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INLEIDING
Een historische analyse van de openbare ruimte van Leiden levert een paradox
op. Enerzijds blijken straten, grachten en pleinen met een veelheid aan objecten
gevuld te zijn geweest, uiteenlopend van straatmeubilair als lantaarnpalen,
stadspompen, wachthuisjes en dergelijke, tot tijdelijke voorwerpen als karren en
opgeslagen goederen. De talloze prenten, tekeningen en negentiende eeuwse
foto’s tonen daarentegen steevast een rustig straatbeeld dat we tegenwoordig als
‘leeg’ kwalificeren. Deze tegenstrijdigheid kan het best worden verklaard vanuit
het begrip beeldkwaliteit. Voor de openbare ruimte gold tot de jaren dertig van de
vorige eeuw namelijk dat deze bepaald werd door een samenhangende inrichting,
die afgestemd was op de gebouwde omgeving. Hierbij kenmerkte de omgeving
zich, zoals in grote delen van de binnenstad nog steeds het geval is, door een
gesloten, gevarieerde straatwand, bestaande uit een opeenvolging van
individuele, smalle gevels. Op welke wijze ontstond dit rustige straatbeeld nu
precies?

Dragers en elementen
De afstemming van de historische openbare ruimte op de straatwanden blijkt zich
op twee niveaus te hebben voltrokken, op dat van de dragers en de elementen.
Dragers vormen de bestrating, de verlichting en het stadsgroen, omdat deze
onderdelen alomtegenwoordig waren en vanwege de uniforme vormgeving. Ze
brachten een heldere, eenvormige structuur aan in een zeer gevarieerde
omgeving. De overige soorten straatmeubilair moeten als losse elementen worden
opgevat, die ingepast werden in deze door de dragers bepaalde structuur.
Het historisch beeldmateriaal toont de bestrating als de belangrijkste
drager van de openbare ruimte. De gehele stad was voorzien van een
standaardprofiel, een vlakke straat bestaande uit een centrale rijstrook van
natuurstenen keien en klinkerpaden voor voetgangers aan weerszijden.
Afhankelijk van de straatbreedte varieerde de verhouding hiertussen, en alleen in
de smalste stegen lag een volledige klinkerbestrating. Op de grachten strekten de
klinkers zich uit tot de gemetselde kademuren. Pas in de tweede helft van de
negentiende eeuw verschenen hier en daar verhoogde voetpaden. Het dragende
karakter van stadslantaarns en de bomen is gelegen in de herhaling. De rijen
lantaarns en bomen waren elk op een afzonderlijke lijn geplaatst. Aan de
grachten stonden de stammen dichter bij het water, de boomkruinen vormden in
de lucht een aaneengesloten groen scherm.
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De losse elementen als stadspompen, brievenbussen, urinoirs of wachthuisjes
waren allemaal op de klinkerstroken geplaatst, tussen de stammen en lantaarns,
of zo dicht mogelijk tegen de gevels. Bij de plaatsing ervan was het vrijhouden
van de rijstrook het belangrijkst, maar ook de voetganger werd zo weinig mogelijk
gehinderd. Daarnaast vormde op de grachten het ongehinderd aanleggen van
vaartuigen een prioriteit. Langs alle walkanten waren hiertoe houten meerpalen
aangebracht. De leegte van de walkant bood de mogelijkheid tot allerhande,
tijdelijke functies die voornamelijk verband hielden met het waterverkeer.

Materiaal, stijl, plaatsing en organisatie
Behalve het structurele onderscheid tussen dragers en elementen zijn er nog een
aantal kenmerken te noemen die het historisch straatbeeld bepalen.

Materiaalgebruik
Het straatmeubilair dat vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw in de
straten verscheen was grotendeels van gietijzer vervaardigd. Hoewel de
vormgeving van de objecten kon variëren zorgde het materiaal voor een
gelijksoortige uitstraling.

Eenheid en variatie in stijl
Objecten die ongeveer in dezelfde tijd tot stand kwamen laten een eenheid van
stijl zien. In de loop van de tijd ontstond door het toepassen van verschillende
stijlen variatie binnen de vormgeving van het straatmeubilair. Door een
terughoudende vormgeving werd echter geen afbreuk gedaan aan het uniforme
straatbeeld. Zo werd voor de gietijzeren lantaarns, stadspompen en
brievenbussen gebruikt gemaakt van een meer classicistische vormentaal. De
wachthuisjes, aanplakborden en kiosken in Zwitserse chaletstijl sloten hier
wonderwel goed op aan.

Solitaire objecten
In tegenstelling tot het huidige straatmeubilair, dat vaak in clusters voorkomt,
waren tot begin twintigste eeuw de objecten hoofdzakelijk solitair geplaatst.
Vanuit esthetisch oogpunt leverde dit een rustiger straatbeeld op, het functionele
voordeel vormde het gemakkelijke onderhoud van de omringende bestrating.

Uitvoering en onderhoud
De inrichting van de openbare ruimte vond plaats zowel in eigen beheer van de
gemeente als door aanbesteding. In alle gevallen was het de stadsarchitect die
als een regisseur het uiterlijk van de objecten bepaalde en controleerde. Goed
onderhoud lag vastgelegd in de verschillende aanbestedingen. Het gave
straatoppervlak was bijvoorbeeld gekoppeld aan het dagelijkse werk van de
straatvegers die gebreken aan de bestrating meteen moesten doorgeven.
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Analyse
In de analyse worden de drie dragers en de elementen alle afzonderlijk
behandeld. De elementen komen in chronologisch volgorde aan bod, de vroegste
objecten die in de straten verschenen zijn stadspompen, de laatste de
stadsklokken. Opvallend is hierbij de afwezigheid van een aantal type objecten,
die dan ook niet behandeld zijn. Zitmeubilair, vuilnis- en plantenbakken en
verkeersborden zijn alle pas in de twintigste eeuw geïntroduceerd. Bankjes
werden in de negentiende eeuw wel al toegepast in de stadsparken, maar
verschenen nog niet op de straten. Voor de verzameling van huisvuil bestonden
vuilnis- en mesthopen. De locatie hiervan, de verwerking van het huisvuil door
middel van karren en schuiten, en het samenbrengen ervan op een centrale
opslagplaats valt echter buiten het kader van dit onderzoek. De analyse wordt
begonnen met een aantal stadsgezichten om zodoende dragers en een aantal
elementen integraal te introduceren. De analyse stopt in de jaren dertig van de
vorige eeuw, toen de eenheid van de historische openbare ruimte desintegreerde,
onder meer door de enorme toename van het straatverkeer.
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S TA D S G E Z I C H T E N

De westgevel van de Pieterskerk aan het Pieterskerkhof, 1782, aquarel H.P. Schouten
[RAL PV21893.1a].

Het plaveisel bestaat uit hardstenen keien met langs de randen klinkers, de scheiding
tussenbeide is aangegeven door palen. Er bevindt zich ook een klinkerpad dwars over
het Pieterskerkhof naar de ingang van de Pieterskerk. Verder staat een Jan van der
Heyden olielantaarn opgesteld voor de kerkingang en zijn een aantal bomen langs de
randen aangeplant.
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Pieterskerkhof, 1933, foto W.J. Kret [RAL GN001736].

Op het Pieterskerkhof is nu een plantsoen aangelegd, met grasperken die
omzoomd zijn door volwassen bomen. De olielantaarn is vervangen door een
gietijzeren gaslantaarn. De klinkerbestrating is tot aan de stam doorgelegd, die
door de wortels omhoog wordt gedrukt. Ook in de rest van de stad is deze
gewoonte terug te vinden, een sierbestrating rondom de stammen komt in het
historische straatbeeld niet voor.
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Pieterskerkgracht, gezien van de Langebrug naar Pieterskerkstraat, begin 19

e

eeuw, Litho, G.J. Bos [RAL PV6280.1].

In alle Leidse staten, zoals de Pieterskerkgracht hierboven, was het
standaardprofiel toegepast, bestaande uit keien in het midden en klinkers aan
weerszijden. Aan de gevels bevonden zich particuliere stoepen die een ambigue
publieke ruimte vormden tussen straat en huis.
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Pieterskerkgracht, gezien van de Langebrug naar de Pieterskerkstraat, begin 20

e

eeuw [RAL GN003125].

Vergeleken met de voorgaande litho die de situatie van een eeuw eerder
weergeeft is het straatbeeld weinig veranderd. De bestrating bestaat uit een
rijgedeelte van hardstenen keien en aan weerszijden klinkerpaden met vervolgens
door palen en hekken afgescheiden particuliere stoepen. In de straat zijn nu wel
gietijzeren gaslantaarns verschenen, en boven de daken aan de rechterzijde
torent een telefoonpaal uit.
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Fontein op de Vismarkt, gezien naar het zuiden, 1927, W.J. Kret [RAL
GN001651].

Op de Vismarkt is het standaardprofiel aangebracht, met hoogopgaande bomen
op één lijn vlak langs de walkant. De straatlantaarns staan dichter bij de rijweg
eveneens in het gelid op de klinkerstrook. De visbanken links van de fontein
waren niet bedoeld als zitmeubilair.
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Op het plein staan gaslantaarns en
ijzeren telefoonpaal. De sierlijk
aangelegde bestrating bestaat uit
hardstenen keien en klinkers.

Hooglandse kerk, zuidgevel, ca. 1905 [RAL PBK1964].
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Rijnsburgerbrug, gezien naar de Steenstraat, eind 19

e

eeuw [RAL GN003037].

Net als de andere ijzeren bruggen die in de negentiende over de singelgracht
werden gebouwd, was deze van een ander type gaslantaarn voorzien dan de
reguliere straatlantaarns. De lantaarns waren namelijk onderdeel van het ontwerp
van de brug. Op de brug zelf is een verhoogd voetpad aangebracht, verder is het
standaardprofiel van keien en klinkers intact. Links van de brug bevindt zich de
buitensociëteit Amicitia, en rechts, voor het ziekenhuis, het standbeeld van
Boerhave, met in het verschiet een kiosk.
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Haven, gezien naar het oosten, met links de Grote Havenbrug en rechts de Kleine
Havenbrug, ca. 1930 [RAL GN006644].

Opvallend is dat de openbare ruimte rond de twee bruggen een samenhangend
geheel vormt, alle onderdelen zoals brugleuningen, de elektrische booglampen,
palen voor de elektrische draden, borstweringen, brugwachtershuisjes, de
stadsklok en bestrating zijn op elkaar afgestemd. Als een Gesamtkunstwerk zijn
alle ruimtelijke onderdelen in dezelfde expressionistische stijl vormgegeven.
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BESTRATING

Standaardprofiel
Uniformiteit en degelijkheid zijn de twee kwaliteiten die in het oog springen ten
aanzien van de historische bestrating wanneer men negentiende eeuwse foto's
van Leiden bekijkt. De straten, grachten en stegen zijn alle voorzien van een
centrale strook keien die de rijweg vormt met aan weerszijden paden van gekante
klinkers voor voetgangers. Slechts de smalste stegen laten een afwijkend patroon
zien, deze zijn volledig met klinkers bestraat. Het wegdek heeft daarnaast een
opvallend effen oppervlak, de keien- en klinkerstroken verkeren in een goed
onderhouden staat. Een derde opvallend verschijnsel wordt gevormd door de
particuliere natuurstenen stoepen aan de huisgevels welke van de klinkerpaden
zijn afgeschermd door stoeppalen en -hekken. Deze stoepen, aangelegd op
stadsgrond, ontstonden meteen al vanaf het verstenen van de straten eind
zestiende eeuw, maar werden vooral in de achttiende eeuw populair.
De eenvormige en degelijke straataanleg was niet een negentiende eeuws
of typisch Leids fenomeen maar kenmerkte de Hollandse steden vanaf de
zestiende en zeventiende eeuw. Een hoogwaardige binnenstedelijke infrastructuur
vormde een belangrijke voorwaarde voor hun groei en bloei. In Leiden ontstond
een uniforme bestrating, uitgevoerd door de stadsstratenmaker, doordat het
stadsbestuur vanaf 1585 de onderhoudsverplichting overnam van de
huiseigenaren. Hiermee kwam een einde aan de veelsoortige verharde en
onverharde bedekkingen en kwam het standaardprofiel van een centrale keistrook
met aan weerszijden klinkerpaden tot stand zoals dat tot aan het begin van de
twintigste eeuw zou blijven bestaan. Hierbij vormden de particuliere stoepen een
overgangsgebied tussen de publieke straat en de privéwoning, niet alleen hadden
ze een esthetisch nut, ook dienden ze als bescherming tegen het verkeer.

