
Rapenburg, Groenhazengracht huishoudschool               Galgewater 5  RK Vakschool voor Meisjes Van der Laan 1929 

Architectenbureau Van der Laan bouwt in 1929 aan het Galgewater 5 een nieuwe school die aan de 

achterzijde aansluit bij de Rooms-Katholieke Vakschool voor Meisjes Huishoud- en Industrieschool 

op het Noordeinde 50. Het strenge gebouw met schilddak heeft een strakke harmonische voorgevel 

met een sterke horizontale geleding. Op de begane grond zijn grote getoogde vensters aangebracht 

als van een basiliek, daarboven rechthoekige en op de hoogste verdieping kleine ramen onder een 

geschulpte sierrand. Het gebouw roept de associatie op met een vroeg Christelijke basiliek. Boven 

de verdiepte halfronde entree bevindt zich een balkon. Het interieur verraadt de Katholieke basis 

van de school die op het moment van de opening al 1000 leerlingen heeft. Een aantal halfronde 

vensters zijn gevuld met kleurige glas-in-loodramen. In een krantenbericht over de opening staan 

lovende woorden: ’een prachtig gebouw waar overal licht en lucht kan binnentreden’. De keukens, 

het huishoudlokaal en het waslokaal zijn volgens het Deense systeem gebouwd,  die elementen 

maken kennelijk  indruk op de journalist. 
121

 

       

                                                                                       
Paulus Buysstraat en Adriaan Pauwstraat                        Chr. Kweekschool Paulus Buysstraat 1934 
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De Christelijke Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen bevindt zich tot de verhuizing 

naar de Paulus Buysstraat in 1934 op de Stille Rijn 2/3. De kweekscholen bestaan al sinds 1860 als 

rijksinstellingen en de eerste gemeentelijke kweekschool wordt in Amsterdam in 1876 gesticht. De 

Christelijke kweekscholen dateren ook uit de negentiende eeuw.  
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Bijlage  

 

Lijst met schoolgebouwen in Leiden 

 
Adres School Architect Jaar Gebouwd als 

schoolgebouw/ of 

school in bestaand  

oud gebouw 

Bestaand, 

monument of 

gesloopt 

      

Lokhorststraat 16 Latijnse school  1601 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009           

rijksmonument 

Groenesteeg 97 

Kaarsstraat 

Kaarsemakersstraat 

Onvermogenden 

Christelijke 

bewaarschool 

havelozen 

 1760 

    

1855 

vml magazijn als 

armenschool 

vml armenschool 

gesloopt  

 

Groenesteeg 97 Christelijke 

bewaarschool 

havelozen 

 1885 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

Haarlemmerstraat 

‘Fusteinhal’ 

 

Onvermogenden  

Minvermogenden 

 1577 

1787 

1825 

vml St Barbara 

gasthuis, Fusteinhal 

en 1
e
 verd. 

armenschool 

gesloopt 

Van der Werfstraat 72 

/ Marendorpse 

Achtergracht                

‘Baaihal’ 

onvermogenden 

3
e
 klasse (1888) no 2 

 1873 

 

vml Baaihal  gesloopt 

Van der Werfstraat 72 Onvermogenden Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1916 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Lange Scheistraat 5  

later Lijsbethsteeg 3/ 

Caeciliatraat 

Onvermogenden 

 

 1809 St Elisabeth Gasthuis   2009 

rijksmonument 

Haverstraat 49 / 

Gortestraat 

Onvermogenden no.1                    

4
e
 klasse no.1 

Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1854 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Brandewijnsteeg 2/ 

Vrouwenkerkhof  

Onvermogenden no.2 

4
e
 klasse no.2 

Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

  

          

1861 

1892  

vml deel van 

Vrouwenkerk 

bewaarschool 2862 

verbouwing 

armenschool 

gesloopt 

Oude Vest ca 200 bij 

Pauwbrug 

(Pelikaanstraat) 

Minvermogenden   1862 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 
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Aalmarkt 9 Jongens 1

e
 klasse 

MULO 

Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

 

1862 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Plantsoen 48/ Vierde 

Binnenvestgracht 48 

Minvermogenden no.1 

3
e
 klasse (1888) no 1 

Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1865 

 

