
Bronvermeldingen bij “Leo K. Zeldenrust tekent Leiden” 
 
Algemeen 

• Kranten kunnen digital worden ingezien via de website van het Stadsarchief. 
• Van de meeste hofjes is een lemma beschikbaar op wikipedia.  
• De beeldbank van het Stadsarchief bevat (soms) beeldmateriaal dat past bij de tekeningen. 
• Kaarten van Leiden door de eeuwen heen zijn in te zien met topotijdreis.nl. 
• De artikelen van Zeldenrust onder de titel “Leidsch Antiek” zijn te vinden op de website van 

de Stichting Beheer Erfgoed Leo K. Zeldenrust. 

 

 

1. St. Salvatorshofje, pagina 6-9 

Een ander verhaaltje over dit hofje staat op de website van het Stadsarchief. 

 

2. Coninckshof, pagina 10-11 

Het Leids Dagblad van 13 april 1988 beschrijft de verbouwing van het hofje en toont een foto van de 
pomp met dezelfde lamp als nu. 

In de rubriek “Allegaar”  van het Leids Dagblad van 6 oktober 1976 staat het verhaaltje over het slot. 

 

3. Elisabeth Gashuishofje, pagina 12-15 

In het Leidsch Dagblad van 24 juni 2014 wordt melding gemaakt van het afstoten van het 
zorgcentrum. Sinds die tijd kunnen de huisjes gehuurd worden via Living Today. 

Over de renovatie in 1970 en de ingebruikname als verpleegtehuis is een artikel verschenen in het 
Leidsch Dagblad van 30 maart 1972. Het wordt ook genoemd in een verhaal op de website van het 
Stadsarchief. 

 

4. Korte Scheistraat 

De beschrijving is gebaseerd op een verhaaltje van Robert Jan van Houten op Pinterest bij een foto 
van de Lammermarkt van toen. In de beeldbank van het Stadsarchief zijn werktekeningen uit de tijd 
van de afbraak en foto’s van daarvoor te vinden. 

 

5. van Assendelftshofje 

In de Nieuwe Leidsche Courant van 17 juni 1977 een uitgebreid verhaal over de SLS en het van 
Assendelfthofje. 

De nieuwbouw van de Lichtfabriek staat beschreven in een artikel in Nieuwe Leidsche Courant van 
22 juli 1950. 

 

https://leiden.courant.nu/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hofjes_in_Leiden
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/beeldmateriaal/zoeken-in-beeldmateriaal/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1664705427797%7D%20asc
https://www.topotijdreis.nl/
https://www.erfgoed-zeldenrust.nl/leidsch-antiek/
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/370
https://www.livingtoday.nl/leiden-elisabeth-gasthuishof
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/203
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/203
https://nl.pinterest.com/pin/341358846737910522/
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6. Korenhof 

De foto’s zijn te bekijken via de beeldbank van het Stadsarchief.  

 

7. Klimmende Leeuwsteeg 

Zie boven onder Algemeen. 

 

8. Zijlpoort 

Omdat de poort zowel op de stadswal als op de brug ervoor moest aansluiten, heeft het gebouw de 
vorm van een parallelogram, aldus wikipedia. Een verhaal over de renovatie van de Zijlpoort is te 
lezen in het Leidsch Dagblad van 19 juni 1980. 

 

9. Hofje van Francois Houttyn 

Een verhaal over het hofje vindt u op de website van het Stadsarchief. 

 

10. Sint Annahofje of Aalmoeshuis 

Gebaseerd op een verhaal op de website van het Stadsarchief en op een (mondeling) verhaal van 
een gids van het Gilde Leiden Stadswandelingen. 

 

11. Schachtenhofje 

Zie boven onder Algemeen. 

 

12. Huizen aan de Nieuwe Rijn 

Dat de familie van Niekerk woonde op Hoogewoerd 70 is ontleend aan het bericht van een 
uitslaande brand in dat pand in het Leidsch Dagblad van 27 december 1939. De advertentie is in de 
dertiger jaren regelmatig geplaatst in de Leidse kranten. 

 

13. Karel Tevelshof 

Er is gebruik gemaakt van de beschrijving van het hofje in het Leids Jaarboekje van 1948, pagina 65. 
Het wapen van de familie van Assendelft is beschreven op deze website. Het andere wapen is dan 
noodzakelijkerwijs van de familie Vromans. Dat wapen is overigens te vinden bij de Burcht, zie de 
beschrijving op de website van het Stadsarchief onder nummer GT_1898. 