Stedelijke trots
Goed aangelegde straten faciliteerden de plaatselijk economie, maar vormden
tegelijkertijd een visitekaartje voor de stad. De kwaliteit van de straten in Leiden
en andere Hollandse steden, wordt in de reisverslagen van buitenlandse
bezoekers uitdrukkelijk genoemd èn geroemd. Die van Leiden vielen op, volgens
een reiziger eind achttiende eeuw waren ze fijn en glooiend aangelegd. In 1829
ontving de stadsarchitect Van der Paauw de lofuiting dat nergens zulke 'fraaye
straaten' als in Leiden bestonden, met het verzoek aan een raadslid uit Dordrecht
uit te leggen op welke wijze dit geschiedde. Dat het stadsbestuur trots was op
haar mooie straten en haar welvaren hierin weerspiegeld zag, bewijst
bijvoorbeeld de invoering van het straatwieden in 1820. Omdat gras in de straten
symbool stond voor neergang, alleen met weinig verkeer was dit immers mogelijk,
werd burgers verzocht de straat voor hun huis van gras te ontdoen, de stad gaf
het goede voorbeeld door bij alle publieke gebouwen hetzelfde te doen. Goed
onderhoud garandeerde instandhouding van het regelmatige oppervlak. Gebreken
werden dan ook meteen gerepareerd nadat de stadsvegers, die dagelijks vaste
rondes liepen, melding hadden gemaakt van gaten en loszittende stenen. Ook
toen in de tweede helft van de negentiende eeuw nieuwe nutsvoorzieningen
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ondergronds werden aangelegd, zoals een gas- en waternet of een rioolstelsel
bleef het wegdek uniform en degelijk.

Regels
Het standaardprofiel had een regulerend effect op het verkeer, de sterke keien
waren bestemd voor rijdend verkeer en de gladde maar snel slijtende
klinkerpaden voor voetgangers. Deze scheiding volgde deels op een natuurlijke
wijze uit het materiaalgebruik, verkeersregels specificeerden het weggebruik
verder op basis van het visuele onderscheid tussen beide. In een keur voor voeren rijtuigen uit 1845 staan behalve het uitdrukkelijke verbod op het gebruik van
de klinkerstraat allerlei andere aanwijzingen. Zo mocht men slechts stapvoets
door de stad rijden en was het verboden zomaar ergens te parkeren, dit kon op
een drietal pleinen buiten de stadspoorten of bij het Noordeinde en op de Turf- en
Beestenmarkt. Dergelijke beperkende maatregelen dateerden al uit de vijftiende
en zestiende eeuw. Verder is opvallend dat in 1845 rechts aangehouden moest
worden bij het elkaar passeren, en op de bruggen mocht niet ingehaald worden.
Zoals gezegd was de bestrating duidend bij het straatgebruik, gebods- en
verbodsborden bestonden niet. De regels waren enerzijds bedoeld om een veilige
en vrije doorstroming van het verkeer te garanderen, en anderzijds om de
kostbare bestrating zo veel mogelijk te ontzien. Elders was bijvoorbeeld
vastgelegd dat zwaar vervoer zoals dat van de molenaars per schuit moest
plaatshebben, en het kaatsspel waarbij de straatstenen stuksloegen was
verboden.

Trottoirs
De voetganger was door keuren op de klinkerpaden beveiligd tegen het rijdend
verkeer. Maar met de toename van dit laatste in de tweede helft van de
negentiende eeuw, en de verschijning van nieuwe vervoersmiddelen zoals de tram
en later de fiets en gemotoriseerde rijtuigen kwam de voetganger en daarmee het
standaardprofiel onder druk te staan. Een fysieke beveiliging volgde door de
introductie van verhoogde voetpaden ofwel trottoirs. Dit gebeurde allereerst op
de bruggen die vanwege hun geringe breedte een gevaar vormden. Alle nieuwe
ijzeren bruggen die in jaren zestig en zeventig gebouwd werden kregen zo'n
verhoogd voetpad zoals de Mare-, Kippen-, Haven-, Blauwpoorts- of de
Bostelbrug. Daarnaast kwamen in 1864 een aantal trottoirs tot stand als
onderdeel van grootschaliger projecten, zoals bij de sloop van poorten in het
geval van het verlengde Noordeinde en de gedempte Koepoortsgracht, of
vernieuwingen zoals op de Vismarkt. Met de indiensttreding van de paardentram
in 1879 ontstonden nieuwe gevaren voor voetgangers, waarop de gemeenteraad
in 1881 besloot tot de aanleg van trottoirs op de Hogewoerd, de Paardensteeg en
het Kort Rapenburg. In plaats van klinkers zoals die op de trottoirs van
Noordeinde waren toegepast, werden nu 'tegels van hard-cement' gebruikt,
weliswaar de voorloper van de moderne betontegel maar qua textuur eerder
lijkend op een klinkerbestrating. Waar trottoirs verschenen verdwenen de
particuliere stoepen.
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Hoe goed georganiseerd het onderhoud van de bestrating was blijkt uit de
betreffende archiefstukken van de stadsarchitect. Uit een drietal overzichten van
het wegdek uit de eerste helft van de negentiende eeuw kan tot op de vierkante
meter per straat het oppervlak aan stenen worden opgemaakt. De overzichten
laten zien dat het standaardprofiel bestond uit een combinatie van klinkers en
keien, een volledige klinkerbestrating vormde de afwijking.

Hieronder is de laatste pagina van zo'n overzicht te zien, van de 259 straten zijn
58 stegen volledig met klinkers bestraat. De totale lengte aan klinker- en
keibestrating bedraagt respectievelijk zo'n 42 en 40 kilometer, het oppervlak van
2
beide komt neer op 0,167 en 0,140 km .

[RAL 516 4484, zonder datum en signatuur (eerste helft 19e eeuw). Achter de
straatnaam volgen zes kolommen, de eerste drie geven de breedte, de lengte en
het oppervlak in ellen ofwel meters aan van de klinkerbestrating, de volgende
drie dezelfde grootheden voor de keien.]
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Apothekerdijk gezien vanaf de Bostelbrug, met rechts de Boom- en Aalmarkt,
1764, detail gravure Jr. N. v/d Meer [RAL PV3429.1a].

Het standaardprofiel van de grachten is op deze prent weergegeven, met
natuurstenen keien voor het rijgedeelte, en op hun kant gelegde klinkerpaden aan
weerszijden. Aan de grachtzijde loopt de bestrating door tot aan de gemetselde
walmuren. De walkant wordt hier deels benut voor de opslag van hout.
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Apothekersdijk, gezien vanaf de Kippenbrug naar de Bostelbrug, detail foto, begin
20

e

eeuw [RAL PV3429.15].

Het profiel van de Apothekersdijk is aan het begin van de twintigste niet wezenlijk
veranderd vergeleken met de prent uit 1764. De gehele straat is van gevel tot
gemetselde walmuur versteend, de rijweg is ook hier voorzien van natuurstenen
keien met een klinkerstrook aan zowel de gevel- als grachtzijde. Een nieuwe
element is de particuliere stoep, deze ontstond meteen al met de verstening van
de straten eind zestiende eeuw maar werd vooral in de achttiende eeuw populair.
Hoogopgaande bomen sieren de walkanten, de klinkerbestrating loopt door tot
aan de stam. En net als langs alle overige grachten dienden de korte houten
palen op de kaden voor het aanmeren van schepen. De zeventiende eeuwse Jan
van der Heyden olielantaarns die op de vorige prent voorkomen zijn in het midden
van de negentiende eeuw vervangen door gaslantaarns.
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Apothekersdijk gezien naar het
oosten, ter hoogte van het
Volkshuis [boven] en
huisnummers 21 tot 23 voor de
Vrouwensteeg [onder], begin 20

e

eeuw [RAL PV3429.21 en
GN002980].

Aanvankelijk kwamen in Leiden de op maat gehakte natuurstenen keien voor de
rijwegen uit Doornik, in de loop van de negentiende eeuw werden deze vervangen
door Ourthekeien en begon men teer te gebruiken ten behoeve van de hechting.
Sierbestrating werd tot de twintigste eeuw niet toegepast, zowel de klinkers als
keien lagen recht naast elkaar.
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Apothekersdijk, gezien
naar het oosten, 1955,
Herman Kleibrink [RAL
PV3429.27].

Bostelbrug en
Apothekersdijk, ca.
1967, D. Ketting [RAL
PV39.3].

Op de bovenste foto is de hoogopgaande bomenrij vervangen door nieuwe
aanplant, en elektrische booglampen hebben de gasverlichting vervangen. Nadat
de auto zijn intrede in de stad heeft gedaan, worden de kades gaandeweg
gebruikt als parkeerruimte.
Zo'n tien jaar later is op de onderste foto de volledige walkant ingenomen door
geparkeerde auto's waarbij de bomen zijn verdwenen. De rijweg is nu bestraat
met klinkers in visgraatmotief en de verhoogde stoepen zijn voorzien van
betonnen tegels. Het vervangen van keien door klinkers had zich in de
negentiende eeuw al in een aantal stegen voorgedaan en zou aan het begin van
de twintigste ook in bredere straten plaatshebben. Zo werden in 1907 de keien
van de Breestraat vervangen door waalklinkers. Stoeptegels van 'hard cement'
werden in 1881 voor het eerst toegepast op de Hogewoerd in verband met de
paardentramweg.
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Kort Rapenburg, gezien naar de Blauwpoortsbrug, eind 19e eeuw, Henri de Louw
[RAL KFO20070063].

De verhouding rijweg en klinkerpad hing af van de breedte en niet van
voornaamheid van de straten. De rijweg moest in ieder geval breed genoeg zijn
om het passeren van twee voertuigen mogelijk te maken. Opvallend is dat voor de
gevels aan het Kort Rapenburg platte particuliere stoepen liggen. De walkant is
gemetseld, zonder leuningen. Deze vormden een hindernis bij het laden en lossen
van schuiten. Alleen het einde van de straat is een leuning aangebracht, met
daarbij een gaslantaarn.
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Pieterskerkgracht, gezien naar de westzijde, ca. 1900, H.G.A. Obreen [RAL
PBK0780].

Op de Pieterskerkgracht was vanwege het ruime profiel een brede rijweg
mogelijk. Langs de gevels zijn fraaie particuliere stoepen met hekken geplaatst.
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Langebrug, gezien van de Pieterskerkgracht naar het Rapenburg, ca. 1900,
H.G.A. Obreen [RAL PBK0575].

De particuliere stoep diende niet alleen ter verfraaiing maar had ook een
praktisch nut. Hier beschermt een stoep met paal het linker hoekpand tegen
afslaand verkeer. Aan de rechterzijde vormt een gemetselde, schuine plint
bescherming voor al te dicht naderende wielen.
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Pieterskerkstraat, gezien vanaf Pieterskerkhof naar Pieterskerkgracht, eind 19e
eeuw [RAL GN003121].

Het straatprofiel bestaat wederom uit een rijgedeelte van natuurstenen keien en
klinkers aan weerszijden. Aan de linkerzijde zijn de particuliere stoepen
afgescheiden door hekwerk en stoeppalen. Rechts zijn voor een aantal toegangen
platte stoepplaten aangebracht.
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Diefsteeg, gezien van de Breestraat naar de Pieterskerkgracht, ca. 1900, H.G.A.
Obreen [RAL GN000277].

