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VOORWOORD

Door een and er d r u k heeft het uiterlijk van het Leid s Jaarboekje

een nieuw aanzien ge r egen . Het voord eel van d e nu toegepaste techniek
is, dat de illustraties voortaan weer bij de tekst geplaatst kunnen worden,
zodat d e lezer niet meer hoeft te zoeken.

Ook nu weer dankt de redactiecommissie de schrijvers voor hun bijd ragen,
d ie d it jaar grotendeels onderwer en van bu iten Leiden betreffen.
Overigens houdt de commissie bij voortduring voor bijd ragen aanbe-

v o len .

De redactiecommissie



V E R E N I G I N G  O U D  L E I D E N

OPGERICHT OP 5 NOVEMBER 1902

d o o r

prof. d r. P. J. Blok en mr. d r. J. C. Overvoorde

Erepenning der Gemeente Leiden 1952

De vereniging heeft in eigendom het uit c. 1650 daterende woonhuis 
steeg 2 en het c. 1661 gebouwde woonhuis Oranjegracht 83, waar 
het weversambacht werd  u itgeoefend .
Bestuurskamer: Regentenkamer van het Brouckhovenhof, Papengracht 16.

BESTUUR

Prof. Th. H. Lunsingh   voorzitter.

Dr. Th. J. Meijer  onder-voorzitter.

Mejuffrouw drs. 1. W. L.  (197  secretaresse,
Koekoekstraat 22, Leiderdorp.

Mr. H. Weiland  penningmeester.
Mr. B. Plomp (1973).
Dr. S. . van Ooststroom (1966).
Prof. r. H . van der Linden (1967).
Mevrouw P. van Dishoeck-Dudok van Heel (1973).

Drs. M. L. Wurfbain (1968).
F. Dijkstra, arts (1971).
Mejuffrouw M. A.  (1972).
Mejuffrouw P. Buring (1973).

Erelid  A.  Caarten (1965).

Leden van verd ienste: G. van der Mark  d r. W. C. Braat  en
P. L.  

Voor aanmeld ing nieuwe leden en administratie ledenlijst: het secretariaat.

Contribu tie   per jaar, voor    per jaar.

Girorekening: 175228.
Bankrelatie: Slavenburg’s Bank N.V. Leiden.
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COMMISSIE VOOR DE REDACTIE VAN HET  JAARBOEKJE”

Ingesteld  december 1902

Prof. ir.  J.   voorzitter.
Drs. B. N. Leverland   secretaris, Boisotkade 2a.
Mejuffrouw drs. C. W.  (1973).
G.  Hart (1964).
Dr. S. J. van Ooststroom (1968).
Voor kopij Leids Jaarboekje:
het secretariaat der Redactiecommissie.

EXCURSIE-COMMISSIE

Ingesteld  7 sep tember 1954

Dr. S. J. van Ooststroom, voorzitter.
Dr. Th. J. Meijer,  194, Leiderdorp.

A. Sevenster.
Drs. G. Kortenbout v. d . Sluys.

Vertegenwoord iger in d e Rijnlandse Molenstichting:
Prof. d r. H. van der Linden.



CORRESPONDENTEN IN RIJNLAND

V o o r  :
 Mevrouw F. Th. van d er Wind-Peereboom Voller 

Alphen aan den  E. van Elk (1945).
Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk  den  H.  d e Kort (1950).
Kutwiik: J. P. van Brake1 (1969).

Leiderdorp: G. Scheepstra (1943).
Leimuiden:  W. de Ren (1959).
Lisse: A. M. Hulkenberg (1973).

 Mevrouw G. T. M. Vio-Hoge (1973).

Noordwijkerhout: J. J.  (1950).
Oegstgeest: W.  van Varik (1941).
Rijnsburg:  C. H . Leenheer (1945).

  W. de Ren (1960).
voorhout:. .
Voorschoten: W.   (1962).

Warmond: A. G. van der Steur (1962).
Wassenaar: . . .
Woubrugge: D. Brouwer de Koning (1973).

Zoeterwoude: Mevrouw Th. M. van Hartevelt-   19 73 



VERSLAG VAN DE VERENIGING
OUD LEIDEN OVER

HET JAAR 1972

In de ledenvergadering van 5 april 1972 werd  drs. M. L.  voor een
nieuwe periode van vier jaar benoemd, terwijl mejuffrouw M. Froger
aftrad . In de ontstane vacature werd  voorzien d oor d e benoeming van

mejuffrouw M. A. Goslings.
Tot lid  van de kascommissie voor de jaren 1973 en 1974 werd  de heer

Hu eber benoemd .
De bu itengewone ledenvergadering, eveneens op 5 april 1972 gehouden,

was gewijd  aan de wijziging van statuten en  reglement. Beide
voorstellen worden met algemene stemmen aangenomen.

Het blijkt dat de heer 1. Slager, in leven een belangstellend lid  van Oud
Leiden, de vereniging een legaat van  nagelaten heeft. Over het

gebruik van d it bedrag zal het bestuur zich nog nader beraden.

Mede door de slechte financiële positie van de Gemeente en door het uit-
blijven van subsidies van ri’kswege, is de toestand waarin de binnenstad
van Leiden thans verkeert oogst verontrustend . De meest noodzakelijke
restauraties blijven  op  enkele uitzonderingen na  achterwege.

Deze u itzond eringen hebben betrekking o de volgende panden: Ge-
recht  38, Langestraat 14, Doe   Breestraat 70,
Steenschuur 11 en Garenmarkt 30. Een nieuw d ieptepunt in het proces

van ontvolking en verkrotting word t gevormd d oor d e recente slu iting van
de Pieterskerk, waartoe het kerkbestuur van de Ned erlands Hervormde
Gem eente nood ged w ongen moest overgaan.

De impasse ten aanzien van de bestemming van d it monument bij uit-
stek is zond er meer beschamend.

Ook de N .V. Maatschappij tot Stadsherstel Leiden heeft in het eerste jaar
na haar oprichting nog met concreet kunnen bijd ragen tot d e renovatie van
de oude binnenstad . Onderhandelingen van de Maatschappij met het
Gemeentebestuur inzake overd racht, bestemming en restauratie van de
Latijnse School met aangrenzende panden verlie en uiterst moeizaam.

