
Hierbij ontvangt u het septembernummer van de
digitale nieuwsbrief van de Historische Vereniging
Oud Leiden. In deze nieuwsbrief onder andere de
agenda voor de maanden september en oktober, de
foto’s die deze maand op de Leidse historische
kalender te zien zijn, aandacht voor een van de vele
geveltekens die Leiden rijk is en een mooie
afbeelding uit de Beeldbank. 
Kijk voor meer informatie over de Historische
Vereniging Oud Leiden en haar activiteiten op
www.oudleiden.nl.

View this email in your
browser

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud Leiden – September 2017

Agenda september/oktober

http://www.oudleiden.nl/home
http://mailchi.mp/fee6e5147328/nieuwsbrief-hvol-september-2017?e=[UNIQID]


Jacques Meerman, Kleine geschiedenis van de hutspot  
8 september 2017 

Museum van Oudheden, Rapenburg 30

Tot en met zaterdag 3 september 2017 
Pop-up-escaperoom over archeologie in de Tempelzaal van het Rijksmuseum van
Oudheden. 
Plaats: Museum van Oudheden, Rapenburg 30. 
Prijs: vanaf 99,00 euro voor groepen van 2 tot 8 personen. 
Informatie

Donderdag 7 september 2017 
Erfgoedcafé Leiden. 
Plaats: De Kroon, Langegracht 65, de voormalige branderij van Hartevelt Jenever. 
Aanvang: 16.30 uur 
Prijs: gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Informatie

Vrijdag 8 september 2017 
Lezing met boekpresentatie door Jacques Meerman, 'Hutspot revisited'. 
Plaats: Museum van Oudheden, Rapenburg 30 
Aanvang: 20.00 uur 

http://www.museumescape.nl/nl/museumescape
https://erfgoedcafeleiden.nl/


Prijs: gratis voor HVOL-leden op vertoon van lidmaatschapskaart, niet-leden betalen
5 euro. 
Informatie

Zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 
Open Monumentendagen met als thema 'Boeren, burgers en buitenlui'. 
Centrale locatie: Stadhuis, ingang Breestraat 92, hier is ook de stand van de HVOL. 
Open: beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. 
Informatie

Zaterdag 16 september 2017 
HVOL-excursie naar Zierikzee met bezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk,
een stadswandeling door Zierikzee en een bezoek aan het Stadsmuseum en het
Gravensteen aldaar. 
Informatie

Tot en met zondag 24 september 2017 
Tentoonstelling over de relatie van weven, quilten en vilten met De Stijl. 
Plaats: Museum het Leids Wevershuis, Middelstegracht 143 
Informatie

Zaterdag 7 oktober 2017 
HVOL-excursie naar Den Haag met stadswandeling en boottocht. 
Informatie

Woensdag 11 oktober 2017 
Lezing door Frits van Oosten, 'De stad en de wethouder'. 
Plaats: Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 
Aanvang: 20.00 uur 
Prijs: gratis voor HVOL-leden op vertoon van lidmaatschapskaart, niet-leden betalen
5 euro. 
Informatie

Kijk op www.rijnlandgeschiedenis.nl voor een overzicht van activiteiten en
publicaties op het gebied van de geschiedenis van onze regio.

Succesvolle samenwerking HVOL en gemeente voor monumentale kunst

https://www.oudleiden.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2017/09/08/51/-/jacques-meerman-hutspot-revisited?Itemid=1
https://openmonumentendagenleiden.nl/nl
https://www.oudleiden.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2017/09/16/47/-/najaarsexcursie-naar-zierikzee?Itemid=1
http://www.wevershuis.nl/de-stijl/
https://www.oudleiden.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2017/10/07/49/-/gedempte-en-ongedempte-grachten-in-den-haag?Itemid=1
https://www.oudleiden.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2017/10/11/55/-/frits-van-oosten-de-stad-en-de-wethouder?Itemid=1
http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/


Glas-in-loodramen kapel R.K. Zorgcentrum Roomburgh, Hof van Roomburgh
46 Leiden. Kunstenaar onbekend (foto: Paulina Buring). 

Tot voor kort was er weinig bekend over monumentale kunst in Leiden. Dit is de
kunst die onderdeel is van de gebouwen die in de periode van wederopbouw (1940-
1970) tot stand zijn gekomen. Daarom heeft de HVOL drie jaar geleden een
werkgroep gevormd die de monumentale kunst in Leiden is gaan inventariseren. De
ontdekking van enkele belangrijke kunstwerken in gebouwen die gesloopt zouden
worden, leidde tot ingrijpen van de gemeente. Hierdoor konden deze kunstwerken
worden gered van vernietiging.