Ook in een smalle straat als de Diefsteeg was het standaardprofiel toegepast,
waarbij zelfs ruimte was voor particuliere stoepen.
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De Valkensteeg, gezien van het Galgewater naar het Noordeinde, eind 19

e

eeuw

[RAL GN003243].

Deze steeg was net als een aantal andere volledig met klinkers bestraat, zoals
bijvoorbeeld de Slik-, Dolhuis-, Goegerrits-, Dwars Koornburg- en de
Dullebakkersteeg, of de Huig- en Fokkestraat. In de eerste helft van de
negentiende eeuw had een vijfde van de stegen een dergelijke bestrating, dit
aantal nam gaandeweg toe door vervanging van de keienstroken door klinkers.
Ook de Valkensteeg onderging deze transformatie.

33

Berkendaalstraatje, gezien van de Pieterskerkgracht naar de Langebrug, ca.
1900, H.G.A. Obreen [RAL GN002977].

Hier is sprake van een centraal klinkerpad, met aan weerszijden keien en
vervolgens weer klinkers. Deze bestrating week af van de reguliere indeling van
keien met aan weerszijden klinkers of de volledige klinkerbestrating voor de
smalste stegen. Op deze wijze kon de straat nog wel als doorgang voor
voertuigen gebruikt worden, terwijl in het midden toch nog ruimte voor de
voetgangers beschikbaar bleef.
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Lokhorststraat, gezien van de Pieterskerkgracht naar het Gerecht, eind 19

e

eeuw

[RAL GN003211].

Op de straathoek is een blootliggende pijp te zien. In de tweede helft van de
negentiende eeuw betekenden nieuwe nutsvoorzieningen als het gas- en waternet
en een rioolstelsel een verstoring van het wegdek. Met uitzonderingen zoals in de
Lokhorststraat bleef de bestrating echter goed onderhouden.
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Dwarsbolwerkstraat, gezien van de Kraaierstraat naar de Bolwerkstraat, ca 1900,
foto H.G.A. Obreen [RAL PBK0338].

De straat is voorzien van het standaardprofiel. Wagens en karren mochten alleen
voor het eigen huis worden geparkeerd, waarbij de rijweg vrijgelaten moest
worden.
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Detail van Algemeene schets van den aanleg van het terrein en de nieuwe werken,
volgens het voorgesteld plan, bij de Wittepoort, 1864, zonder signatuur (J.W. Schaap),
[RAL PV1201.11].

Als onderdeel van grootschalige stedenbou wkundige ingrepen verschenen de eerste
trottoirs in de straten van Leiden. Hier is de aanleg langs de nieuwe brug en het
verlengde Noordeinde onderdeel van de sloop van de Wittepoort.
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Noordeinde, gezien vanaf de Weddesteeg naar het westen, richting de
Wittepoortsbrug, eind 19

e

eeuw [RAL GN006091].

De brede trottoirs zijn bestraat met klinkers en afgescheiden van de rijweg door
natuurstenen stoepranden. De rijweg, geheel van natuurstenen keien, is in drieën
verdeeld. Naast een eerste experiment met verhoogde voetpaden krijgt het
Noordeinde in 1926 samen met de Pelikaanstraat de primeur van asfaltbedekking.
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Ontwerp voor eene vaste brug over den Ryn [Kippenburg] in de rigting der beide
Vrouwe-stegen, zonder datum en signatuur (J.W. Schaap, 1874) [RAL PV8429.3].

Vervolgens verschenen in de tweede helft van de negentiende eeuw trottoirs op
de nieuwe ijzeren bruggen. Op de plattegrond voor de Kippenbrug [rechtsboven],
is te zien dat boven de ijzeren constructie het 'Rij-pad' met de gebruikelijke
natuurstenen keien is bestraat met voetpaden aan weerszijden. De verhoging van
de voetpaden en afscheiding door een trottoirband is zichtbaar op de doorsnede
[linksboven].
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Hogewoerd, gezien vanaf de Sint Jorissteeg naar het westen met in het verschiet
de kruising Breestraat en Steenschuur, eind 19

e

eeuw [RAL GN002892].

In 1879 startte een verbinding tussen de Utrechtsebrug en het treinstation via de
Hogewoerd en de Breestraat door middel van een paardentram. Ter beveiliging
van de voetgangers werd de Hogewoerd in 1881 van trottoirs voorzien. Alle
particuliere stoepen verdwenen hierbij uit het straatbeeld. De stoeptegels of blokjes waren van grijs, 'hard cement', en leken wat de textuur betreft op een
klinkerbestrating.
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Bilderdijkstraat, gezien van de Witte Singel naar de Vreewijkstraat, begin 20e eeuw
[RAL GN002975].

De bestrating is afwijkend van het standaardprofiel, de rijweg van klinkers
voorzien en het trottoir van cementtegels. Het rijgedeelte is in visgraatverband
bestraat met aan weerszijden goten gevormd door een aantal rijen van strekken,
waarin putten zijn aangebracht. De trottoirs zijn door een hardstenen stoeprand
van de rijweg afgescheiden. Rechts is verder een standaardbrievenbus te zien, en
twee gaslantaarns zijn met ijzeren armen aan de gevels bevestigd, links in het
midden en rechts aan het einde van de straat.
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STADSVERLICHTING

Helder licht
In 1848 voltrok zich een radicale verandering in het Leidse straatbeeld met de
ontsteking van de proefverlichting op gas gedurende de eerste dagen van het
nieuwe jaar. Helder licht verjoeg volgens een verslag in de Leydse Courant de
duisternis en het 'droevig schermlicht der oude lantaarns' langs de Langegracht,
Oude Vest, het Rapenburg en op de Beestenmarkt. Nadat de gaslantaarns in de
gehele stad later dat jaar alle in werking traden verzorgden deze meer dan een
eeuw succesvol de verlichting van de Leidse straten. Stadsarchitect Salomon Van
der Paauw had het initiatief tot de deze verlichting genomen, waartoe een
stedelijke gasfabriek gebouwd was langs de Maresingel. De volgende
technologische vernieuwing, de overgang op elektrische straatverlichting,
betekende lang niet zo'n grote breuk als die van olie op gas. Dit had tot gevolg
dat na de introductie in 1908 de groei ervan zeer langzaam ging. In de jaren
twintig waren slechts enkele hoofdstraten elektrisch verlicht. En pas in 1950 nam
de gemeenteraad het besluit de laatste 871 gaslantaarns te vervangen door
elektrische exemplaren, de vervanging was in 1956 op het Rapenburg voltooid!

De olielamp als baken
Dat Van der Paauw in de jaren veertig van de negentiende eeuw naar een andere
methode van stadsverlichting zocht is niet verwonderlijk. Aangezien hij de
aanbesteding ervan regelde, wist hij precies hoe veeleisend en bewerkelijk de
bestaande olieverlichting was en dat de kosten bepaald werden door wisselende
oogsten. Tot 1848 werd de stad met twee soorten olielantaarns verlicht, de Jan
van der Heyden lantaarn en de reverbère. De eerste werd eind zeventiende eeuw
geïntroduceerd en betekende al een hele verbetering ten opzichte van de
bestaande kaarsverlichting. De vierkante lantaarn die grotendeels op raapolie
brandde was uitgevonden door de naamgever en stond op houten palen of
muurarmen, in Leiden op zo'n 30 tot 35 passen van elkaar. De lantaarns hadden
een regulerend effect op het straatgebruik. Ze stonden op de scheiding tussen de
rijweg van keien en de klinkerpaden. Daarbij benadrukten ze plekken als
kruisingen en ingangen van publieke gebouwen. De lichtopbrengst van deze
'gloeiende spijkers' was beperkt, ze dienden vooral als bakens in de duisternis. In
1809 verscheen de reverbère in een aantal Leidse straten. Dit was een
olielantaarn opgehangen aan touwen met meerdere pitten en reflectoren die
hierdoor een feller licht verspreidde en ook de grond verlichtte. In de jaren
twintig van de negentiende eeuw telde de stad 819 lantaarns, waarvan 725 Jan
van der Heyden lantaarns en 94 reverbères. Deze laatsten zorgden ervoor dat
een scheiding ontstond in het uiterlijk van de straten, ze kwamen alleen voor op
de hoofdstraten, zoals het Rapenburg, Noordeinde, Breestraat, Langebrug,
Hogewoerd, de Hooigracht en Haarlemmerstraat.

Gietijzeren lantaarns
De gaslantaarns hadden een iets andere rol in de straat dan die op olie. Ze
stonden niet precies op de scheiding tussen kei- en klinkerbestrating maar waren
meer naar het midden van de klinkerstrook geplaatst. In het geval van
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bomenrijnen stonden ze op een eigen lijn geplaatst. De gaslantaarns betekenden
bovendien een opheffing van de hiërarchie die tussen straten was ontstaan. Er
kwamen twee gelijkwaardige typen vrijstaande gaslantaarns voor, een rank model
op vierkante voet, en het model op ronde voet met bladmotief slingerend rond de
schacht. Dit laatste model keerde vanaf 1979 in de Leidse straten terug, zij het
in geëlektrificeerde vorm. De bruggen waren van een derde type lantaarn
voorzien, en in smalle straten waren de lantaarns aan armen bevestigd. Bij het
stadhuis stonden ten slotte afwijkende, monumentale gietijzeren lantaarns.
Met de introductie van elektrisch licht werd een nieuw type lichtmast
ontwikkeld, de booglamp. De eerste twaalf verschenen in 1908 aan de Breestraat.
Vanwege het fellere licht kon de lantaarn op grote hoogte worden geplaatst om zo
een groot oppervlak te verlichten. De rijk geornamenteerde booglampen brachten
net als de reverbères weer een hiërarchie in het straatbeeld aan, ze stonden
alleen op bijzondere locaties. Langs de overige straten en grachten bleef de korte
lantaarnpaal, vergelijkbaar met de vrijstaande gaslantaarns, het reguliere type.

Beter maar niet goedkoper
Tot de invoering van gasverlichting in 1848 schommelde het aantal lantaarns
tussen de 800 en 1000. Vanwege het fellere gaslicht waren minder lichtpunten
nodig, zo'n 600 tot de jaren tachtig. Daarna maakte de gaslantaarn een gestage
groei door, van 826 exemplaren in 1891, naar 1393 in 1920. De invoering van
elektrische verlichting betekende niet dat aan deze groei een einde kwam.
Opmerkelijk is dat de jaarlijkse kosten voor de stadsverlichting de gehele
negentiende eeuw ongeveer gelijk bleef op zo'n 20.000,- gulden. Wel is het zo
dat de verlichting op olie uitschieters naar beneden kende, als de oogsten goed
gelukt waren en de raapolie goedkoop kon worden ingeslagen. Pas met de groei
van het aantal gaslantaarns namen rond 1900 de kosten met een derde toe.
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Rapenburg, gezien naar de westzijde vanaf de hoek Kaiserstraat, 1771, detail
tekening, P.C. de la Fargue [RAL PV6499.4].

De Jan van der Heyden lantaarns die vanaf eind zeventiende eeuw de Leidse straten
verlichtten betekenden een hele verbetering ten opzichte van de kaarsverlichting. Maar
ook deze olielantaarns hadden een beperkte lichtopbrengst, van een volledige
verlichting van de straat was absoluut geen sprake. Het waren eerder brandende
oriëntatiepunten. De plaatsing was daarom zo strategisch mogelijk, om de voetgangers
en het rijdend verkeer in het donker zonder gevaar door de stad te leiden. Zo waren de
kruisingen voorzien van lantaarns, en in het geval van grachten zoals het Rapenburg
stonden ze aan de grachtzijde, precies op de grens tussen de kei- en klinkerbestrating.
Behalve de verlichting valt hier trouwens verder op dat de walkant deels is
gebruikt voor de opslag van hout, net zoals het geval op de eerdere prent van de
Apothekersdijk uit 1764.
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Gravure van de verwoesting aan het Rapenburg en Steenschuur door het springen
van het kruitschip in 1807, gezien vanaf de Groenebrug naar de Nieuwsteeg,
fragment gravure I.P. Visser Beder, 1807 [RAL PV46181].