Inmiddels is het verheugend te constateren at van particuliere zijde
steeds meer belangstelling word t opgebracht voor het wel en (of voor-

namelijk) wee van de Leidse binnenstad . Daarvan getu igt de oprichting
van de Adviesraad  voor de Binnenstad  op 10 februari 1972. In deze Raad
is de vereniging vertegenwoord igd  door d r. Th. J. Meijer, terwijl vele
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leden van de vereniging eveneens deelnemen aan de werkzaamhed en van
deze raad .

De Adviesraad  heeft allereerst kanttekeningen gemaakt bij de in 197 
verschenen z.g. vervolgens heeft de raad  zich in het
bijzond er beziggehoud en met de regeneratiep lannen met betrekking tot

het gebied  Herengracht-Zijlsingel. Het is te wensen dat d it gesaneerde

stadsgedeelte rondom Oranjegracht en Waardgracht, waar thans het nog
steeds in eigendom van de vereniging zijnde  nagenoeg als
enige overeind  staat, spoed ig weer een aantrekkelijke woonwijk zal vormen,
welke geheel en al harmonieert met de aangrenzende delen van de binnen-

s t a d .

de universiteit heeft de vereniging
t.a.v. de bouw van een torenflat aan de

betuigd  aan de alternatieve voorstellen d ie

zijn ingediend.

Als lid  van de sectie Leidse Historie van de Culturele Raad Leiden werd

d r. S. J. van Ooststroom herbenoemd .

Het ledenaantal bedroeg per 3  d ecember 1972 10 16  nieuw inge-
schreven werden 75 leden, terwijl 71 afschreven.

Het bestuur vergaderde vijf maal en betoonde op informele wijze hu lde

aan mejuffrouw mr. A. J. Versprille, toen zij haar taak als voorzitter van
de commissie voor de redactie van het ,,Leids Jaarboekje” neerlegd e.

Tijdens de  van  17 sep tember 1972 bemand e het bestuur een
stand  van de vereniging  Leiden” in de tentoonstellingsruimte 
goede oude tijd”. De puzzel, voorstellende een tegeltableau  met het Amster-
damse Veerhuis aan de Oude Rijn,
70-jarig bestaan van de verenigin

u itgegeven ter gelegenheid  van het
werd  daar flink verkocht, terwijl ook

een groot aantal nieuwe led en  aanmeldde.
Op 17 november bood  het bestuur aan het College van Burgemeester en

Wethouders van Leiden de lustrumpuzzel aan; de wethouder van CRM
kreeg een aantal puzzels voor de  bejaardentehu izen.

Met de u itgeverij Repro-Holland  werd  tot overeenstemming gekomen
inzake d e heru itgave van het boek ,,Korte  Van het Lugdunum
Batavorum nu  Leyden”, geschreven in 1672 door Simon van Leeuwen.
Ook met K  0 werd  samengewerkt; een cursus Archeologie werd  georga-
niseerd , waarin een overzicht gegeven werd  van de archeologie van de
Rijnstreek.

Op 24 februari sprak drs. H. Sarfatij over het onderwerp   bagger
gebor en”

 
 de gelijknamige tentoonstelling in de

Na de ledenvergadering op 5 april hield  prof. dr. H. van der Linden
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een inleid ing over het gerestaureerde Gemeenlandshuis van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland, dat daarna bezichtigd werd.

Dr. Th. J.  sprak op 25 mei over Thorbecke in Leiden, in het kader
van de herd enkmg van de in 1872 overled en staatsman en geleerde.

De achttiende eeuwse Leidse verzamelaar Pieter de la Court werd  be-
licht door mejuffrouw drs. C. W.  op  14 november.

De excursiecommissie organiseerd e o
lem: na de ontvangst in de

13 mei een excursie naar Haar-
t werd  door leden van de .

  een wandeling verzorgd  door de stad , met speciale
aandacht voor het hofje ,,De Bakenesserkamer”, het Spaarne, Teyler
Hofe, Hofje van Noblet en Begi’ne Hof. Na de lunch werden de Grote
Ker en de  t . Op  28 oktober werd  een bezoek aan

Warmond gebracht, het Huis te Warmond en de kerkru ïne werd en bezocht
na een inleiding van de heer A. G. van der Steur. Tenslotte werd onder de
deskundige van de restauratie-architect, P. van der  de
Hoogland se Kerk  op  18 november 1972.
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STATUTEN VAN DE TE LEIDEN

GEVESTIGDE VERENIGING

 OUD LEIDEN”

NAAM EN ZETEL

Artikel De vereniging draagt de naam 
is gevestigd  te Leiden.

D U U R

Oud Leiden” en

A rtikel 2
 w erd

De vereniging oorspronkelijk opgericht d e 5d e november

maanden,
‘laatstelijk opnieuw aangegaan voor de tijd  van 29 jaren en 11
aangevangen de 5de september 1962 en eind igende de 

augustus 1992.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3. De vereniging heeft ten doel het bevord eren van:

de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Leiden en
om streken;

b . het behoud  en herstel der ald aar nog aanwezige monumenten van
geschiedenis en kunst;

c. het behoud  van voorwerpen,
schiedenis en kunstgeschiedenis; en

belangrijk voor d e p laatselijke ge-

d . al hetgeen daarmee in verband  staat, alles in de ruimste zin des
w oo r d s .

Artikel 4. De vereniging tracht d it doel te bereiken door:

 het houden van voordrachten, excursies en tentoonstellingen, het
u itgeven van geschriften en het steunen van door anderen ond ernomen
activiteiten in de geest der vereniging;

b . het steunen van pogingen van het gemeentebestuur van Leiden tot
het bijeenbrengen van voorw erpen belangrijk voor de geschied enis van
Leid en en omstreken;

c . het verzamelen van gegevens over in  en om geving nog aan-
wezige oude gebouwen en historische voorwerpen;

d . het in eigendom verwerven van gebouwen of and ere onroerende
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goederen in Leid en en omstreken welke van belang  u it hoofde van
hun kunsthistorische waarde, merkwaard ige of kundige indeling,
alsmede van bouwfragmenten d ie kunnen d ienen bij restauratie van andere

gebouw en;
e. alle andere wettige middelen d ie aan het doel bevorderlijk zijn.