Enige tijd geleden heeft de HVOL-werkgroep op verzoek haar inventarisatie ter
beschikking gesteld aan de gemeente. Deze heeft mede op basis hiervan zelf een
onderzoek laten uitvoeren naar de nog aanwezige bedreigde monumentale kunst.
Daarbij is nauw samengewerkt tussen onderzoeker en de werkgroep. Het onderzoek
van de HVOL-werkgroep is veel ruimer en bevat ook de monumentale kunst die is
verdwenen of opgeslagen. De resultaten van dit onderzoek zullen over enige tijd
beschikbaar zijn op de HVOL-website.

Voor de HVOL is dit een mooi voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen de
gemeente en de historische vereniging met het doel bijzonder erfgoed te ontdekken
en zo mogelijk te behouden. 

Historische kalender 2017 - september: bakkerij Epskamp, Noordeinde 23



Dit is de voorgevel van banketbakkerij
A.G. Epskamp op het Noordeinde 23.
De specialiteit was de luxe dozen
bonbons en tegen Sinterklaastijd
marsepein en borstplaat.

In 1938 werd de zaak overgenomen
door Idsert Poel, maar de naam bleef
ongewijzigd. Nu is er een restaurant
gehuisvest, La Diva genaamd. Echter
als we goed kijken, is er aan de voorpui
niet zoveel veranderd. De etalage-
indeling is nog exact hetzelfde.

400 jaar Pilgrim Fathers in 2020

Ook in Leiden wordt in 2020 gevierd dat het dan 400
jaar geleden is dat een groep Engelse protestanten
naar Amerika vertrok om daar een nieuw leven op te
bouwen. Een aantal van deze zogeheten Pilgrim
Fathers had zich in 1609 in Leiden gevestigd, nadat
zij uit Engeland waren gevlucht. 
Leiden wil aansluiten bij de activiteiten in Amerika en
Engeland. Ook streeft men ernaar om Amsterdam
(waar de vluchtelingen in 1607 aankwamen) en
Rotterdam (vanwaaruit ze in 1620 vertrokken) erbij
te betrekken.

Gevelteken van de maand september: De Koornbrug over de Nieuwe Rijn

De Koornbrug ook wel Koornbeursbrug
genoemd, vormt een verbinding in het
centrum van de stad over het water van
de Nieuwe Rijn. De naam van de brug
stamt uit 1443 toen hier voor het eerst
de korenmarkt werd gehouden. De brug
heette oorspronkelijk de St.
Cornelisbrug. De stenen brug stamt uit

De bovenbouw dateert uit 1825. Deze
werd ontworpen door Salomon van der
Pauw. De houten overkapping dient om
de koopwaar te beschermen. In de
frontons is het gekroonde stadswapen
te zien omgeven door korenaren. Onder
het dak werd het koren opgeslagen; de
gaten in het plafond zorgden voor



1642 en werd gebouwd naar een
ontwerp van Arent van 's-Gravesande. 

 

ventilatie. 

Lees meer

Een afbeelding uit de Beeldbank: voormalige commandeurswoning aan de
Vliet

Bij het trefwoord 'Beestenmarkt' in de Beeldbank komt onder meer deze foto
tevoorschijn, waarop we de wekelijkse veemarkt in vol bedrijf zien. Op de
achtergrond staan de panden aan de Steenstraat. 
De foto is gemaakt in 1901 en gepubliceerd op een briefkaart, uitgegeven door J.H.
Schaefer uit Amsterdam. De kaart is ook echt verstuurd. Afzender Piet heeft zijn
naam op de voorzijde geschreven. 

Voor meer afbeeldingen uit de Beeldbank, klik hier.

YouTube: De trams in Leiden

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/uw-verhalen/uw-verhalen/verhaal/id/395
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/beeldmateriaal/zoeken-in-beeldmateriaal/indeling/leigallery/q/zoekveld/wolsteeg/trefwoord/collectie_facet/Historische%20Vereniging%20Oud%20Leiden
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/beeldmateriaal/zoeken-in-beeldmateriaal/indeling/leigallery/q/zoekveld/beestenmarkt/trefwoord/collectie_facet/Historische%20Vereniging%20Oud%20Leiden/trefwoord/Straatnaam_facet/Beestenmarkt


De Stem van Leiden in de krant

Deze zomer verschijnt er in het Leidsch Dagblad een
selectie uit de interviews die de vrijwilligers van De
Stem van Leiden de afgelopen jaren hebben
afgenomen. 
De vijf interviews zijn terug te vinden in het digitale
archief van het Leidsch Dagblad of via onze website
(klik hier).