Zowel op de brug als de walkanten komen de Jan van der Heyden olielantaarns
voor. Op de walkant vormen ze een scheiding tussen de kei- en klinkerbestrating.
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Vismarkt, gezien naar het noordwesten, 1763, gravure, A. Delfos [RAL PV466.7].

Tussen de overdekte visbanken, links van de fontein staan Jan van der Heyden
olielantaarns opgesteld.
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De westgevel van de Pieterskerk aan het Pieterskerkhof, 1782, detail aquarel H.P.
Schouten [RAL PV21893.1a].

De ingang van de Pieterskerk wordt benadruk door een olielantaarn, geplaatst aan de
zijkant van het klinkerpad.

In 1804 stonden in geheel Leiden 997 van deze vierkante Jan van der Heyden
lantaarns, in smalle straten waren ze op houten armen geplaatst. Vanaf 1809 werd een
vernieuwing op het gebied van olieverlichting doorgevoerd, de zogenaamde reverbère
verscheen op de straten. Dit was een nieuw type olielantaarn met een hogere
lichtopbrengst. In de jaren die volgden verving de stad een deel van de oude lantaarns
door deze reverbères. Omdat vanwege de hogere lichtopbrengst minder lantaarns nodig
waren, nam het totale aantal lantaarns in zo'n twintig af naar 819. Hiervan waren 94
reverbères.
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Olielantaarn, gewassen tekening 1843, stadsarchitect Van der Paauw [RAL
archief 516, nr. 1524].

Deze ijzeren lantaarns kwamen in 1843 voor aan het Rapenburg, de Langebrug en
het Gerecht. Opmerkelijk is dat aan deze drie straten een sierlijker type stond
dan de Jan van der Heyden lantaarn met houten palen.
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Ontwerp staande reverbère, gewassen tekening, 1843, stadsarchitect Van der
Paauw [RAL archief 516, nr. 1524].

De reverbère hangt aan een ijzeren arm die weer bevestigd is aan een houten
paal. Dit ontwerp maakte deel uit van een nieuw plan voor de stadsverlichting van
de wijk tussen het Rapenburg, de Nieuwe Rijn, de Rijn en het Galgewater. De
bestaande 121 olielantaarns, waarvan 34 hangende reverbères, moesten hierbij
vervangen worden door 82 nieuwe. Vijftien hiervan moesten vrijstaande
reverbères worden.
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Plan voor een nieuwe stadsverlichting met olielantaarns in de wijk tussen het
Rapenburg, de Nieuwe Rijn, Rijn en het Galgewater, gewassen tekening, 1843,
stadsarchitect Van der Paauw [RAL archief 516, nr. 1524].

Op de plattegrond zijn de locaties aangegeven voor 82 reverbères die de 121
bestaande lantaarns moesten vervangen, met aanduiding van de onderlinge
afstand in meters. De lichtpunten zijn zoveel mogelijk op kruisingen geplaatst. De
reverbère was ontworpen om een zo hoog mogelijke lichtopbrengst te behalen. De
meerdere pitten en reflectoren leverden feller licht op dan de Jan van der Heyden
lantaarns. Dit betekende dat er minder lantaarns geplaatst hoefden te worden.
Voor het oude type hield Van der Paauw een afstand van 30 tot 35 passen aan,
op deze plattegrond is te zien dat de afstand varieert van rond de 60 tot ruim 80
meter.
Terwijl de stadsarchitect met dit plan bezig was moet de gedachte aan de veel
efficiëntere en betere gasverlichting hebben gespeeld. In Leiden zelf werd
bijvoorbeeld vanaf 1842 al draagbaar gas geproduceerd door Felix Droinet.
Bovenstaand ontwerp voor een verbeterde olieverlichting was daarom eigenlijk al
achterhaald.
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Gezicht op het Plantsoen, links nummer 73 en rechts 75 op de hoek van de
Kraaierstraat, eind 19

e

eeuw [RAL GN006040].

Vanaf 1848 vervingen gietijzeren gaslantaarns de olieverlichting, hiermee
verdwenen de houten Jan van der Heyden lantaarns en reverbères uit het
straatbeeld. Opvallend is de hier getoonde ranke gietijzeren lantaarn, die op
meerdere plekken binnen de stad voorkwam. Dit is niet het historische exemplaar
zoals nu in de Leidse straten aangetroffen wordt. Wel staan er nu op een aantal
locaties lantaarns die verwantschap vertonen met het bovenstaande, ranke
model.
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Raamsteeg, gezien van de Sint Jacobsgracht naar de Doezastraat, met
gaslantaarn en straatveger, begin 20

e

eeuw [RAL GN003104].

Dit is het type lantaarn dat, na vervanging van de laatste gaslantaarns in 1956
door elektrische verlichting, vanaf 1979 terug in de Leidse straten verscheen.
Wat de bestrating betreft, de straatveger speelde een belangrijke rol in het
onderhoud hiervan, hij gaf dagelijks de gebreken door aan het wegdek waarna
reparatie volgde.
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Dit zijn de twee typen vrijstaande,
gietijzeren lantaarnpalen die

Links
Model met vierkant piëdestal, een ranke, gladde schacht met acanthusbladeren
op zowel de voet als de top, en een rechte dwarsbalk. Deze lantaarn stond
bijvoorbeeld in het Plantsoen bij de Kraaierstraat, op de Apothekersdijk of bij de
Rijnsburgerpoort. Dit model komt vooral voor op de vroegste straatfoto's.

Rechts
Model op rond piëdestal, met daarboven een zeer geprofileerd basement, een
schacht met slingerend bladmotief, een afsluiting in de vorm van een kapiteel, en
een recht dwarsbalk. Aan het einde van de negentiende eeuw waren de meeste
lantaarns in Leiden van dit model.
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Album der voorhanden modellen uit de ijzergieterij De Nijverheid van D.A.
Schretlen & Cie. te Leiden, blad VII, 1874 [RAL].

In dit album zitten 27 platen met daarop allerlei voorbeelden van gietijzeren voorwerpen
die door de Leidse ijzergieterij geleverd konden worden, van tuinmeubilair, tot
inrichtingen voor paardenstallen, putdeksels, hekwerk, kolommen èn lantaarnpalen.
Nering Bögel en Co. te Deventer bracht in 1834 voor het eerst zo'n gedrukte catalogus
uit, pas zo'n veertig jaar later volgden de andere Nederlandse ijzergieterijen dit
voorbeeld. Behalve kant-en-klaar voorwerpen bood een modellenboek de klant ook de
mogelijkheid zelf onderdelen van de getoonde modellen te combineren. Dit is
waarschijnlijk de reden waarom de Leidse gaslantaarns niet letterlijk terug te vinden
zijn in de modellenboeken, niet in Schretlens album, maar ook niet in die van J.L.
Enthoven & Co of de Prins van Oranje, beide gevestigd te Den Haag. Het model geheel
rechts heeft wel veel overeenkomsten met het ranke Leidse type, afgezien van de
dwarsbalk en de beëindiging van de schacht. Schretlen leverde in 1847 en 1848 alleen
de buizen voor het gasnet en materiaal voor de gasfabriek, de lantaarns kwamen van
L.J. Enthoven & Co.
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Modellen voor gietijzeren lantaarnpalen uit de catalogus van L.J. Enthoven & Co
te Den Haag, omstreeks 1870 [Magdelijns 1990, 104].

Elke stad in Nederland koos een eigen type gaslantaarn, en hoewel deze
onderling verwantschap toonden, verleende het gekozen model een eigen
identiteit. Het type werd dan ook met de naam van de stad aangeduid, zo stond
het middelste model hierboven bekend als Haagse lantaarn.

De allereerste Leidse gaslantaarns kwamen in 1848 van deze Haagse
ijzergieterij. Maar om welke van de twee Leidse typen dit ging is onduidelijk.
Beide komen ook niet in deze latere catalogus voor.
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Catalogus De Prins van Oranje. IJzergieterij. Fabriek van stoom- en andere
werktuigen, details plaat 64, Den Haag circa 1860-1870 [UB UvA]

Een ander voorbeeld is het modellenboek van Haagse gieterij De Prins van
Oranje. Behalve lantaarnpalen en lantaarns toont het album een
duizelingwekkende hoeveelheid gietijzeren voorwerpen, van kozijnen, dakgoten,
kachels, banken, tafels, ledikanten, stadspompen, putdeksels, machines en
werktuigen, tot zelfs bruggen en een baggerschip.
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Detail Ontwerp voor eene vaste brug over den Ryn [Kippenbrug] in de rigting der beide
Vrouwe-stegen, zonder datum en signatuur (J.W. Schaap, 1874) [RAL PV8429.3].

Naast de twee vrijstaande lantaarns vond men op de Leidse bruggen een derde type
gaslantaarn, deze vormden een integraal onderdeel van de brugontwerpen.
De nieuwe ijzeren bruggen die in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd
werden, zoals de Kippenbrug, kregen alle dergelijke lantaarnpalen. Niet alle bruggen
werden van hetzelfde model voorzien. Daarnaast kregen ook bestaande bruggen soms
afwijkende modellen. Op Visbrug bij de Aalmarkt werd bijvoorbeeld gekozen voor een
type uit de catalogus van L.J. Enthoven & Co, op de afbeelding van twee pagina’s terug
is dit het meest linker model.
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Spilsteeg, gezien vanuit de Wielmakerssteeg
naar de Kraaierstraat, circa 1900,
foto H.G.A. Obreen [RAL PBK0934].

Een vierde type gaslantaarn was geplaatst
op armen. Dit betekende geen nieuwe gebruik,
de Jan van der Heyden lantaarns konden
eveneens op houten armen geplaatst zijn.
Hierdoor bleef in smalle straten het wegdek
vrij van obstakels. Voor de gaslantaarns
werden gietijzeren armen toegepast.
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Lantaarn, 1973 [RAL PV34003.2B].

Bouwtekening van de Leidse Gaskap,
12 juli 1974, Gemeentewerken Leiden,
afdeling Monumentenzorg
[RAL34003.2a].

De historische, elektrische lantaarn zoals deze in het huidige Leidse straatbeeld
voorkomt is gebaseerd op de negentiende eeuwse gaslantaarn.
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Breestraat, nummer 114, 1930, detail foto [RAL GN004817].

In 1908 verscheen de eerste elektrische verlichting in Leiden met de plaatsing
van twaalf booglampen in de Breestraat. Vanwege de grotere lichtopbrengst
konden de lantaarnpalen in masten veranderen. De Breestraat kreeg hiermee een
volledig andere uiterlijk, dat jaar ervoor was de keibestrating al in een deel van
de straat vervangen door waalklinkers, echter nog niet in het hier getoonde
visgraatverband. Dit verband werd overigens pas in de twintigste eeuw toegepast,
tot dan toe werden klinkers recht naast elkaar gelegd.
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Prinsessekade met rechts een deel van de verbrede Bostelbrug, gezien van het
Galgewater, 1908 [RAL GN003106].

Langs de Prinsessekade en het Kort Rapenburg stond een andere type
elektrische booglampen dan in de Breestraat. De gaslantaarns op de Bostelbrug,
rechts, werden in 1909 vervangen door elektrische lampen. En even verderop
kreeg de Blauwpoortsbrug ook weer een geheel ander type lantaarn.
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Kort Rapenburg, gezien vanaf de Bostelbrug naar het zuiden, 1908 [RAL
GN004784].

Drie soorten lantaarns zijn hier van links naar rechts te zien: de mast van een
hoge, elektrische booglamp, een gietijzeren gaslantaarn, bij de brug een
elektrische booglamp, en slotte als onderdeel van de brug over het Korte
Rapenburg, twee gaslantaarns. De paal geheel rechts is een gietijzeren
telefoonpaal.