LEDEN

Artikel 5. De vereniging bestaat uit gewone leden, jongeren-leden, le-
den van verd ienste en ereled en.

Gewoon lid  is de natuurlijke of de rechtspersoon d ie zich daarvoor bij
het bestuur d er vereniging opgeeft.

Jongeren-lid  is ieder d ie zich als lid  bij het bestuur opgeeft en jonger is
dan  jaar.

Lid  van verd ienste is ieder d ie daartoe door de ledenvergadering is be-
noemd w egens zijn verd iensten voor de vereniging.

Erelid  is ieder d ie daartoe door de ledenvergadering word t be-
noemd  wegens zeer bijzond ere verd iensten voor d e vereniging of haar doel-
stellingen.

Waar in d eze statu ten of na te noemen hu ishoudelijk reglement zonder
meer w ord t gesproken van    word t daaronder
verstaan zowel een gewoon lid , jongeren-li , lid  van verd ienste of 
lid , respectievelijk zodanige leden.

Artikel 6. Het lidmaatschap eind igt:
a . door overlijden van het lid , ind ien dit een natuurlijk persoon is,

of  indien het  een rechtspersoon is  d oordat deze ophoudt te be-
staan;

b. door opzegging door het lid ;
door ontzetting wanneer een lid  in strijd  met de statuten, regle-

menten of besluiten der vereniging handelt of d e vereniging op onredelij-

ke wijze benadeelt.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde

van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
tenminste een maand .

Ontzetting van een lid  uit het lidmaatscha geschied t door het bestuur.
De betrokkene w ord t ten spoedigste  ijk van het beslu it  m et 

gave van redenen  in kennis gesteld.
Hem staat binnen een maand  na verzend ing van de kennisgeving van

het besluit beroep  op de algemene ledenvergadering open.
Hij moet in de gelegenheid  worden gesteld  zich in d ie vergadering te

verantwoorden. Het bestuur is verplicht te zorgen dat binnen d rie maan-
den na verzending van het beroepschrift zodanige ledenvergadering word t

gehouden.

Artikel De leden  een jaarlijkse contribu tie verschuld igd ten 
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 als door de algemene ledenvergadering voor de onderscheidene
groepen van leden bedoeld  in artikel 5 zal worden vastgesteld, zo nodig

gewi 
A le leden hebben kosteloos toegang tot de door d e vereniging te

houden voordrachten en tentoonstellingen.
 kunnen d e d oor d e vereniging u it te geven w erken kosteloos òf tegen

een d oor het bestuur vast te stellen verminderde prijs verkrijgen.

BESTUUR

Artikel 8. De vereniging word t bestuurd  door een bestuur bestaande
uit tenminste zeven leden.

Lid  van het bestuur  worden leden van de vereniging d ie
meerderjarig zijn.

Artikel De led en van het bestuur worden gekozen en kunnen te
allen tijde word en ontslagen of van hun functie ontheven door de algeme-
ne led envergadering, welke vergadering tevens het aantal leden van het

bestuur vaststelt.
De leden van het bestuur kunnen te allen tijde hun functie neerleggen,

mits daarvan schriftelijk aan het bestuur kennis gevende.

Artikel Ieder lid  van het bestuur heeft vier jaren zitting. Aftredende

bestuursleden zijn éénmaal herkiesbaar.

Artikel  De voorzitter word t in persoon gekozen. De andere be-
stuursleden verdelen de overige taken ond erling met d ien verstande dat
d aarbij een hunner tot secretaris en een tot penningmeester word t aan-

gewezen. Deze beide functies kunnen desgewenst in één persoon verenigd
w or d en .

Artikel Het bestuur kan zich door commissies  correspon-
d enten doen bijstaan.

De leden van deze commissies alsmede d e correspondenten worden be-
noemd en kunnen te allen tijd e van hun taak word en ontheven d oor
het bestuur, dat tevens het aantal leden van iedere commissie vaststelt.

Het bestuur stelt de instructie van de commissies en van de corres-
pondenten vast en geeft hun  onverminderd  zijn verantwoordelijkheid  
d e opdrachten als het geraden zal oordelen.

Slechts personen d ie buiten de gemeente Leiden woonachtig zijn kun-
nen als correspond enten worden benoemd .

VERTEGENWOORDIGING

Artikel  De voorzitter te zamen met hetzij de secretaris hetzij de
penningmeester alsmed e te zamen de secretaris en de penningmeester ver-

tegenwoord igen de vereniging in en bu iten rechten.
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GELDMIDDELEN

Artikel De inkomsten van de vereniging bestaan  boven en behalve
de contribu ties  uit giften, erfstellingen, legaten,  tot te houden
tentoonstellingen, opbrengsten van u it te geven werken en and ere haar

toevallende baten.

BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING, -JAARVERSLAG

Artikel H et boekjaar d er vereniging valt samen met het kalend erjaar.

Artikel 16. De algemene led envergad ering benoemt telkenjare een kas-
commissie bestaande u it twee of meer niet tot het bestuur behorende leden.

Deze kascommissie controleert de kasmiddelen, de verdere bezittingen
van d e vereniging en d e op  d e boekhoud ing betrekking hebbend e be-
scheiden zo van de penningmeester als van de penningmeester(s) van de
met geldelijk beheer belaste commissie(s), brengt daarover verslag u it aan
d e algemene led envergadering en ad viseert tot het al dan niet goedkeuren
van het gevoerde beheer en tot het al dan niet verlenen van d écharge aan
d e betrokken functionarissen.

Men kan niet langer dan twee achtereenvolgend e jaren lid  van de kas-
commissie zijn.