Lees de laatste twee interviews van deze reeks: 
Ger Filippo  
Willem van Hove

Erfgoed Leiden Vondst van de Week: Thermostaat uit de jaren dertig

Onze grootouders waren nog afhankelijk van één
kachel in hun woonkamer. De rest van het huis bleef
koud. Alleen de allerrijksten konden zich voor 1945
de luxe van centrale verwarming veroorloven. De
ontdekking van een (prachtige) tachtig jaar oude
centrale thermostaat is dan ook zeer bijzonder. Het is

https://www.youtube.com/watch?v=k6-iGLKZlmY
https://www.oudleiden.nl/nieuws/actueel/5516-de-stem-van-leiden-in-het-nieuws
https://www.leidschdagblad.nl/leiden-en-regio/oud-leiden-voetballen-met-een-bledder-papieren-bal
https://www.leidschdagblad.nl/leiden-en-regio/oud-leiden-wegkruipertje-spelen-op-de-garenmarkt


– voor zo ver bekend – het enige behouden
exemplaar in Leiden.

Het deftige huis aan de Rijnsburgerweg 25, waarin
de thermostaat is aangetroffen, is gebouwd in 1907
naar plannen van de Leidse architect Hendrik Jesse.
Tussen 1932 en 1956 woonde arts Cornelis van
Houweninge Graftdijk in het huis. Gezien de datering
van de thermostaat moet deze arts opdracht hebben
gegeven voor centrale verwarming. 

Lees meer

Verkrijgbaar via de HVOL 

De onderstaande artikelen zijn verkrijgbaar bij de HVOL. Belangstelling? Stuur een
mail naar promotie@oudleiden.nl en wij zetten het voor u klaar. 
 

Cadeaulidmaatschap 

Maak iemand voor een jaar lid van onze vereniging. Het nieuwe lid kan na dat jaar
beslissen of hij/zij het lidmaatschap zelf wil voortzetten. 

Prijs: 20 euro.

Historische Canon van Leiden 

Leiden heeft een rijke geschiedenis. De Historische
Canon van Leiden doet in kort bestek de hoofdlijnen
van de geschiedenis van Leiden en de hoogte- en
dieptepunten daarin, uit de doeken. Het is
basiskennis over de stad die iedere bewoner en
bezoeker van Leiden eigenlijk zou moeten (willen)
hebben. 
Het boek is zowel in een Nederlandstalige als in een
Engelstalige versie beschikbaar, ideaal voor uw
buitenlandse familieleden en vrienden! 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/895-vvdw-thermostaat-uit-de-jaren-30
mailto:promotie@oudleiden.nl


Winkelprijs: 15,00 euro. HVOL-ledenprijs: 12,50 euro. 
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Frits van Oosten, De stad en de wethouder. Hoe Cees Waal de binnenstad van
Leiden vernieuwde. 

De binnenstad van Leiden is eind jaren zestig ernstig in verval geraakt. Het
stadsbestuur ziet begin jaren zeventig geen kans om de verpaupering, de verkrotting
van de binnenstad tegen te gaan. Een draconisch wegenplan zou de binnenstad
onherkenbaar hebben veranderd, maar geldgebrek voorkomt deze ramp.Als er in
1974 een links college aantreedt, gaat het roer definitief om. Een keerpunt in de
Leidse geschiedenis. De stad en de wethouder beschrijft de weerstanden, de
conflicten en ruzies, maar vooral de resultaten van het beleid van wethouder Cees

mailto:promotie@oudleiden.nl


Waal. Het singelpark is in deze dynamische periode geboren, met de universiteit
wordt afgesproken dat het Doelenterrein voor een derde deel bestemd blijft voor
sociale woningbouw en als de Stevenshof bebouwd moet worden, komt er geen
snelweg langs de wijk. 

Winkelprijs 18,50 euro. HVOL-ledenprijs: 16 euro. 
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Cor Smit, Tuinstad-Staalwijk, Van tuinen tot
stadswijk 

De geschiedenis van het gebied ten zuiden van de
singels, dat zich in de eerste decennia van de vorige
eeuw van een landelijk gebied met weilanden,
groente- en siertuinen en bloemenkwekerijen
ontwikkelde tot een echte Leidse stadswijk. 
Met tal van oude foto's en prentbriefkaarten. 

Winkelprijs 14,50 euro. HVOL-ledenprijs: 12,50 euro. 
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

R. van Maanen (red.), Leiden, Geschiedenis van een Hollandse Stad (4 delen) 
 
Aan het begin van de twintigste eeuw beschreef de Leidse hoogleraar P.J. Blok in
vier delen de geschiedenis van Leiden. Een eeuw later werpen nieuwe kennis en
inzichten, moderne onderzoekstechnieken en eigentijdse vragen een nieuw licht op
de Leidse geschiedenis. Deze wordt beschreven in het vierdelige werk Leiden. De
geschiedenis van een Hollandse stad.
 