1907 

gebouwd als 

schoolgebouw 

2009  

gemeentelijk 

monument 

verbouwd 

Boommarkt 1 Meisjes 1
e
 klasse Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1870 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

rijksmonument 

Lammermarkt Minvermogenden no.3 

3
e
 klasse no. 3 

Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1878 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Oude Vest 35 bij 

Bakkersteeg 

Leerschool of 

Voorbereidend 

Onderwijs der 2
e
 klasse  

 1766 Vml Waals- en 

Oudeliedenhuis 

2009  

rijksmonument 

Breestraat 66 Meisjes 2
e
 klasse Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

(D.E.C. Knuttel of 

P.G. Lancel) 

1863 

1887 

oude gebouwen 

gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

gemeentelijk 

monument 

Langebrug 58 hoek 

Boomgaardsteeg 

3
e
 klasse no. 4 Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1889 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Maresingel 54 3
e
 klasse no.5 negen 

klassen 

Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1898 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Heerenstraat (vnl gem 

Zoeterwoude) 1897 

   gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

Heerensingel 

(Leiderdorp vanaf 

1897 Leiden) 

Gereformeerde school 

 

    

  

gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Zuidsingel 8 Onvermogenden                

4
e
 klasse  no. 3 

Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1907 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009  

Bijzonder lager 

onderwijs en 

Christelijke scholen 

     

Pieterskerkgracht 9 Tusschenschool voor 

havelozen 

Chr onderwijs ten 

behoeve van on- en  

min vermogenden 

Schaap 1600 

1856 

1878 

Vml professoren 

woning                      

school 

                                  

2009  

rijksmonument 
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Stille Rijn  Christelijke school van 

B. Corts 

 ?       

1854 

1890 

Vml wijnkoperij 

Levoir 

gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

 

Langebrug Diaconie Christelijke 

afgescheidenen 

 ?  

1854 

 ? 

Hoogewoerd  Diaconie Christelijke 

afgescheidenen 

 1858 gebouwd als 

schoolgebouw? 

? 

Hooigracht  99                

(terrein voor 

Gereformeerde Kerk) 

Christelijke School  1878 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Hooigracht 21 

1892 nr Hooigracht 76 

Bijz. meisjesschool kost 

en dagschool 

 1888 

18
e
 

eeuw 

oud gebouw? 

oud gebouw 

? 

2009 

rijksmonument 

Middelstegracht 132 Christelijke school   1871 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Stillen Rijn no 9  

 

Bijz MULO  

Ned Herv. Diaconie 

Haarlemmerstraat 

 1890 oud gebouw  

 

gesloopt 

Stillen Rijn no 9  

 

Bijz MULO  

Ned Herv. Diaconie 

Haarlemmerstraat 

  gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Jan Vossensteeg Christelijke school  1888 oud gebouw ? 

Katholieke scholen      

Oude Vest/ Van der 

Werfstraat 

Katholieke meisjes 

school vr on- en 

minvermogenden 

Zusters van de Liefde 

 ? 

1846 

Vml burgemeesters 

woning 

? 

Noordeinde 38-40 Katholieke jongens 

school vr on- en 

minvermogenden 

Zusters van de Liefde 

  oud gebouw? gesloopt 

Noordeinde 38-40 Katholieke jongens 

school vr on- en 

minvermogenden 

Zusters van de Liefde 

 1908? 

1923  

gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

Hogewoerd 57 Rooms-katholieke 

dagschool gesticht de 

Voorzienigheid 

 1888  gesloopt 
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Langebrug Bijzondere ULO meisjes    ? 

Haarlemmerstraat 240 R.K. Parochiale jongens 

school katholieken 

Burgerschool 

  Vml Dominicuskerk 

gesloopt in 1964 

gesloopt 

Bakkersteeg 96 Bijzondere Zusters van 

de Liefde 

 1846 oude gebouwen gesloopt 

? Bijzondere meisjes 

school van Lange en 

Van Reijn Snoeck 

 1878  ? 

Pelikaanstraat  Rooms-katholieke 

dagschool liefdadigheid 

   gesloopt 

Bewaarscholen      

Vrouwenkerkhof/ 

Brandewijnsteeg  

Bewaarschool   1841 in vml Vrouwenkerk gesloopt 

Spilsteeg Bewaarschool    ? 