Artikel 17. In de jaarlijkse algemene led envergadering brengt de se-
cretaris verslag u it over de werkzaamheden d er vereniging gedurend e het
afgelopen boekjaar en doen zowel d e enningmeester van de vereniging
als d e penningmeester(s) van de met ge  beheer belaste commissie(s)
rekening en verantwoord ing van het d oor hen over datzelfde tijdvak
gevoerd  beheer.

Goedkeuring d oor de algemene ledenvergadering van d eze rekeningen

en verantw oord ingen strekken de betrokkenen tot décharge wegens al
hun handelingen gedurende het  waarop d ie verantwoord ingen
betrekking hebben voorzover d ie han elingen daaru it kunnen worden 
k e n d .

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 18. Jaarlijks u iterlijk in de maand  maart word t een algemene
ledenvergadering gehouden.

Buitengewone algemene ledenvergaderingen word en gehouden als deze
statu ten d it noodzakelijk maken, als de voorzitter of twee andere leden
van het bestuur d it nod ig achten en voorts als tenminste tien leden of 
ind ien het aantal leden minder dan honderd  bedraagt  een tiende
gedeelte der leden zu lks verzoeken.

Artikel De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen bij



convocatie, of  ind ien het bestuur dit nod ig acht  bij ad vertentie te
p laatsen in één of meer te Leiden verschijnende dagbladen.

De termijn van ing bedraagt tenminste veertien dagen; d ie der
oproep ing en d er verga ering niet meegerekend .

Artikel 20. In de algemene led envergadering word t  tenzij in deze
statu ten anders is be aald  omtrent alle onderwerpen beslist bij vol-
strekte meerderheid  er u itgebrachte stemmen.

Artikel 21. Alle leden hebben stemrecht. Elk lid  heeft één stem. Stem-
men bij volmacht is niet toegestaan.

REGLEMENTEN

Artikel 22. Het bestuur kan ter nadere regeling van hetgeen naar zijn
oordeel nad ere regeling behoeft reglementen vaststellen.

Deze reglementen kunnen door het bestuur worden gewijzigd .
De reglementen en d e wijzigingen daarvan behoeven om van kracht t e

zijn de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

 DER STATUTEN, ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel  Besluiten tot wijziging dezer statuten of ontbind ing der
vereniging kunnen slechts worden genomen in een daartoe opzetteli’k
belegde algemene ledenvergadering, waarin tenminste d rie/ vierde gedee te
van het aantal leden tegenwoord ig is en met tenminste twee/ derde der in
d ie vergadering u itgebrachte stemmen. Ind ien in zodanige vergadering het
vereiste aantal leden niet tegenwoord ig is, word t een nieuwe algemene

ledenvergadering bi’eengeroepen tegen een d atum vallende u iterlijk vier
weken na de voora gaande. In deze tweed e vergad ering zal ongeacht het
aantal tegenwoord ige leden het besluit kunnen worden genomen met ten-
minste twee/ derde d er u itgebrachte stemmen.

Geen besluiten als in het eerste lid  van dit artikel bedoeld  kunnen
worden genomen als in de oproeping het voorstel tot w ijziging der statu ten
of tot ontbind ing der  niet is vermeld .

Zij d ie de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behan-

deling van een voorstel tot statu tenwijziging hebben gedaan moeten ten-
minste tien dagen voor d ie vergadering een afschrift van het voorstel,
waarin d e voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, o
geschikte p laats voor d e led en ter inzage leggen tot d e a

een daartoe

 van de
vergadering. Hiervan word t in de oproeping tot d ie vergadering mede-
deling gedaan.

Artikel 24. Bi’ ontbind ing, uit welke oorzaak ook, geschied t de ver-
effening, behou ens de bepalingen d er wet, door het bestuur of d oor,
ingevolge beslu it der algemene ledenvergadering, het bestuur vervangende
personen.
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De liquidatie-rekening word t aan de algemene ledenvergadering voor-
gelegd  en aan de goedkeuring d ier vergadering onderworpen.

De goedkeuring brengt mede volled ige  van de liquidateuren

voor hun handelingen, voor zover d ie hand elingen uit de 
rekening kunnen worden gekend .

Artikel 25. Aan hetgeen bij d e vereffening van de bezittingen der ver-
eniging over blijft word t door de algemene led envergad ering een bestem-
ming gegeven

vereniging,

zoveel mogelijk overeenkomend e m et het d oel der
of wel word t d it als de algemene ledenvergadering daartoe

beslu it aangewend  ten behoeve van een of meer instellingen tot algemeen

n u t.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 26. Voor ied er d er bij het tot standkomen d eze statu ten-
wijziging zitting hebbende leden van het bestuur zal de termijn van vier
jaren bedoeld  in artikel 10 geacht worden te zijn aangevangen met d e ver-
gadering waarin hij werd  gekozen respectievelijk voor het laatst herkozen.

Artikel 27. Over niet in de statuten of in nader vastgestelde regle-
menten voorziene gevallen beslist het bestuur.

Artikel 28. Deze gewijzigde statuten treden in werking op de dag van

het Koninklijk Besluit waarbij zij zijn goedgekeurd .
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DE BUITENPLAATS LEEVLIET TE

WARMOND EN HAAR BEWONERS

A. G. van der Steur

Er bestaat slechts weinig literatuur over de Warmondse bu iten
welke, vooral in de achttiende en negentiende eeuw, vrij

Alleen de buitenp laatsen Oostergeest en Schoonoord  zijn
 Maar ook over de andere buitenplaatsen  wel wat te

zeggen .
In dit artikel zal de buitenplaats Leevliet behandeld  worden, een buiten

dat aan het begin van d e achttiende eeuw werd  gesticht en dat tot voor en-
kele jaren nog aanwezig was als een groot negentiende eeuws hu is in een

aan de Warmond er Leed e gelegen park. Onder de vroegere bew oners
schuilen enkele interessante personen, zoals de kunstschilders Carel en
Karel  de Moor en de bekend e kinderd ichter  mus van

Alphen. Dat deze laatste in zijn Leidse tijd  eigenaar was van et bu iten

Leevliet was tot dusver 
Bij de beschrijving van deze bu itenplaats is bewust geprobeerd  deze niet

te beëind igen aan het begin van de negentiende eeuw, zoals meestal ge-
schied t, maar d eze tot o

ond erzoek niet

de huid ige dag voort te zetten. De voor historisch
gem ak toegankelijke kadastrale archieven konden

geraadpleegd  worden dank zij de vergunning van het Ministerie van
Financiën deze stukken te Leiden bij het kantoor van de landmeetkundige
d ienst gratis te raadplegen.