Met de introductie van elektrische verlichting verdwijnt de uniformiteit in
lantaarntypes. Zo verschijnen er verschillende modellen booglampen, en ook de
bruggen krijgen elk een eigen lantaarnsoort. Dat laatste was ook al het geval bij
gaslantaarns.
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Elektrische lantaarn, vergelijkbaar qua hoogte met de gaslantaarn, bij de
Warmonderbrug, 1949 [RAL GN004250].

Dit type verving de gaslantaarns, de booglampen waren voor bijzondere locaties
als bruggen en een aantal hoofdstraten.
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S TA D S G R O E N

Al ver voor de aanleg van de stadsparken in de negentiende eeuw beschikte
Leiden over stadsgroen, zowel buiten de stad, langs de singelgracht, als in de
stad. De bomenrijen hadden een utilitaire functie, de schaduw hield opgeslagen
goederen en handelswaar langs grachten en op marktpleinen koel, maar dienden
ook ter verfraaiing. Net als de bestrating waren buitenlandse bezoekers lovend
over dit stadsgroen.
De aanplant gebeurde van stadswege, vanaf 1816 had de stad zelfs haar eigen
kwekerij. Deze bevond zich eerst bij de Groenhazengracht aan de Witte Singel,
vanaf 1884 aan de Herensingel bij molen De Stier en vanaf 1912 verhuisde de
kwekerij ten slotte naar Oegstgeest.
In het midden van de negentiende eeuw stonden er langs grachten en straten
3132 lindebomen, de 1796 bomen langs de singels waren voornamelijk iepen.
Hier en daar kwamen kastanjes voor en op de vestwallen stonden ook nog
populieren. De afstand tussen de bomen bedroeg in de stad slechts zo’n vijf tot
zes meter. Om dit mogelijk te maken en te voorkomen dat het bladerdak de
gevels raakte werd een groot deel van de hoofdstam gesnoeid, ofwel de bomen
werden gekandelaberd. De toppen werden hierbij gevormd door de uitlopers. Door
deze uniforme snoeiwijze en regelmatige afstand vormden zich in het straatbeeld
rijen stammen met daarboven een groen scherm van toppen die elkaar wèl
raakten.

68

Maresingel met in het verschiet de Marekerk en rechts de wieken van molen de
Valk, 1771, tekening P.C. de la Fargue [RAL PV5666.2].

Rijnsburgersingel met vermoedelijk nog hoogopgaande linden, gezien vanuit het
oosten naar het westen, richting de Rijnsburgerpoort, 1771, detail tekening P.C.
de la Fargue [RAL PV6671.4].
Na sloop van stadsmuur- en wallen, die vanaf 1816 plaatshad, ontstond vanaf de
singel vrij zich op de stad. Een jaar later werden 14 bankjes langs de singel
geplaatst tot gerief van de wandelaars.

69

Rijnsburgersingel [links], gezien naar het oosten vanuit de tuin van het
Academisch Ziekenhuis, met de Rijnsburgerbrug, molen de Valk en sociëteit
Amicitia, ca. 1890, detail foto W. de Jong [RAL PV103168]. Aan beide zijden van
de Rijnsburgersingel bevinden zich hoogopgaande bomen.

Witte Singel, met koepel van Groenhoven en hoogopgaande bomen, 1897,
tekening J.M.A. Rieke [RAL PV32025].

70

Het Rapenburg rechts en de Doelengracht aan de linkerzijde, met onder de
Doelensteeg, 1679, tekening [RAL PV1012.16].

Deze schematische voorstelling maakt duidelijk dat in de zeventiende eeuw het
Rapenburg al met bomen beplant was.
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Rapenburg, gezien vanaf de hoek Kaiserstraat naar de Nonnenbrug, met links het
Academiegebouw, 1771, detail tekening, P.C. de la Fargue [RAL PV6499.4].

Langs de walkanten laat deze prent hoogopgaande Linden zien, die blijkens de
reisbeschrijvingen dichter opeenstonden dan hier het geval is. Tussen de bomen
staan Jan van der Heyden olielantaarns, en op de voorgrond links is de walkant
gebruikt voor de opslag van hout.
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Steenschuur bij de Groenebrug, gezien van de zuidzijde naar het westen, met
rechts de Saaihal, ca 1795, Jacob Timmermans [RAL PV7045.6].

Net als op het Rapenburg stonden hier hoogopgaande bomen op de walkanten.
Binnen de stad waren de bomen dicht naast elkaar geplant. Om te voorkomen dat
de toppen de gevels raakt werden ze op hoogte gesnoeid, ofwel gekandelaberd.
De volle toppen raakten elkaar wel, ze vormden samen een groen scherm.
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Fontein in het Plantsoen, gezien naar het zuidwesten, 1899 [RAL PBK2154]

Vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw ontstonden er langs de Leidse
singelgracht stadsparken. De ruimte hiervoor was ontstaan door de sloop van de
stadsmuur en het slechten van de wallen. Zo opende in 1836 aan de zuidelijke
stadsrand het Plantsoen naar ontwerp van stadsarchitect Van der Paauw. En ook
op andere plekken aan de singelgracht werd zo ruimte gecreëerd voor
stadsgroen. Met de aanleg van deze stadsparken verscheen een nieuwe type
meubilair in de publieke ruimte die zich tot dan toe beperkten tot particuliere
tuinen. Gietijzeren objecten als fonteinen, bankjes en tuinornamenten konden
naast de lantaarnpalen, urinoirs etc. besteld worden bij de ijzergieterijen.

74

Plantsoen, met gietijzeren bankje waarvan de poten gevormd zijn door gestileerde
takken, tussen de Rijnstraat en Kraaierstraat, eind 19

e

eeuw, detail foto [RAL

GN006059 en GN007081].

Zitmeubilair kwam tot de twintigste eeuw niet voor de in de Leidse straten.
Uitzondering hierop vormden de stadsparken die vanaf de jaren dertig van de
negentiende eeuw ontstonden, en de stadssingel waar in 1817 al houten bankjes
waren geplaatst.

75

Plantage, gezien naar het zuiden, met links de Zoeterwoudsesingel, eind 19

e

eeuw, J. Goedeljee [RAL PV29329h.8].

In de Plantage staan bankjes rondom een bloemperk met daarin een gietijzeren
vaas. Opvallend is het gebrek aan afvalbakken naast de bankjes. Een ijzeren hek
dient ter afscheiding van de weg, en rondom de jonge aanplant in het park zijn
lage hekjes geplaatst.
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Plantsoen met gezicht op de Kraaierstraat, ca. 1900 [RAL GN005311].

Behalve het gietijzeren bankje, is hier aan straatmeubilair een afscheiding te zien
rondom het grasperk en een lichtgekleurde gaslantaarn van het ranke type.
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Elke ijzergieterij had dergelijke tuinbankjes in het assortiment. Deze stonden
oorspronkelijk in particuliere tuinen maar vonden hun weg ook naar openbare
stadsparken. Deze bankjes van gestileerde takken, vergelijkbaar met die in de
Leidse stadsparken, komen uit het modellenboek van ijzergieterij De Prins van
Oranje, plaat 90, Tuinbank en tuinbankpoten.

78

Album der voorhanden modellen uit de ijzergieterij De Nijverheid van D.A. Schretlen &
Cie. te Leiden, blad XX, 1874 [RAL].

En ook de Leidse ijzergieterij Schretlen had tuinmeubilair in het assortiment,
waaronder het 'takkenbankje'.

79

STADSPOMPEN

Gecombineerde put en pomp op binnenplaats van het Staten College,
Kaiserstraat, detail bouwtekening 1592 [RAL PV16302.1].

Pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw kregen de inwoners van Leiden
de beschikking over schoon en veilig drinkwater dat afkomstig was uit de duinen.
Tot die tijd was men aangewezen op regen- en grondwater dat via de
stadspompen te verkrijgen was. Deze pompen vervingen vanaf de zestiende eeuw
de middeleeuwse putten.

82

Stadspomp voor drinkwater aan het herbouwde stadhuis in de Breestraat, W.J.
Kret, 1939 [RAL GN001224].

De hardstenen stadspompen die in de zeventiende eeuw in het straatbeeld
verschenen waren voor het merendeel niet vrijstaand. Ze stonden tegen
gebouwen en op plekken die de minste hinder opleverde voor het verkeer.

De elf locaties van de pompen aan het eind van de zeventiende eeuw waren niet
evenredig verdeeld over de stad, Maredorp, Noordvest en de Havenbuurt en -wijk
moesten het zonder doen. Er waren twee in de Breestraat geplaatst, tegen het
Raadhuis en het Catharinagasthuis, de overigen stonden in de 'Berkelstraat',
vermoedelijk het Berkendaalstraatje, de Scheepmakerssteeg, de
Boomgaardsteeg, Oude Varkenmarkt, tegen de noordzijde van de Hooglandse
kerk, op de kruising Geregracht en Levendaal, de Sint Ursulasteeg, Dolhuissteeg,
en tegen de noordzijde van de Vrouwenkerk aan de Haarlemmerstraat. Van elf
stadspompen groeide het aantal in de negentiende eeuw tot drieëntwintig.

83

Twee stadspompen bij de Hooglandse kerk, tegen de noordzijde in de
Moriaansteeg boven, en tegen de westgevel onder, respectievelijk W.J. Kret,
1939 [RAL GN001818] en eind 19

e

eeuw, anoniem [RAL GN006636].

84

Twee verschillende stadspompen tegen de doopkapel van de Pieterskerk. De
bovenste op de noordwesthoek, is gezien vanaf het Pieterskerkhof, de onderste
staat tegen de westzijde, in de Kloksteeg, respectievelijk 1782, detail aquarel
H.P. Schouten [RAL PV21893.1a], en ca 1875, tekening J.E. Kikkert [RAL
PV6283.3].

85

Twee vrijstaande stadspompen, boven in de Pieterskerkgracht, en onder op de
e
Garenmarkt, respectievelijk een tekening van J.E. Kikkert, eind 19 eeuw [RAL

PV6097.3-az], en een foto van J. Goedeljee, 1885 [RAL GN005630].

86

Garenmarkt, foto W.J. Kret, 1937 [RAL GN001126].

De stadspomp van hardsteen en hout is op deze foto inmiddels buiten gebruik.
Net als op de vroegere foto's is te zien dat de pomp in het midden van de straat
is geplaatst, zodat doorgaand verkeer ongemoeid wordt gelaten. De keien op de
rijweg zijn hier vervangen door klinkers, en rondom de volgroeide bomen is
eveneens een nieuw type bestrating aangebracht, een sierrand.
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Hardstenen pomp binnenplaats Meermanbrug aan de Oude Vest, begin 20

e

eeuw

[RAL GN002722].

Naast stadspompen die in de openbare ruimte stonden kwamen op de
binnenplaatsen van hofjes ook particuliere pompen voor. Qua uiterlijk komen ze
overeen met de stadspompen, bovenop is soms een decoratie of een lantaarn
geplaatst.

88

Gietijzeren pomp (rechts) op de kop van de Kraaierstraat bij het Plantsoen, foto
J. Goedeljee, eind 19

e

eeuw [RAL GN005311].

Het aantal pompen dat in de zeventiende eeuw was geplaatst nam tot de tweede
helft van de negentiende eeuw niet verder toe. Pas in de tweede helft van de
negentiende eeuw werden stadspompen bijgeplaatst, zodat het aantal naar 23
groeide. Er lag een plan hier nog zeven aan toe te voegen, maar dat is
vermoedelijk niet uitgevoerd. De nieuwe pompen waren niet van natuursteen maar
werden net als de lantaarnpalen bij een ijzergieterij besteld. Door de bijplaatsing
kregen ook stadsdelen als Havenwijk, Marewijk en Noordvest stadspompen.