Haarlemmerstraat 297 Bijzondere 

bewaarschool 

   gesloopt 

Voldersteeg bij 

Langegracht 

Gereformeerde 

Christelijke 

bewaarschool 

havelozen 

  Tot 1865  

Vml  linnenweverij 

? 

Garenmarkt 17 Bewaarschool 

Garenmarkt  

 1860 

tot 

1896 

 2009  

gemeentelijk 

monument 

Pieterskerkstraat ? Bewaarschool    ? 

Oude Vest Bewaarschool Oude 

Vest 

   gesloopt 

Oude Rhijn 174 

 

Christelijke 

bewaarschool 

  oud gebouw  

 

gesloopt 

 

Stille Rhijn 174 Christelijke 

bewaarschool 

  

1901 

gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

gemeentelijk 

monument 

Rapenburg 133 Bijzondere 

bewaarschool 

   Heilige Geesthof 

2009 

Gymnastiekscholen ea      

Pieterskerkgracht 7 gymnstiekschool Schaap  1860 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

rijksmonument 
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Van der Werfstraat gymnastiekschool Stadsarchitect 

gemeente Leiden 

1888 gebouwd als 

schoolgebouw 

? 

? School van Vereeniging 

van Geregeld 

Schoolbezoek 

   ? 

Middelbaar onderwijs      

Pieterskerkgracht 13 Jongens HBS/ 

burgeravondschool/ 

Genootschap MSG 

Schaap? 

Gemeente Leiden 

1866 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Garenmarkt Meisjes HBS Schaap Gemeente 

Leiden 

1883 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

rijksmonument 

Doezastraat  gymnasium Schaap Gemeente 

Leiden 

1882 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

rijksmonument 

beroepsonderwijs      

Weddesteeg 4/ 

Noordeinde 

vml. Zeevaartschool  

schoolgebouw  

 1858 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Noordeinde Zeevaartschool  

internaat 

arch. P.G. Lancel 1883 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

rijksmonument 

Sionssteeg 15/ 

Haagweg 2 

Ambachtsschool arch. Van Driel 1892 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

gemeentelijk 

monument 

Oude Vest 35 Kweekschool 

onderwijzers 

  

1855  

Waals wees en 

Oudliedenhuis 

2009 

rijksmonument 

Rapenburg 133           

Heilige Geesthof 

Kweekschool 

bewaarschool 

 . 

1901 

 

verbouwd door W.C. 

Mulder 

2009 

? School voor 

fabrieksmeisjes 

Nederlandschen 

Protestantenbond 

   ? 

Langegracht 19  Fabrieksschool voor 

meisjes en jongens 

   gesloopt 

 
 
1900-1920 

 
Haverstraat 49 Onvermogenden no.1                    

4
e
 klasse no.1 

Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1854 

1910 

nieuw schoolgebouw 

vernieuwd 

schoolgebouw 

gesloopt 
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Paul Krugerstraat Minvermogenden 

3e kasse no.6 

Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1903 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Zuidsingel 8 minvermogenden                

3e klasse no. 7 (600) 

Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1907 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009       

Decimastraat 24/ 

Medusastraat 

3e  klasse no. 8 Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1911 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Duivenbodestraat 11 3e klasse no. 4 (1916) Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

Dudok 

1916 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

Van der Werfstraat 72 Minvermogenden no.2 

3e klasse (1888) n0 2 

Verbouwing in 1916 

Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

? 

1873 

Baaihal voor helft 

vernieuwd 

 

gesloopt 

Bijzonder lager 

onderwijs en 

Christelijke scholen 

     

Langebrug 10a Isr.Godsdienst 

onderwijs 

 17
e
 

eeuw 

1916 

Oud gebouw 2009 

rijksmonument 

Middelstegracht 119 Christelijke school arch. H.J Jesse en                        

W.I Fontein 

1895 

1910 

gebouwd als 

schoolgebouw 

verbouwd 

gesloopt 

Hooglandse 

Kerkgracht 20A 

Gereformeerde school 

MULO 

arch. P. van der 

Horst 

arch. A.T. Kraan 

1909 

1922 

1929 

nieuw schoolgebouw 

Vergroting                               

+2 lokalen en gym 

2009 

aanwijzings 

procedure 

Maresingel hoek 

Pasteurstr 2. 