Voorgeschiedenis

In de jaren  word t d e grote kaart van het ambacht Warmond  ge-
maakt, een kaart waarop  ieder perceel een nummer heeft. Het huid ige 

vliet heeft op d eze kaart nummer  Ind ien we deze, wat de op de kaart
getekende huisjes en dergeli’ke betreft enigszins gestileerde, kaart mogen
geloven, stond  er een boer
ceel (vgl.  

met een losstaande hooiberg op d it 

 de bi’ de kaart behorende legger met eigenaars van de verschillende
daterend  uit 1665, zien we dat nr. 27 eigendom was van

Heyman Mourings. Ook nummer 26 was van Mourings, en werd  
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schreven als  croft”  teelakker). Nummer 26 was een  gele-
gen ten noordw esten van nr. 27, bijna even breed  en lopen e tot aan de
H eerw eg. De o pervlakte van nr. 27 was 278 roeden, nr. 26 was 156 roed en
groot. De sm a e strook ten noordoosten van nr. 26 was verd eeld  in twee
percelen: nrs.  en 29, resp . 24 en 76 roeden groot en had  andere

eigenaars. Op perceel nr. 29 stond  een huis. Tegenwoord ig ligt de moderne
bebouwing aan Jan Steenlaan en Sweiland straat onder meer op  deze num-
mers 26, 28 en 29. Nummer 27 werd  aan de noordoost en zu idwestkant
d oor een sloot begrensd  d ie omboog bij het Buerpad , zodat het  een
schiereiland  vormde, toegankelijk vanaf het Buerpad  door mid el van een
dammetje. Er lie nog een kort slootje vanaf d e Lee in de richting van het
h u is , w aarschijn ijk in gebru ik voor roeiboot’es voor het melken en als
spoelplaats voor melkbussen en dergelijke. A n ere landerijen van Heyman
Mourings lagen in de Zwanburgerpolder, de Veerpolder en aan de noord-

Afb. 1.   1724-1827

westzijde van Warmond, tegen d e grens met Oegstgeest.
Een latere vermeld ing d ie werd  gevonden, dateert u it 17 17. De erfge-

namen van Engel Bols verkopen dan een hu is en erf met sijn voorcroftje”

groot 447 roeden, nr. 26 en 27 op de kaart, aan Nicolaas Springhs voor
  Tien dagen later koopt Springhs voor   ook de per-

celen 28 en 29 van Cornelis 
De buitenplaats Leevliet, d ie later zou bestaan uit de vier genoemde

nummers 26, 27, 28 en 29, werd  echter niet door Springhs gevormd, want
enkele maanden later, op  17  verkocht hij de percelen 26 en 27,
omschreven als ,,huis en erf’ voor   aan Hendrik van der 

terwijl hij op  dezelfde datum de percelen 28 en 29 voor f  aan
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as er Heijnsbergen verkocht. De  van deze laatste percelen
e toen  en erve met 

Van der  b
26

eef echter slechts voor korte tijd  eigenaar van d e percelen
en 27, want op   verkocht hij d eze, voor   aan

Anthony de Rauw. De omschrijving luidde nog ongeveer gelijk:  
en erve met het croftje voor aan de straat”, groot 427 roeden, gelegen tus-
sen Leede en Heerweg. Op dezelfde datum koopt De Rauw perceel 28, clan

19 roed en groot van Gerrit van  De omschrijving van d it perceel
luidde  en erf’, d e prijs van eveneens  

Slechts enkele jaren erna, op    verkoop t De Rauw de num-
mers 26 en 27, met dezelfde omschrijving als in 172 1, aan  
voor  

De in de transportacten genoemde belastingen in deze ‘aren zijn steed s
dezelfde: een duit tijns per jaar, te betalen op N ieu w ja a r s ag aan de Heer

van Warmond en het onderhoud  van een waterbanwerk in de Leede,

 schouw van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rhijnland”, ter lengte
van 13 roeden.

Carel de Moor, 1724-1738

De kunstschilder Carel de Moor, ,,Ridder van het Roomsche Ri’k”,
werd stichter van de buitenplaats Leevliet en zou de percelen 26, 27, 2 e n

29 voor vele jaren bijeen brengen. Op   kocht hij van 
 de  26 en 27, omschreven als   en erf met een

croftje” en op   anderhalf jaar later dus, kocht hij van

 van Heijnsbergen, d e percelen 28 en 29, voor  
Carel de Moor was te Leiden geboren op 25 februari 1655 (en niet 1656

zoals abusievelijk in vrijwel alle literatuur wordt vermeld) als het derde

kind  van de kunstkoper Carel de Moor en Magdalena Ridder(s). Zijn ou-
ders waren   1649 te Leiden gehuwd. De oud e Carel d e Moor werd
bij d it huwelijk ebbenhoutwerker en jongeman van Antwer
ziln moeder was jonged ochter van Leiden. Ook later wor

en genoem d,

t 
werker als zijn vader’s beroep  m aar Im merzeel en Kramm

noemen hem respectievelijk koopman en schrijnwerker en ook word t hij in
d e literatuur lijstenmaker, kunstkoper en  

Carel de Moor werd  leerling van Gerrit  te Leiden, daarna van
Abraham van den Tempel te Amsterdam, na d iens overlijden in 1672
van Frans van  de oude, weer te Leid en en tenslotte van God fried

 te Dordrecht. In 1683 werd hij lid  van het Leidse schildersgilde.

Hij specialiseerde zich als portretschilder, genreschilder en als  
Op 13 juni 1681 taxeerde hij (of  vader?) schilderijen in het sterf-

huis van Bartholomeus Vaillant te 

In 1687 vervaard igde  een schoorsteenstuk in de schepenkamer van
het Leidse  Het stelde Brutus voor d ie  opperste ge-
rechtigheid  de terechtstelling van zi’n beide zonen gadeslaat”.]  Het stuk
is  de brand  van het Leidse sta huis in 1929 verloren gegaan.