 

14. Bethlehemshofje 

Zie voor een verklaring deze wikipedia-pagina. 

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/beeldmateriaal/zoeken-in-beeldmateriaal/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1664705427797%7D%20asc
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijlpoort_(Leiden)
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/223
https://www.gildeleiden.nl/
https://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Familiewapens/Famwpns-NL/Van-Assendelft-de-Coningh/Van-Assendelft.htm
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/653
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bethlehem
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15. Geeregracht 

Zie boven onder Algemeen. 

 

16. Kaardesteeg 

Het kaarden staat beschreven in de Leidse Canon. 

 

17. Hofje van St. Jacob of Crayenboschhof 

Gebaseerd op een artikel in de Nieuwe Leidsche Courant van 17 augustus 1977. Van Jan Schaefer is 
een wikipediapagina gemaakt. 

 

18. Samuel de Zee hofje 

Zie boven onder Algemeen. 

 

19. Oude gevel 

De geschiedenis van het gebouw is beschreven door M.H.V. van Amstel-Horák in het Leids 
Jaarboekje van 1992. Het betreffende stukje is te vinden op pagina 72. Er is ook een stukje te vinden 
op de website van de vereniging Hendrik de Keijser. 

 

20. de Universiteit 

De beeldbank van het Stadsarchief bevat een groot aantal foto’s van het Academiegebouw. 

 

21. Huis van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten 

Gebaseerd op een verhaal op de website van het Stadsarchief. 

 

22. ’s-Gravensteen 

Een persoonlijke ervaring toen ik pas in Leiden woonde, ruim in de vorige eeuw … 

 

23. de Latijnsche School 

Een verhaal over de school is te vinden op de website van het Stadsarchief. 

 

 

http://www.deleidsecanon.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=13
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Schaefer
https://www.hendrickdekeyser.nl/de-huizen/vliet-9
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/beeldmateriaal/zoeken-in-beeldmateriaal/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1664705427797%7D%20asc
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/400
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/588
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24. Jean Pesijnhof 

Her verhaal van de drieklezoor is ontleend aan dat over Edwin Orsel, bouwhistoricus, op de website 
van Cobouw. In het Leids Jaarboekje van 2009 is op pagina’s 210-212 ook wat te vinden over dat 
onderwerp. 

 

25. Pieter Gerrits van der Speckhofje 

Vogeltjes in Leiden is een onderdeel van de Leidse Canon.  

 

26. Poortje van de Penshal 

Ontleend aan een verhaal op de website van het Stadsarchief. 

 

27. de trap van het Stadhuis 

Er is genoeg literatuur over Goeie Mie, zie bijvoorbeeld 

[1] W.K. van Leiden (pseudoniem W.K. Batteljee), Goeie Mie of de Leidsche gifmengster, 1936; 
Heruitgave met inleiding en annotaties door I.W.L. Moerman, Leiden 1994.  
[2] Goeie Mie, Biografie van een seriemoordenares van Stefan Glasbergen; isbn 9789059973022, 
oktober 2019. 

 

28. Hofje van Brouchoven 

Ontleend aan een verhaal op de website van het Stadsarchief. 

 

29. Pieter Loridanshofje 

Gebaseerd op een artikel in de Leidse Courant van 10 mei 1968, pagina 5. Het is ook beschreven op 
de website van IndeBuurt. 

 

30. het Stadstimmermanshuis 

Sleutelstad beschrijft de opening op 21 maart 2022. Het convenant is hier beschreven. 

 

Ger Koper, Leiden, najaar 2022 

https://www.cobouw.nl/121678/historie-van-de-leidse-baksteen-onthuld
https://www.cobouw.nl/121678/historie-van-de-leidse-baksteen-onthuld
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/157652/vogelkooi
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/332
https://indebuurt.nl/leiden/toen-in/dichtgemetselde-vensters-en-een-waterpomp-waar-ooit-bier-uit-kwam-dit-is-het-verhaal-achter-het-leidse-pieter-loridanshofje%7E135042/
https://sleutelstad.nl/2022/03/21/leidsche-mondialen-in-verbouwde-stadstimmerwerf/
https://www.lvbhb.nl/leiden-convenant-gemeente-historische-havens/