89

Deze gietijzeren waterpompen verdwenen weer uit het straatbeeld toen een
nieuwe drinkwatervoorziening voorhanden kwam. Vanaf 1871 werd duinwater
aangevoerd door schuiten en vanaf 1878 stroomde het door de leidingen van de
Leidsche Duinwater Maatschappij. Dit betekende niet dat het waterdragen
eveneens geschiedenis was, het schuitwater moest met emmers gehaald worden,
en het waternet had aanvankelijk slechts een beperkte omvang. De huizen in
arbeiderswijken waren niet aangesloten, hier moest duinwater bij standpijpen op
straat gehaald worden.

90

Gietijzeren waterpomp, afgedrukt in de catalogus van ijzergieterij L.J. Enthoven &
Co te Den Haag, omstreeks 1870 [Magdelijns 1990, 35].
De waterpompen uit de modellenboeken van ijzergieterij L.J. Enthoven & Co en
die van de Prins van Oranje lijken sprekend op elkaar, èn op het model zoals in
de Leidse straten stond.

91

Gietijzeren pomp in het Kalverstraatje, J.E. Kikkert, eind 19e eeuw [RAL
PV5000.2a].

Gietijzeren pomp op de Aalmarkt voor de Gemeente School, eind 19e eeuw [RAL
PV3309.11].

92

BRIEVENBUSSEN

De standaardbrievenbus die vanaf 1850 in de Nederlandse steden verscheen
[Glas 1991, 38].

Vanaf 1799 kent Nederland een nationale postdienst, tot die tijd regelden steden
of provincies de eigen postbezorging. De verzending vond plaats vanuit een
netwerk van postkantoren, slechts in een enkel geval stond een brievenbus in de
buurt van deze kantoren. Met de invoering van de Postwet in 1850 en de die van
de postzegel niet veel later besloot de overheid naar buitenlands voorbeeld tot
het plaatsen van brievenbussen. Deze gietijzeren standaardbrievenbus van
ijzergieterij J.L. Enthoven & Co was bronsgroen geverfd, pas na 1900 volgde de
rode kleur die ook voor latere type postbussen werd gehanteerd. Deze
brievenbussen wijken van het overige straatmeubilair dat in deze analyse ter
sprake komt. Het was het Rijk en niet de stad die de vorm en plaatsing bepaalde.
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Tegen de gevel geplaatste standaardbrievenbus met lichtingsbord aan de Oude
Singel bij de Zandstraat, boven, en daaronder in de Bilderdijkstraat, gezien van
de Witte Singel naar de Vreewijkstraat, respectievelijk detail foto, na 1895 [RAL
GN006079] en begin 20

e

eeuw [RAL GN002975].

95

96

STRAATNAAMBORDJES

Warmoesmarkt (Vismarkt) op de hoek van de Koornbrugsteeg, eind 19

e

eeuw,

detail, J. Goedeljee [RAL PV7466.26]. Naambordjes werden pas in 1854
ingevoerd, in aanbesteding maar naar ontwerp van de stadsarchitect. Deze
houten bordjes waren wit geschilderd met zwarte letters.

Paardensteeg, met links de Haarlemmerstraat, eind 19e eeuw, detail J. Goedeljee
[RAL GN003022]. Na de houten bordjes die veel onderhoud vergden werden
geëmailleerde bordjes ingevoerd.

98

URINOIRS

Vanaf de zeventiende eeuw onderhield de stad publieke waterplaatsen, in een
overzicht uit 1852 gaat het om een aantal van 25. Deze waren gesitueerd bij de
stadspoorten, een vijftal publieke gebouwen als het stadhuis, Gravensteen,
Waag, Koornbrug en de Burcht, aan water zoals het Rapenburg, de Herengracht,
Korte Hooigracht, de Oude Rijn en bij de Blauwpoortsbrug op de hoek van de
Paardensteeg [Prinsessekade], en er waren ten slotte twee aan de Hogewoerd
gevestigd. Het is niet duidelijk hoe deze plekken waren vormgegeven, en of ze
beschut waren. Wel is het uiterlijk ervan in de tweede helft van de negentiende
eeuw zeker, toen alle waterplaatsen werden voorzien van een gietijzeren urinoir.
De gekrulde vorm bood plaats aan twee personen, vanwege het rasterwerk vanaf
schouderhoogte en de plaatsing op pootjes was duidelijk te zien of ze bezet
waren. De krul verscheen ook in andere Nederlandse steden. In Leiden kwamen
ze behalve op de oude waterplaatsen ook op nieuwe locaties voor, langs grachten
of op locaties waar veel publiek samenkwam. Naast deze krullen bracht de
gemeente vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw het urinoir ook met andere
functies samen in bakstenen gebouwtjes.

100

Tekening (1880) naar een oorspronkelijk ontwerp van een gietijzeren urinoir, de
krul, van de firma Biegel en Wissmann Amsterdam uit 1869 [Magdelijns 1990, 34].
Behalve in Leiden en Amsterdam verscheen deze krul ook in de Rotterdamse
straten.

101

Aalmarkt, gezien naar de Waag, ca. 1900, Nauta [RAL PBK0183].

Op het dak van de Waag staat een stellage die nodig was voor het bovengronds
telefoonnet. Voor de Waag is een gietijzeren urinoir geplaatst. Dit vormde één
van de oorspronkelijke 25 waterplaatsen die van een krul werd voorzien. Behalve
dit urinoir bevonden zich allerlei andere objecten op het Waaghoofd, zoals de
kleine gebouwtjes aan de walkant ten behoeve van de goederen die hier per
schuit gelost werden. In het linker, met zadeldak, zat een vishandel gevestigd.

Waaghoofd, ca. 1890, detail
foto W. de Jong [RAL
PV103215].

102

Westzijde van de Herengracht voor de fabriek van de Leidsche
Katoenmaatschappij N.V., met links de Kerkpleinbrug, 1880, J. Goedlejee [RAL
PV30762.5].

Deze krul stond aan het water op de walkant, in het gelid met de bomen zonder
hinder op te leveren voor het rijdend verkeer, en gesitueerd voor een fabriek
waar veel mensen samenkwamen. Het aanplakken van reclame op de urinoirs was
verboden, hiervoor waren speciale borden, maar dit gebeurde toch.

103

Herengracht, gezien vanaf de Grote havenbrug naar het zuiden met links de
Kalvermarkt, begin 20

e

eeuw [RAL GN002905].

Net als bij de Waag en de Herengracht was de Kalvermarkt een locatie waar een
gietijzeren urinoir op één van de oorspronkelijke 25 publieke waterplaatsen
verscheen. En ook hier is te zien dat deze geen enkele hinder vormde voor het
rijdend verkeer.

104

Salomonsteeg, gezien van de Herensteeg naar de Nieuwsteeg, eind 19e eeuw, J.
Goedeljee [RAL GN003072].

Voor de intrede van het gietijzeren urinoir lagen de waterplaatsen vooral langs
grachten. De krul verscheen daarentegen ook in stegen en straten, zoals hier op
de klinkerstrook van de Salomonsteeg, zo dicht mogelijk tegen de muur geplaatst.

105

Afsluitmuur bij de Stadshulpwerf, aan de Oude Herengracht bij de
Herenpoortsbrug, detail bestektekening, gemeente Leiden 1929 [RAL PV20725].

Vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw verschenen bakstenen urinoirs in
het straatbeeld, als onderdeel van bouwwerken waarin ook andere functies waren
ondergebracht. De ontwerpen werden uitgevoerd in een expressionistische stijl,
met een nadruk op horizontale lijnen en volumes.
In bovenstaand ontwerp gaat het om een afsluitende muur van de Stadshulpwerf
waarin aan de linkerzijde een urinoir is geïntegreerd. Het bovenste aanzicht toont
de gevel vanaf de Oude Herengracht, de onderste vanaf de straatzijde met rechts
de poort tot de werf.
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Transformatorgebouw met urinoir, hoek Morssingel en Plesmanlaan, detail
bestektekening, gemeente Leiden 1931 [RAL PV21202].

Langs de singelgracht verschenen in 1930 en 1931 een vijftal gemetselde
transformatorhuisjes waarin urinoirs waren ondergebracht. Hiervoor paste de
gemeente dezelfde expressionistische stijl toe als bij het juist daarvoor
gecreëerde urinoir bij de Stadshulpwerf. Er kwamen twee varianten, zoals in
bovenstaande tekening met een zadeldak, of met een plat dak. In de lagere
aanbouw is het urinoir ondergebracht, in de bovenste tekening is de zuid- en
oostgevel weergegeven, in de onderste de noord- en westgevel.
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Ontwerp voor een marktgebouwtje met urinoir en overkapping aan de voorzijde,
gelegen aan de noordzijde van de Binnenvestgracht bij de Nieuwe Beestenmarkt,
detail bestekening, gemeente Leiden 1933 [RAL PV20300].

Dit is een ander voorbeeld waarbij een openbaar urinoir onderdeel wordt gemaakt
van een andere functie, een marktgebouwtje. Dat laatste bood verder onderdak
aan de veeartsen, een w.c. en een ruimte waar marktpenningen gekocht konden
worden. Ook in dit ontwerp vormt het lagere deel het urinoir, dat over een eigen
toegang beschikte.
Op de onderste afbeelding is trouwens te zien op welke wijze dit marktgebouwtje
ordening aanbracht in de stedelijke ruimte, het sluit de Nieuwe Beestenmarkt
vanaf de Binnenvestgracht af.

108

Ontwerp voor een urinoir op de Nieuwe Beestenmarkt, detail bestektekening,
gemeente Leiden 1935 [RAL PV35141.15].

Als onderdeel van de uitbreiding van de Veemarkt aan de Nieuwe Beestenmarkt
waren extra urinoirs nodig. De vormgeving van deze vrijstaande gebouwtjes sloot
aan bij het ontwerp van muur en urinoir bij de Stadshulpwerf of de
transformatorhuisjes aan de singelgracht.

109

110

POLITIEWACHTHUISJES

In de eerste helft van de negentiende eeuw werden stadsmuur en -wal van Leiden
geslecht, waarna de sloop van de stadspoorten volgde in de jaren zestig.
Opvallend is dat deze werkzaamheden allesbehalve in een open, vrij
toegankelijke stad resulteerden. Tot de afschaffing van de stedelijke accijnzen in
1866 bleef een fysieke barrière aanwezig, bestaande uit een ensemble van
douanekantoortjes en hekwerken bij de bruggen over de singelgracht. En toen
deze niet meer nodig waren bleek de mentale stedelijke ruimte nog steeds
gesloten te zijn, in plaats van de douanekantoortjes verrezen aan de bruggen
politiewachthuisje die dag en nacht bemand waren. Deze waren weliswaar zonder
hekken, maar met een alziend oog op het binnenkomend verkeer. De eersten
leken op de douanewachthuisjes, van baksteen en in een strakke,
neoclassicistische stijl. Vervolgens verschenen houten varianten in chaletstijl, die
op de bouwkunst van Zwitserland was geïnspireerd met een decoratieve houten
constructie en de toepassing van vakwerk.

112

Ontwerp voor barrière ter vervanging van de Marepoort, midden 19

e

eeuw [RAL

PV23158].

Een ensemble bestaande uit twee douanehuisjes en een hek vervangt hier de
Marepoort. Rechtsboven zijn de plattegronden hiervan in die van de Marepoort
getekend. Linksboven is de gevel aan de binnenzijde getekend en onder het
aanzicht vanaf de brug naar het zuiden, richting de stad.
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Variant voor een douanehuisje op de plek van de Marepoort, ca. 1850 [RAL
PV21359].

In het ontwerp voor de wachthuisjes bij de Marebrug, zowel hierboven als in de
vorige afbeelding, is gekozen voor een streng neoclassicisme. Bepalend zijn de
plint, met hierboven pilasters en zuilen, en een gevelbeëindiging door middel van
een kroonlijst met aan de korte zijden een fronton.