Volgens P. J. Blok behoord e Carel d e Moor,  met Willem van
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 aan het eind  van de zeventiende eeuw tot de meest betekenende
volgers van Gerrit Dou’s schilderwijze: d ie der Leidse 
Zij stichtten kort vóór 1700 een  der kunstschilders”, noemden
zich daarvan d irecteur en gaven openbaar teken- en schilderonderwijs.
De Moor en Van  bleven tot 1736  In 1706 word t aan

Carel de Moor jaarlijks   toegekend  door het Leidse stad sbestuur,
voor het schoonmaken van de schilderijen op  het  In 1714
werd  hij door Keizer Karel VI  

Hij was  als jongeman van Leid en en wonende op  de 
schuur ondertrouwd met Hillegond a Wael, jongedochter van Rotterd am,
w onend e op d e  Het huwelijk werd  18 april 1688 te

 voltrokken. Uit d it huwelijk werden te Leiden zes kinderen
gedoopt: Magdalena 26-1-1689, Carolus 21-7-1690, Maghdalena  1693,

Maria Magdalena 15-4-1694, Carolus Isaacus 29-7-1695 (getu igen mr.
Simon van Alphen Danielszoon, mr. Isaac Massis en Magdalena 
en Anna Magdalena   1700. In 17 17 hertrouwde hij te Leiden als

weduwnaar van Hillegonda Wael, met Johanna Louisa van Malenschot,
 v a n  Getu ige  dit tweede huwelijk

was eveneens mr Simon van Alphen Danielsz. (Deze was 4-6-1695 te
Leiden gehuwd met Anna de Moor.)

Van 17 18 tot 1723 was Carel de Moor eigenaar geweest van de buiten-
plaats Ter  ond er 

Carel de Moor heeft zeer waarschijnlijk in 1724 en 1725 de genoemde
26 tot en met 29 te Warmond gekocht m et het d oel er een

voor zichzelf te bouwen. Bezoekers als Jacob Campo
Weyerman spraken namelijk reeds over De Moor’s Warmondse 

 Ik m een  te kunnen veronderstellen dat kort na
1725 met de bouw van de bu itenplaats, d ie later Leevliet zou heten,

begonnen zal zijn. In 1732 bij de herziening der verponding blijkt dat de
p laats bewoond  word t door Carel de Moor en dat het andere huis, tussen
Buerpad  en Heerweg, leeg staat, maar vroeger in gebruik was als 

Carel de Moor overleed  op   1738; volgens vrijwel alle literatuur had
dit te Warmond plaats. Bijleveld  zegt echter dat men steeds ten onrechte
opgeeft dat hij te Warmond is overleden, maar dat d it te Leiden plaats
vond  vanwaar’zijn lijk o 19 februari naar Rotterdam werd  overgebracht,
w aar het begraven  271 Inderdaad word t op 19 februari 1738 te Leiden

aangetekend  dat het lijk van Leid en naar Rotterdam word t overgebracht.
Te Rotterdam werd  Carel d e Moor op  22 februari 1738 in de grafkelder
N 320 in het noord erpand  van de Grote Kerk begraven. Er staat alleen 
aangetekend  Leiden hier  Of het overlijden van De
Moor nu te Warmond of te Leiden heeft p laats gevonden valt niet meer na
te gaan. In plaats van de aanduid ingen Leiden 1656  Warmond 1738 als
geboorte en   en ‘aren van Carel de Moor, welke men in
de literatuur aantreft, ient dus ge ezen te worden: Leiden 1655  
mond/ Leiden 1738.
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Afb. 2. Zelfportret  De Moor



Werk van Carel de Moor is onder meer aanwezig in het Rijksmuseum

(De schild er zelf, (afb. 2) en de Hengelaar, een doek dat eerst aan Karel

Izak de Moor was  het Mauritshuis, de Lakenhal te
Leiden (De gouverneurs der Lakenhal 1692; portret van Johannes Kone,
1688  portret van Elisabeth de  en het Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen.

 d eelt een en and er mee over d e zelfportretten van
Carel de Moor. Behalve het hierbij afgebeeld e en hierboven genoemd e
portret in het Rijksmuseum berust het ovale zelf ortret dat hij in 1702 aan
de groothertog van Toscane aanbood  voor iens portrettengalerij, in

 Een rechthoekig zelfportret bevond    1947 in San

Francisco, in de collectie van Miss M. Merton. Dit portret dat uit ca. 17 10
zal stammen, is gebru ikt d oor Houbraken voor d e portretgravure van
Carel de Moor d ie opgenomen is in Johan van Gool’s De Nieuwe
Schouwburg der  Kunstschilders en Schilderessen, 11, 1751, t.o. blz.
423. Van Ha111321 noemt in totaal veertien zelfportretten van Carel de

De kunst van De Moor word t thans niet meer zo hoog aangeslagen als

in zijn eigen tijd . H ij schijnt bij zijn leven een zekere Europese vermaardheid
genoten te hebben, bij Houbraken tussen d e regels d oorlezend  zou men
zeggen niet in het minst door eigen toedoen.