Chr. on- en 

minvermogenden 

arch. H.J Jesse en               

W.I Fontein 

1909 nieuw schoolgebouw 

arch. Jesse  en 

Fontein 

2009 

beeldbepalend 

gebouw 

Katholieke scholen      

Rapenburg 48 2e R.K. Parochiale 

jongens school 

katholieken 

L& MULO rk 1e klasse 

(13 klassen +gym) 

 17
e
 

eeuw 

1909 

oud gebouw 2009 

rijksmonument 

Pelikaanstraat 1 St Jozephschool arch. L. van der 

Laan 

 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Van der Werfstraat 98 St Jozef rk 

meisjesschool 

Arch. van der Laan 1908 gebouwd als 

schoolgebouw            

gesloopt 
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Haarlemmerstraat 31-

34 

St Jozef rk 

meisjesschool frobel en 

MULO 

arch.L. van der 

Laan 

1913 gebouwd als 

schoolgebouw            

gesloopt 

Middelbaar onderwijs       

Hoge  Rijndijk / 

Burggravenlaan 

Jongens HBS Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

arch. W.M. Dudok 

1915 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

rijkmonument 

Beroepsonderwijs       

? Huishoud-, kook- en 

waschonderwijs van 

FW.S. Tilanus 

 1903   

? Leidse vakschool vr 

meisjes Zita 

           

1917  

                                  

uitbreiding rijksarch. 

P. Van Oerle 

? 

Herengracht ? Vakschool vr meisjes   Jesse   ? 

Noordeinde 50 R.K. Vakschool vr 

meisjes huishoud- en 

industrieschool  

 17
e
 

eeuw 

Oud gebouw 2009 

rijksmonument 

 

1920-1940 

Schuttersveld  OLS Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1923 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

Driftstraat 77 OLS 7 lokalen Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1927 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

Kernstraat 2/ 

Verdamstraat 

Opl vr gym en hbs Stadsarchitect 

Gemeente Leiden 

1938 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Bijzonder onderwijs en 

Christelijke scholen 

     

Noordeinde 1 Eerste Leidse 

Schoolvereeniging 

arch. Buurman 1922 Vml villa oud gebouw 2009 

gemeentelijk 

monument 

Hooigracht 99  Chr gereform. School 

LO en MULO 

  oud gebouw 

 

gesloopt 

Oosterstraat 16 Gereformeerde school arch. W.I. Fontein 1921 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Munnikenstraat 1 Gereformeerde school arch. W.I. Fontein 1921 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 
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Stadhouderslaan 1 Gereformeerde school arch. A.T. Kraan? 1923 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

gemeentelijk 

monument 

Lusthoflaan 4 Gereformeerde school arch. A.T. Kraan? 1921 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009            

beeld 

bepalend 

gebouw 

Driftstraat 49 

/Javastraat 

Gereformeerde 

Kooiparkschool 

arch. A.T. Kraan 1928 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Noordeinde 3 Christelijke ULO arch. Buurman  1931 oud gebouw 

verbouwing 

2009 

Hoge Morschweg 12 Christelijke school arch. W.I. Fontein 1932 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Adriaan Pauwstraat Christelijke school met 

de bijbel Oegstgeest 

 

 

1932 gebouwd als 

schoolgebouw  (met 

opklapwanden) 

2009 

Katholieke scholen      

Leevendaal 54 St Barbara meisjes en 

bewaarschool 

arch. Van der Laan 1921 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Os en Paardenlaan/ 

Heerensingel 27 

Rooms katholiek school 

vr jongens 

arch. Van der Laan 1921 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 rijks 

monument 

Lusthoflaan/  

Heerensingel 27 

Rooms katholiek school 

vr meisjes 

arch. Van der Laan 1921 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009  rijks 

monument 

Caeciliastraat 11-15 Rooms katholiek 

parochiale 

jongensschool 

arch. Van der Laan 

 

1924 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Pieterskerkhof 4 Rooms katholiek 

jongensschool St 

Theresia 

arch. Van der Laan 1924 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

Van der Werfstraat/ 

Pelikaanstraat 1 

ST Agnes patronaat vr 

meisjes 

arch. Van der Laan 1931 ?? gesloopt 

Oude Vest 193 Rooms katholiek 

meisjesschool St 

Theresia 

 1924 oud schoolgebouw gesloopt 

Hazewindsteeg St Anthonius patronaat  1931  ? 

Maria Gijzensteeg St Pancratius patronaat  1931  ? 