114

Ontwerp tot het leggen eener nieuwe brug buiten de Heerenpoort, het wegbreken
der poort, en het maken van een ambtenaarskantoor met afsluithek, J.W. Schaap,
zonder datum (1863), [RAL PV8351.5b]

Dit douanehuisje ter vervanging van de
Herenpoort is een veel eenvoudiger ontwerp dan
dat bij de Marepoort.
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Detail van Ontwerp tot verandering van de Singelbrug buiten de Marepoort, voor
1872 [RAL PV8916.9].

Wachthuisje als onderdeel voor een nieuwe ijzeren brug bij de in 1864 gesloopte
Marepoort. Dit ontwerp stelt, net als alle andere Leidse bruggen die in de tweede
helft van de negentiende eeuw vernieuwd werden, een totaalontwerp voor. Brug
en onderdelen, zoals lantaarns, brugleuning, en een wachthuisje zoals hierboven,
waren alle op elkaar afgestemd. De vormgeving van het wachthuisje doet denken
aan de eerdere ontwerpen voor douanehuisjes op deze plek.
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Vanuit het westen gezien de hoek Oude Herengracht en Haven met links de Grote
Havenbrug en rechts de Kleine Havenbrug, eind 19

e

eeuw, detail foto [RAL

GN007262].

Behalve bij de voormalige stadspoorten kwamen ook elders in de stad
politiewachthuisjes voor, zoals op deze strategische plek bij de Haven. Het bood
toezicht op zowel de Haven als de twee verdere toegangen tot de stad via beide
bruggen. Dit gebouwtje toont verwachtschap met de eerdere ontwerpen voor
douanehuisjes bij de Marepoort.

Politiewachthuisje aan de Haven, gezien
vanuit het westen, detail foto J. Goedeljee
[RAL GN004084].
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Noordeinde, gezien vanaf de Weddesteeg naar de Wittepoortsbrug, eind 19

e

eeuw

[RAL GN006091].

In het verschiet is het politiewachthuisje te zien op het Noordeindeplein. In 1865
vond hier de sloop plaats van de Wittepoort. Voor de ingang van de
Wittepoortskazerne, op de voorgrond rechts, staat een militair wachthuisje.
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Haagbrug over de Trekvliet gezien naar het westen, van het Noordeindeplein naar
de Haagweg, ca. 1880, detail foto J. Goedeljee [RAL PV8331.2].

Het houten politiewachthuisje aan het Noordeindeplein is net als die bij de andere
bruggen over de singelgracht, vormgegeven als een chalet. Het strenge
neoclassicisme heeft plaats gemaakt voor een vriendelijker, Z witserse stijl. In het
verschiet is het houten wachthuis zichtbaar van de stoomtram van Leiden naar
Voorschoten.
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Koepoortsburg, gezien naar de Doezastraat, 1926, W.J. Kret [RAL GN000648].

De Koepoort werd gesloopt in 1864, waarna de Doezastraat ontstond door
demping van de Koepoortsgracht. Het politiewachthuisje aan de Koepoortsbrug is
op deze foto inmiddels in lichtere kleuren geschilderd. Links ervan staat een
huisje met ijsverkoper, en rechts een gietijzeren drinkwaterfontein. Mogelijk gaat
het hier om een standpijp voor duinwater die nodig waren omdat de aanleg van
het waternet in 1878 aanvankelijk beperkt plaatshad. Allerlei wijken kregen geen
water aan huis, bewoners moesten het bij de standpijpen gaan halen. Geheel
rechts op de foto is nog net een aanplakbord oude stijl zichtbaar, waarvan de
vormgeving aansloot op die van het politiewachthuisje.
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Utrechtsebrug, ca. 1890, W. de Jong [Ral PV103171].

Ook na de sloop van de Hogewoerdspoort in 1867 volgde een verbetering van de
verkeerssituatie, onder meer door de bouw van een nieuwe brug. Het houten
politiehuisje is identiek aan die bij de andere voormalige poorten.

121

122

KIOSKEN

Langs de waterwegen stonden binnen Leiden van oudsher allerlei gebouwtjes op
de kaden. Deze dienden bijvoorbeeld als kantoortjes ten behoeve van de markten
en als vertrekpunt van beurtschippers. In de negentiende eeuw verschenen
kiosken in het straatbeeld die wat vormgeving betreft erg op de houten
politiehuisjes in chaletstijl leken. Hier werd bijvoorbeeld vis verkocht of limonade.
In 1882 kwam het eerste verzoek bij de gemeenteraad binnen van de firma Burke
en Co uit Parijs tot aanleg van vier kiosken voor de verkoop van dagbladen. Tot
een uitvoering van deze vergunning kwam het niet, de eerste krantenkiosk
verscheen rond 1900 naast de Bostelbrug.
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Aalmarkt, tegenover de Waag, begin 20

e

eeuw [RAL GN007118].

Vanuit deze houten kiosk opereerde Riviervischhandel M. Roos. Het voordeel van
dergelijke constructies was dat ze makkelijk te verplaatsen waren. Deze kiosk
veranderde in ieder geval één keer op het Waaghoofd van plek.
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Steenstraat gezien vanaf de Rijnsburgerbrug, eind 19

e

eeuw, detail foto [RAL

GN003037 en GN003338]

De houten kiosk in chaletstijl van F.J.T. van Keeken, bij de ingang van het
Academisch Ziekenhuis, was ingericht voor de verkoop van versnaperingen als
limonades en spuitwater. De kiosk was zo geplaatst dat deze het overige verkeer
niet hinderde.
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Gezicht vanaf de Turfmarkt op de Nieuwe Beestenmarkt, circa 1900, J.J. Sneijser
[RAL PBK0218].

Het 'Marktkantoor' in het midden van de foto lijkt op de vroegste
politiewachthuisjes zoals aan de Haven. Rechts staat een kiosk in chaletstijl,
vermoedelijk voor de verkoop van (markt)waar vergelijkbaar met de vishandelaar
op het Waaghoofd.
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Marktkantoor met klok aan de zuidzijde van
de Nieuwe Beestenmarkt, details
bestektekening, gemeente Leiden 1912
[RAL PV20291].

Dit bakstenen marktkantoortje kwam in de plaats van een bestaand kantoortje.
Door de strategische plaatsing reguleerde het gebouwtje de toegang tot de
Nieuwe Beestenmarkt. Aan de Binnenvestgracht gebeurde in 1933 hetzelfde met
de bouw van een nieuw marktgebouwtje.
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Hoek van de Apothekersdijk en de Prinsessekade, gezien vanuit het oosten naar
de Bostelbrug, begin 20

e

eeuw [RAL GN003319].

Deze houten krantenkiosk op natuurstenen voet stond in een zeskantige versie
ook al bij de oude Bostelbrug.
De elektrische lantaarns zijn onderdeel van de brug, en vervingen na een jaar al
de gietijzeren gaslantaarns die er aanvankelijk geplaatst waren. Aan het
Galgewater is een hoge elektrische booglantaarn zichtbaar, en in de lucht zijn
draden gespannen ten behoeve van de elektrische tram.
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Bostelbrug gezien naar de Boommarkt, 1926, detail foto W.J. Kret [RAL
GN001487].

Deze krantenkiosk op de hoek van de Bostelbrug en de Apothekersdijk was de
enige die Leiden rond de eeuwwisseling kende. De kiosk is zo geplaatst dat de
voetgangers niet gehinderd worden.
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RECLAME

In de negentiende eeuwse straten verschenen een twintigtal aanplakborden bij de
stadspoorten en andere publieke gebouwen. Deze borden waren bestemd ter
kennisgeving van de stedelijke verordeningen, die ook in de Leidse kranten
verschenen en door de gemeentesecretaris werden voorgelezen voor het stadhuis
in de Breestraat. De borden waren bedoeld ter regulering van het aanplakken.
Behalve de stadsplakker mocht ook het Huiszittenhuis hier berichten voor derden
plaatsen, dit recht op het aanplakken was deze instelling van oudsher toegekend
als extra inkomensbron.
Wildplakken begon zich in de tweede helft van de negentiende eeuw als een
probleem voor te doen, niet alleen op de stedelijke aanplakborden maar op alle
mogelijke oppervlaken als muren en urinoirs. Het stadsbestuur bezon zich in 1889
op maatregelen om het aanplakken te reguleren. Volgens het college van
Burgemeester en Wethouders was het wildplakken 'op urinoirs, bruggen,
poortdeuren en andere stads-eigendommen [..], zeer ten nadele van het verfwerk
en ook van het nette uiterlijk dier werken.' En een ingezonden brief in het
Leidsch Dagblad van 10 november 1890, vraagt om de plaatsing van een
aanplakbord voor de Waag. De brief, geschreven vanuit het perspectief van dit
gebouw, stelt: 'ik ben het El dorado voor reclameliefhebbers en –aanplakkers,
daar mijne ruimte zoo kolossaal is.'
Vanaf 1932 werd het 'recht van het hebben en exploiteren' van 35 aanplakborden
verpacht aan de Amsterdamse firma N.V. Remaco voor een jaarlijkse pachtsom
van 2500,- gulden. Hiervan ging 1500,- naar het Wees- en kinderhuis.
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Gezicht op de Haven tussen de Grote Havenbrug en West Haven, ca. 1890, detail
foto [RAL GN007259].

Ruim twintig van dergelijke houten aanplakborden stonden bij stadspoorten,
publieke gebouwen of op strategische locaties zoals hier aan de Haven. Het bord
was bestemd voor stadsaankondigingen en reclame. Het ontwerp, voorzien van
het Leidse wapen, sluit aan bij de chaletstijl van de politiewachthuisjes die bij de
voormalige stadspoorten gebouwd werden. Dit model aanplakbord is rond 1900
vervangen door een strakker ontwerp. Het bord is hier gesitueerd tussen de
bomen, zonder hinder op te leveren voor het rijdend verkeer.
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Hoogstraat gezien vanaf de Visbrug met rechts de Nieuwe Rijn en in het verschiet
de Donkersteeg, eind 19

e

eeuw, detail foto [RAL GN002884]. Links is een

gietijzeren reclamezuil te zien, zoals onderstaand model, met daarin een klok,
beglaasde ruimte voor reclame, en bovenop een windwijzer.

Een gietijzeren reclamezuil
afgedrukt in de catalogus uit
1889 van de Amsterdamse
Maatschappij tot exploitatie van
meteorologische en annoncen
klokken. Behalve een klok, bood
de zuil ruimte voor reclame,
algemene wetenswaardigheden
als spoorwegtijden en het
weergeven van meteorologische
data als windrichting, luchtdruk
de op- en ondergang van zon en
maan en het weerbericht
[Magdelijns 1990, 36].
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Haven, gezien naar het oosten, met op de voorgrond de Grote Havenbrug, ca.
1930, detail foto [RAL GN006644].

Behalve de aanplakborden of unieke objecten als de voorgaande gietijzeren
reclamezuil, gebruikte men (zij)gevels voor meer permanente reclame. Deze
muurschilderingen werden gaandeweg vervangen door borden, zoals hier op de
hoek van de Haven en Oude Herengracht.
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Tramhalte Kort Rapenburg op de lijn Den Haag - Scheveningen van de N.Z.H.,
met links daarvan een wachthuisje, bij de Bostelbrug op de hoek van het
Galgewater en Korte Rapenburg, 1930, W.J. Kret [RAL GN000918].

Met de aanleg van een elektriciteitsnet in 1907 ontstond de mogelijkheid tot
lichtreclame. De eerste voorbeelden hiervan deden zich al snel voor in de Leidse
straten. In bovenstaand geval is een tramhalte gecombineerd met een verlichte
reclamezuil. Opvallend is de plaatsing ervan op de stoep, in tegenstelling tot het
negentiende eeuwse straatmeubilair staat deze zuil behoorlijk in de weg.
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Galgewater gezien vanaf de Bostelbrug, ca. 1929, detail foto [RAL GN006657].