Karel  de Moor, 1738-175 1

Na het overlijden van Carel de Moor kwam d e bu itenplaats aan zijn zoon
Karel Izak, eveneens kunstschilder, d ie tot zijn overlijden in 1751 het huis
bewoond e. In het testament van Karel Izak d e Moor u it 1751, word t voor
h e t  ee r s t  d e  n a a m    , ,C a r e l  Is a a c d e  M o o r ,
be’aard   wonend binnen Leiden, dog  gelogeert op  zijn
Ed .  genaamt Leevliet,
Warmont”.

onder de Vrije Heerlijkheyt van

Een goede indruk van het hu is en de inboedel krijgen wij uit de boedel-
beschrijving van de op   1751 overleden Karel Izak de 
Het huis en erf, nrs. 28 en 29 zijn nog niet bij de  ge-
trokken en w orden apart genoemd  als  huys en  De indeling van

het herenhuis was: slaapkamer, schilderkamer, provisiekamer, het kle n e
slaa kam ertje, nogh een kleyn slaapkamertje, de gangh boven, de sol e r ,
de s  beneden, het slaapkamertje van de heer De Moor, de 
saal, het p rovisiekamertje, d e kookkeuken en de grote kamer. De inboedel
word t aangegeven door d e hu ishoud ster, Anna Catharina Westenbergh.
Interessante roerende goederen zijn de 16 schilderijen op de slaapkamer,
waarvan ,,aght Familje stukken”, voorts d e inventaris van de 
k a m e r ”  :  stuks schilderijen van de Ridder de Moor; vier stuks
schilderijen van Carel Isak de Moor; aght stuks d ito van d ifferente mees-
ters; een kas met p leysterbeelden; een kist met verscheyde tekeningen en
prenten; een kas met boeken; en een  schilders gereedschap”. In de
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 boven” hing nog  schilderij van de heer Carel de Moor” en in
d e ,,slaapkamer bened en” hingen nog  schilderijen familje stukken”.

 de  tenslotte hingen ook nog  schilderijen.
Over Karel Izak de Moor als schilder is vee minder bekend  dan over zijn

vader. Hij werd  geboren te Leiden op 27 juli 1695. Men neemt aan
dat hij leerling was van zijn vader. Op  17 15 werd  hij ingeschreven als
student te Leiden.1361 Ook is bekend  dat hij werkzaam was te Leiden en
onder meer de ortretten van B. S. Albinus, G. Scheltinga en J. 
voor de s en a a t s amer der universiteit 

In de Almanak van  Nut van 1882 verscheen een verhaal van W. P.

Wolters, Een tekenmeester en zijn leerling. Het schetst de leerling Petrus Cam-
per en zijn leermeester Karel Izak de  maar men neemt aan
d at d it een verzonnen verhaal 

Karel  de Moor schijnt in Parijs te zijn geweest, althans zijn naam ver-
scheen onder een aldaar in 173 7 gedrukt titelblad.

In de literatuur worden een aantal tekeningen van hem genoemd: de
nar, een charlatan en een jong meisje. De Leidse Lakenhal bezit een ge-
schilderd  mansportret dat, evenals de portretten op de Senaatskamer,

gemerkt is  d e Moor,   Van  noem t een 

dood verfd ” portret van Karel  de Moor.1411
Zoals gezegd  overleed  Karel  de Moor op 25 juni 1751 te 

mond.1421 Hi’ werd  op 2 ju li 1751 te Rotterdam begraven, in de Grote

Kerk. H et gra was eigendom van de familie en lag in het noordpand  N 320
van de kerk. Er staat in het register aangetekend:  Warmond hier 

 nagt begraven De levensdata van Karel  de
d oor Van  nog opgegeven als Leiden ca. 

 1751 moeten dus luiden: Leiden 1695  Warmond 1751.

Op 30 juni passeerde zijn zuster Anna Magdalena de Moor, weduwe van

 Simonszoon van Alphen (gehuwd Leiden  in leven
kapitein der Leidse schutterij, een acte van  Later in het jaar
machtigt zij Johannes Camper om de erfenis van haar broer verder af te

 Het zou  echter nog tot 9-7-1753 duren alvorens Leevliet
werd   Op d eze datum verkoopt de weduwe Van Alphen voor

 aan Pieter Rademaker   huys en erven, sijnde een
uytenplaats, genaemt Leevliet, met huys en erve,  527 roe. op de

 nrs. 26, 27, 28 en 29”.

Pieter Rademaker,  1766

Pieter Rad emaker was een zoon van Jan Rad emaker d ie van 1731 tot
1756 eigenaar was van de buitenplaats Leerust te Warmond. Reeds in 1750

w oond e Pieter Rademaker te  waarschijnlijk op de buiten-
plaats van zijn vader. In 1751 en 1754 word t over hem gezegd  d at hij te
Leiden woond e, maar te Warmond   Later, in 1759, word t
hij als  te Warmond   Hij was gehuwd met Sara
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van Dalen met wie hij in 1755 een testament  Een jaar later
word t Anna Fremeri’ als zijn echtgenote 

0 2-2-1766 ver  hij de buitenplaats aan François 
d e r .  531

 Beeldsnijder,  177 1

De prijs d ie Beeldsnijder betaalde,   was beduidend  hoger dan
die in 1753   zodat het  is dat Rademaker enige
verbeteringen heeft laten aanbrengen. De 

 . . .

gelijk aan d ie van 

 en oppervlakte was

Beeldsnijder was militair. In 177 1 wordt hij  van de 
lerie” genoemd.

In 177  verkocht hi’  en kocht het, eveneens aan de Leede
gelegen, bu iten   

Isaac Maillart , 177 1- 1779

Kop er voor   werd Isaac Maillart. De omschrijving van de

buitenplaats was gelijk aan d ie van 1753, apart werden echter genoemd
 lood e regenbak, de  voord eur en verd ere losse d euren tot het

vercogte huys behorende, met alle de losse tuijngereedschappen”.
Enige bijzonderheden over tuin, tuinbeelden en vinkenhuis verschaft een

publicatie van de Warmondse overheid  van   17  :  
aard ige lieden zig niet hebben ontzien des nagts tusschen den 24 en 25 octo-
ber deeses jaers 1772 te komen op  d e buytenplaets genaemd Leevliet, 

 in het Westeynde deeser heerlijkheyd  Warmond aan de zijde van het
waater de Leede,  aldaar op  eene verregaande boosaard ige wi’se
verscheyde beelden welke aldaar tot  stond en van hunne pe
stallen te rukken, deselve als  verscheyd e tuynstockjes,  in de

bloemperken stonden, in stukken te  eenige bloemplanten uyt de
grond  te trekken, de banken op  d e stoep  aan  water staand e te 

 en op  den 25. october des namidd ags om 3  aan het
vinkehu  van d e eygenaar van de voorn. buytenplaets meer andere

 hgheed en te  en nad ien er de justitie ten hoogsten aan
 is, dat zoodanige boosdoeners anderen ten exempel werden ge-