Potgieterlaan 7 Rooms katholieke 

school 

arch. Van der Laan 1934 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 
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Zoeterwoudsesingel 

34 

BLO school en internaat arch. Van der Laan 1938 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

aanwijzing in 

procedure 

Hoger/ Middelbaar 

onderwijs 

     

Fruinlaan gymnasium 

 

Stadsarchitect 

Gemeente Leiden        

J. Neisingh 

1934 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

Gemeentelijk 

monument 

Witte Singel 7 (oud) 

Kagerstraat 1 (1924) 

 

Christelijke HBS met 5-

jarige cursus 

? 

? 

 

1924 

vml woonhuis 

gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

2009 

Weddesteeg 4/ 

Noordeinde 

Marienpoel 4 

Rooms katholieke HBS arch. H. Thunissen 1929 

1934 

vml Zeevaartschool 

gebouwd als 

schoolgebouw  

gesloopt 

2009 

Beroepsonderwijs      

Haagweg 2 Ambachtsschool  1932 uitbreiding nw 

gebouw 

2009 

gemeentelijk 

monument 

Stillen Rijn 9 

Stille Rijn 1  / 2  

Chr kweekschoolonder-

wijzers 

 1908 

1927 

? oud gebouw 

 

. 

2009 

Paulus Buysstraat 1 Christelijke 

kweekschool 

onderwijzers 

  gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

Krauwelsteeg 8/ 

Levendaal 

St Catharina Rooms 

katholieke de 

voorzienigheid vr 

meisjes 

arch. Van der Laan 1927 gebouwd als 

schoolgebouw 

gesloopt 

Herengracht  ? Vakschool vr meisjes 

huishoud- en 

Industrieschool 

arch. H.J. Jesse   ? 

Noordeinde 50 R.K. Vakschool vr 

meisjes huishoud- en 

industrieschool  

 

arch. Van der Laan 

17
e
 

eeuw 

 

1923 verbouwing 

2009 rijks 

monument 

Galgewater  Vakschool vr meisjes arch. Van der Laan 1938 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 rijks 

monument 
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Papenstraat hoek 

Langebrug 

1929: Van der 

Werfstraat 70 

RK teekenschool 

Volksbond 

   ? 

Nieuwe Rijn 68A 

1929: Steenschuur 14 

Handels- en 

avondopleiding Steno-

dactylo Pontschool 

  oud gebouw ? 

2009 rijks 

monument 

Rapenburg 23  

Groenhazengracht 

Vakschool voor meisjes 

huishoud en 

Industrieschool 

 .       

1923 

oud gebouw  

 

2009 

2009 

Rapenburg 81  

1929: Rapenburg 52 

Vakschool voor dames 

en meisjes 

modevakschool 

  oud gebouw   

oud gebouw 

2009 

2009 

Bewaarscholen      

Middelstegracht 5-7-9 Christelijke 

bewaarschool 

 1924 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 

Herensingel 27  Rooms-katholieke 

bewaarschool 

arch. Van der Laan 1925 gebouwd als 

schoolgebouw 

onderdeel van 

katholieke school 

2009  rijks 

monument 

Herensingel 28 Christelijke 

bewaarschool en chr 

frobelschool 

 1925 gebouwd als 

schoolgebouw? 

gesloopt 

Levendaal 56 Rooms-katholieke 

frobelschool 

arch. Van der laan 1925 gebouwd als 

schoolgebouw 

onderdeel van 

katholieke school 

gesloopt 

Krauwelsteeg Rooms-katholieke 

frobelschool 

arch. Van der Laan 1925 gebouwd als 

schoolgebouw 

onderdeel van 

katholieke school 

gesloopt 

Haarlemmerstraat 32 Rooms-katholieke 

frobelschool 

arch. Van der Laan 1925 gebouwd als 

schoolgebouw 

onderdeel van 

katholieke school 

gesloopt 

Van der Werfstraat Rooms-katholieke 

bewaarschool 

arch. Van der Laan Verbo

uwd in 

1926 

gebouwd als 

schoolgebouw 

pnderdeel van 

katholieke school 

 

Atjehstraat/Sumatrast

raat 

bewaarschool Stadsarchitect 

gemeente Leiden 

1933 gebouwd als 

schoolgebouw 

2009 
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