Een team van redacteuren en auteurs heeft een wetenschappelijk verantwoord werk
tot stand gebracht, geschreven voor een in de Leidse geschiedenis geïnteresseerd
publiek.

Winkelprijs: 180 euro, HVOL-ledenprijs: 100 euro. 
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

A.D. van Berge Henegouwen en J.A.
van Doorn-Beersma (ed.),
Oorlogsdagboek van Han de Wilde
1940-1945 

mailto:promotie@oudleiden.nl
mailto:promotie@oudleiden.nl
mailto:promotie@oudleiden.nl


In 2015 verscheen een uniek boek over
de bezettingsperiode in Leiden, het
oorlogsdagboek van Han de Wilde. De
Wilde was eigenaar van een
manufacturen- en beddenzaak in de
Breestraat, maar misschien bekender
nog wel als bestuurslid van de 3
October Vereeniging. De Wilde schreef
zijn dagboek in 12 schoolschriften, die
worden bewaard bij Erfgoed Leiden e.o.
Het boek geeft een goed beeld van het
verloop van de oorlogshandelingen en
het dagelijks leven van de Leidenaren
onder nazistisch regime. 

Prijs: 15 euro. 
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Alphons Siebelt, Gids voor Leiden in de Tweede
Wereldoorlog 

Deze gids bevat ongeveer 650 adressen
van woonhuizen en andere gebouwen in Leiden en
Oegstgeest met een toelichting over de bijbehorende
gebeurtenissen in oorlogstijd.De toegevoegde
informatie is bijzonder gevariëerd, zodat een goed
beeld ontstaat van de gevolgen van de oorlog voor de
stad en zijn bewoners op verschillende
gebieden. Ook worden alle oorlogsmonumenten
vermeld. 

Prijs: 10 euro. 
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Karel Bostoen, Jan van Houts
nalatenschap 

Wat wilde stadssecretaris Jan van Hout
(1542-1609) dat er na zijn dood met
zijn geld en goederen gebeurde? En wat
lag en stond er allemaal in zijn huis aan
de Nonnensteeg toen hij overleed? De
uitgave Jan van Houts nalatenschap
maakt geeft hierop antwoord. Een
heldere inleiding, foto's van het

mailto:promotie@oudleiden.nl
mailto:promotie@oudleiden.nl


document, een diplomatische
transcriptie en een hertaling zorgen
ervoor dat Van Houts laatste wil en de
inventaris van zijn boedel nu voor
iedereen toegankelijk zijn. 

Prijs: 2,50 euro. 
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Leids Jaarboekje 

Oude nummers van het bekende jaarboekje. Onze
voorraad wordt regelmatig aangevuld. 

Prijs: 1 euro. 
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Prentbriefkaarten 

Set van 13 verschillende kaarten met afbeeldingen
van de Leidse markten. 

Prijs 2,50 euro. 
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Kees Walle, Buurthouden 1400-1795 

De geschiedenis van de Leidse gebuurten,
kleinschalige buurtorganisaties die de sociale
infrastructuur van de stad vormden. Centraal stonden
de burenplichten, waarvan het begraven van de
doden de voornaamste was. Geen Leidenaar mocht
of kon zich aan die verplichtingen onttrekken. 

Prijs: 15 euro. 
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Miep Smitsloo-de Graaff, Hof van Holland, de oudste
herberg en huiskamer van Noordwijk 

mailto:promotie@oudleiden.nl
mailto:promotie@oudleiden.nl
mailto:promotie@oudleiden.nl
mailto:promotie@oudleiden.nl


De geschiedenis van het Hof van Holland in Noordwijk
begint in de 14de of 15de eeuw. De geschiedenis van dit
bijzondere pand is nu vastgelegd in een prachtige en zeer
rijk geïllustreerde, luxe gebonden uitgave van ruim 250
pagina's. 

Winkelprijs: 34,95 euro. HVOL-ledenprijs: 25 euro. 
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Jaarboek der sociale en economische
geschiedenis van Leiden en omstreken 

Aanwezige jaargangen: 1990, 1992, 1993, 1994,
1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007/2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013. 

Prijs: 1 euro. 
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Bedrijfsleden 

De onderstaande bedrijven zijn bedrijfslid van de Historische Vereniging Oud
Leiden. Bent u ook een bedrijf met een warm Leids hart en met respect voor de

Leidse geschiedenis? Dan is het ondersteunen van de Historische Vereniging
Oud Leiden net iets voor u. Neem contact op met promotie@oudleiden.nl en we

vertellen u er alles over. 
 

mailto:promotie@oudleiden.nl
mailto:promotie@oudleiden.nl
mailto:promotie@oudleiden.nl
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