Allerlei nieuwe masten en palen die na 1900 in het straatbeeld verschenen boden
eveneens nieuwe mogelijkheden voor reclame-uitingen. Zo hebben de hier
getoonde gietijzeren palen aan het Galgewater een multifunctioneel gebruik. De
mast voor een elektrische lantaarn links is voorzien van een bord die reclame
maakt voor de eigenaar, de Stedelijke fabrieken voor gas en electriciteit. Een
noviteit in het straatbeeld is de bloembak, die hier rond de mast voor de
bovenleiding van de elektrische tram is geplaatst.
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TRAM

Vanaf 1879 startte de Haagsche Tramweg Maatschappij met de exploitatie van
twee tramlijnen door Leiden. De paardentrams vertrokken vanaf het treinstation
naar de Haven en de Utrechtse brug, respectievelijk via de Haarlemmerstraat en
de route Breestraat-Hogewoerd. De laatste route kende nogal wat knelpunten, ter
beveiliging van de voetgangers wilde het stadsbestuur trottoirs aanleggen op de
Hogewoerd, het Kort Rapenburg en de Paardensteeg. In 1881 kwam dit plan
alleen tot uitvoering in de Hogewoerd. Afgezien van deze trottoirs en de aanleg
van tramrails had de paardentram geen al te grote veranderingen in het
straatbeeld tot gevolg. Het standaardprofiel van keien en klinkerstroken bleef in
de overige straten onveranderd. Dit terwijl de snelheid hoger lag dan het
stapvoetse tempo dat tot dan toe voorgeschreven was voor rijtuigen. De invoering
van elektrische tractie in 1911, de exploitatie was inmiddels in handen van de
Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij, bracht wel grote veranderingen
met zich mee. De paardentram kon zich nog in het bestaande straatprofiel
voegen, maar voor de elektrische tram was dit geen optie meer. Bovenleidingen
verschenen die aan huisgevels of masten waren opgehangen. En te smalle
doorgangen in het traject werden onhoudbaar, waarop de verbreding van de
Paardensteeg en de Bostelbrug volgde.
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Plan de Leide, litho 1880, P.J. Mulder en Zoon, [RAL PV462].

Op deze stadsplattegrond zijn de verschillende bezienswaardigheden van Leiden
weergegeven. De zwarte lijnen stellen de routes voor van de twee tramdiensten
die vanaf 1879 door de stad reden. Beide vertrokken vanaf het station naar het
oosten van de stad via de Haarlemmerstraat en de Breestraat en Hogewoerd.
Knelpunten waren de Paardensteeg [Prinsessekade], het Kort Rapenburg en de
Hogewoerd.
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Kort Rapenburg, na overkluizing in 1910, gezien vanuit de Breestraat naar het
noordwesten, 1910 [RAL GN002817].

De tramrails zijn in de bestaande bestrating van natuurstenen keien opgenomen.
De verhoogde stoepen zijn hier in plaats van klinkers met tegels bestraat. Dit is
het type stoeptegel zoals we dat nu kennen. De tegels die in 1881 in de
Hogewoerd op de trottoirs verschenen lijken meer op een klinkerbestrating. Aan
de gevel van het hotel zijn al de draden bevestigd voor de elektrische tram.
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Paardensteeg, gezien vanaf de Bostelbrug naar de Turfmarkt, rechts de
Apothekersdijk, eind 19

e

eeuw [RAL GN004129].

De paardentram moest zich samen met veel ander verkeer door de smalle
Paardensteeg persen. Ten behoeve van de elektrische tram werd in 1908 de
bebouwing links afgebroken, waarna de Prinsessekade ontstond.
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Ou
de Bostelbrug over de Rijn, gezien naar de Paardensteeg richting de Turfmarkt,
eind 19

e

eeuw [RAL GN004130].

De paardentrams passeren elkaar ternauwernood op de brug, voor de overige
weggebruikers blijft zo goed als geen ruimte over. Een oplossing van dit knelpunt
voor de trams volgde met de sloop van de westelijke bebouwing van de
Paardensteeg en de aanleg van een nieuwe, brede Bostelbrug.

Plan voor de Verbreeding van de Paardensteeg en van de Borstelburg, detail
bestektekening, gemeente Leiden, 1908 [RAL PV12335.1].
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Wachthuisje van de halte Kort Rapenburg op de lijn Den Haag - Scheveningen
van de N.Z.H., met rechts daarvan een tramhalte, bij de Bostelbrug op de hoek
van het Galgewater en Korte Rapenburg, 1930, W.J. Kret [RAL GN000918].

Behalve masten ten behoeve van de bovenleidingen verschenen na de
elektrificatie van de tram ook zaken als wachthuisjes in de straten. Dit houten
wachthuisje staat op een bakstenen plint en is op het dak voorzien van een klok
die in een expressionistische decoratie vervat is. De halte heeft een glazen kast,
bestemd voor reclame.
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TELEFONIE

Aalmarkt, ca. 1905, J. Goedeljee [RAL GN002605].

Op het dak van de Waag is de enorme stellage te zien die nodig was voor het
telefoonnet dat vanaf 1890 opereerde. Het leidingnet was bovengronds
aangelegd, hiervan vormde de centrale het hart. Aanvankelijk was deze in het
Raadhuis gesitueerd, maar in 1905 werd de centrale overgebracht naar de zolder
van de Waag om uiteindelijk in 1922 op de Papengracht te eindigen.

Afgezien van het staketsel op de Waag is het negentiende eeuwse straatbeeld
nog intact. De bestrating laat nog het standaardprofiel zien, met keien in het
midden en klinkers aan weerszijden, particuliere stoepen en houten meerpalen op
de walkant. Het houten huisje links is een viskraam. De gietijzeren brugleuning
rechts moet rechtstreeks uit een modellenboek van een ijzergieterij gekozen zijn.
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Diefsteeg, gezien van de Breestraat naar de Pieterskerkgracht, ca. 1905, H.G.A.
Obreen [RAL GN000277].

In de gehele stad verschenen na 1890 dergelijke houten palen voor het
telefoonnet. Vanaf 1904 startte weliswaar de aanleg van een ondergronds
leidingennet, maar de palen bleven nog wel even nodig.
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Vismarkt richting de Hoogstraat, ca. 1900, N.J. Boon [RAL PBK1055].

De telefoonpalen waren een nieuw en zeer in het oog springend element. Net als
op de Aalmarkt doet het straatbeeld, afgezien van deze telefoonpaal, nog
negentiende eeuws aan, met een standaardprofiel, gietijzeren gaslantaarns op rij
en hoogopgaande bomen.
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Telefoonpaal op de Oude Singel vlakbij bij de Zandstraat, eind 19

e

eeuw [RAL

GN006079].

En ook hier is zichtbaar hoe ingrijpend de aanleg van een bovengronds
leidingennet was voor het straatbeeld. Op de foto's van deze palen zijn niet of
nauwelijks de draden te zien die via de daken naar de huizen liepen.
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Kort Rapenburg [rechts], en Noordeinde [links] gezien vanuit de Breestraat, begin
20

e

eeuw [RAL GN003665].

Hoewel in 1904 al met de ondergrondse aanleg van
het telefoonnet werd begonnen verscheen er ook
een alternatief voor de houten palen in de straten.
Deze ijzeren opstijgpunten ogen veel sierlijker en
minder storend dan de houten exemplaren. De voet
hiervan is voorzien van een kast met deur.
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ELEKTRICITEIT

Vanaf 1845 onderhield de Stedelijke Gazfabriek vanaf het Papegaaienbolwerk aan
de Maresingel een gasnet waarop niet alleen Leiden maar ook de omringende
gemeenten werden aangesloten. Met de opening van een elektriciteitscentrale in
1907 aan de Langegracht kwam hier een tweede energievoorziening bij en
veranderde de gasfabriek van naam in Stedelijke fabrieken van gas en
electriciteit. Ten behoeve van het elektriciteitsnet verschenen
transformatorhuisjes in de straten. Daarnaast leverde de energievorm leverde
allerlei nieuwe toepassingen op die het straatbeeld veranderden. Zo startte de
elektrificatie van de stadsverlichting, de elektrische tram verscheen met een
wirwar aan bovenleidingen, en er ontstond lichtreclame.
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Aalmarkt, ca. 1922, Weenink en Snel [RAL PBK0189].

Op het dak van de Waag is nog steeds de stellage te zien die nodig was voor de
verdeling van de leidingen vanuit het centraal telefoonbureau dat hier tot 1922
was ondergebracht.

Afgezien van alle gebruikelijke bedrijvigheid van schuiten en karren is links op de
foto een nieuw element zichtbaar, een gietijzeren transformatorzuil. Deze
peperbussen verschenen met de aanleg van een elektriciteitsnet in 1907, ze
waren nodig om de spanning van de centrale in een lager voltage om te zetten.
Het oppervlak was ook geschikt voor reclame, die netjes onder de kop
'Aankondigingen' geplakt moesten worden.
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Aalmarkt, 1934, W.J. Kret [RAL GN001752].

Het dak van de Waag is weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht en
ontdaan van de voorzieningen ten behoeve van het telefoonnet. Op de Aalmarkt
zijn daarentegen allerlei vernieuwingen zichtbaar, de peperbus heeft gezelschap
gekregen van elektrische lantaarns, voor de afzonderlijke panden van de Vroom &
Dreesman zijn de particuliere stoepen vervangen door een trottoir, en op het
Waaghoofd staan in plaats van karren auto's geparkeerd.
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Aalmarkt, ca. 1936 [RAL GN003702].

Met de nieuwbouw van de Vroom & Dreesman in 1936 is de transformatie van de
Aalmarkt volledig. Hierbij is de walkant verhoogd, waardoor de peperbus niet
meer aansluit op de nieuwe bestrating. Voor de rijweg zijn wel weer keien
gebruikt. Aan de walkant zijn links en rechts verkeersborden verschenen.
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Korte Rapenburg, gezien naar het Rapenburg, ca 1925, detail foto J.H. Schaefer
[RAL PBK1351].

Links van de in 1920 geplaatste 'Gijselaarsbank' staat een peperbus met het
opschrift 'Aankondigingen', waaronder reclame is geplakt. De transformatorzuil
stond in het gelid van de bomenrij, en hinderde het verkeer niet.
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STADSKLOKKEN

Totdat de elektrische klok begin twintigste eeuw zijn intrede in het Leidse
straatbeeld deed, waren het de zeven stadsklokken op poorten en kerken en de
toren van het stadhuis die de tijd aangaven. Dit was een lokale tijd, omdat deze
tot 1841 bepaald werd door de zonnewijzer op het Gravensteen. Om al te grote
afwijkingen tegen te gaan volgde regelmatig een vergelijking met de tijden die de
schippers op de trekschuiten bij zich droegen, ofwel de stadstijden van Haarlem,
Delft en Den Haag. De aanleg van een spoor- en telegraaflijn (1842/47), de bouw
van een nieuwe sterrenwacht (1860), en later de aanleg van een telefoonnet
(1890) betekende dat er in Leiden een nauwkeuriger tijdsaanduiding kon worden
ingevoerd, die de verbonden steden op elkaar afstemden.
Met de opening van een elektriciteitscentrale aan de Langegracht in 1907
ontstond de mogelijkheid tot de bouw van stadsklokken die door middel van een
elektrisch signaal alle precies dezelfde nationale tijd aangaven. Vanaf 1911
startte de elektrische klokkendienst van de Stedelijke fabrieken van gas en
electriciteit. De centrale bevond zich in het nieuwe gebouw aan de Hooigracht
waar tevens een toonzaal voor gas en elektriciteit en kantoren waren
ondergebracht. Vanuit deze centrale werden zowel huurklokken bij particulieren
als op straat aangestuurd, in 1920 stonden er twaalf in de publieke ruimte.
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Gezicht op de Alkemadebrug en rechts daarvan de Marebrug over de Oude
Singel, 1949 [RAL GN004732]. Behalve een oude stadsklok is links op de foto ook
een peperbus te zien.

Nieuwer model stadsklok met reclame en daarnaast een elektrische lantaarn, bij
de Warmonderbrug met rechts de Trekvaartbrug, 1949 [RAL GN004250].
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