straft,  werd  bij deesen belooft een premie van twintig goud e
ducaeten aan die  die den  of daaders van   feyt w eet
aan te  zodanig dat deselve in handen van de justitie geraake en van

het fait overtuygd  werden,  d es aanbrengers naam des begeerend e
werd en  en w erd  boven d e  belooft 
puniteyt van straf aan d iegeene d ie, schoon selfs mee epligtig mogte zijn

ew eest , het  feyt komt aan te brengen. Ald us
 voor ‘t regthuys van Warmond op d en 29 

 en 
e r 1772. Ter 

nantie van Bailluw en Welgeboore Mannen, bij mij, Cornelis Boon,

7 6



Enkele maanden na aankoop van Leevliet was Maillart ko
veiling van roerend e goederen te  zodat hij 

er op  een
kennelijk

d irect te Warmond vestigde. In 1772 werd  hij aangenomen als lidmaat
van de Warmondse Hervormd e kerk, als komend e van Amsterdam.1581

Maillart trad op  1  17 73 te Rijnsburg als jongeman van Amsterdam en
wonende te Warmond, in het huwelijk met Helena Maria uijnbol, weduwe
van Hieronimus de  wonend e te

Een klein jaar na zijn huweli’k was hij wederom koper van enkele roeren-
de goed eren op  een se  In 17 76 hield hij zelf op 
vliet een veiling van hu israad  en andere roerende goederen, tot een totaal

bedrag van   In hetzelfde ‘aar verkoopt hij een buiten-
plaatsje te Rijnsburg,  genaamd. 611

In 1779 verbleef hij waarschijnlijk niet meer te Warmond, want op
10-3-1779 verkocht Bernardus van Geemen als lasthebber van Izaac
Maillart de buitenplaats 

François Schilmans,  1780

Eigenaar voor   werd François Schilmans. De e n
oppervlakte was nog  als in 1753. Schilmans machtigde reeds en e le
maanden later, te   in   d e  Ro t t e r d a m s e  k o o p m a n
Adrianus Dubbeldemuts die op zijn beurt Joost Jacob van Aller machtigde
om Leevliet te verkopen. Dit geschiedde op  

Hendrik Sandijk,  1790

Kop er voor   werd  de te Amsterdam wonende Hendrik
 die tien jaar eigenaar bleef. De omschrijving bleef gelijk aan die

d er vorige t r a n s orten.
archieven geen

Van een verblijf te Warmond van  is in de
ewijs gevonden.

De omschrijving bij v er k oo in 17901651 wijkt af van die der voorgaande
transporten: extra-or maire welgesitueerde riante en weldoor-
timmerde H eere  of Buitenplaats genaamd Leevliet”. Aparte ver-
meld ing kregen de ruime zaal; de behangsels;  schilderij en de 

 voor de schoorsteen in  d e grote kamer en het ijzer schoorsteentje”;
voorts  en vergu ld  penanttafeltje met  marmer blad  in de zij-
kam er”.

Mr. Hieronymus van Alphen,  1793

Koper voor het nu h o ere 
 

van   (waarvan  
voor genoemd e behangse s, girando es en roerend e goed eren) was d e be-

kende d ichter mr. Hieronymus van Alphen, raad  en pensionaris van Leiden.
Hieronymus van Alphen was

procureur-generaal voor het ho
te Gouda op 8-8-1746, was eerst

van Utrecht en werd  3 maart 1789 pen-
sionaris van  Hij zal toen ook naar Leiden verhuisd  zijn, 
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Afb. 3.  van Alphen



samen met zijn tweed e vrouw, Catharina Geertruid  van Valkenburg, met
wie hij in 178 1 was gehuwd. Hij was een zoon van mr. Johan van
Alphen   raad  en schepen van Gouda en een kleinzoon van
prof. H ieronymus  van Al

Warmond werd , daar eind  1692

hen  1742) d ie in 1688 pred ikant te

 met Jud ith van der Maersche maar
eerd er in hetzelfde jaar reeds vertrokken was naar 

Zou  het feit d at zijn  grootvader, d ie reeds voor zijn geboorte over led en
was, een viertal jaren
kleinzoon in 

red ikant te Warmond geweest is, reden zijn dat de
een zomerverblijf zocht? In 1802 betrok 

mus van Alphen bi’voorbeeld  het bu iten Steenvoorde (boven Rijswijk) ook
uit een soort   zijn  overgrootvad er had  er eenmaal gew oond .
Het is ook mogelijk dat Van Alphen via de Leidse Van Al

geparenteerd  waren aan de Hanause tak waartoe Hieronymus

h e n s die

ehoorde,
geattendeerd  werd  op d it buiten. Immers in 1753 verkocht de wed uwe

 Simonsz. van Alphen Leevliet aan 
Van 1789 tot 20  1793 was Van Alphen raad  en pensionaris van

Leiden. In deze Let se
 westen van de Pietersker

eriode woonde  in het huis Breestraat 22, ten
k oor s t eeg ,

Van Alphen gekocht op 20 juli

het hu id ige perceel Breestraat 85, door

ze periode dus  zom ers o
17 89.1691 De Van Alphen’s verbleven in de-

Leevliet te Warmond  en  winters te Leiden.

H et Warmondse  11 f van Van Alphen was zi’n biografen tot
dusver onbekend , waarschi’n ijk omdat Van Alphen’s agboek over de
jaren 1790 en 1793 
d iverse malen in zijn dag

eet is, want over zijn andere buitens spreekt hij

In juni 1793 werd  Hieronymus van Alphen thesorier generaal der

Verenigde Nederland en, waarvoor hij naar Den Haag verhu isd e. In ok-

tober van het jaar 1793 word t als zijn woonplaats reeds ‘s-Gravenhage
  en op  26 oktober van dat jaar verkoopt hij 

De omschrijving uit 1790 werd  aangevuld  met:  van d iversche,

meest behangen zo  als booven, vertrekken waaronder een ru ime
zaal  uitzicht hebbende over de Leede op de stad  Leyden, de Zij1
en elders, voorts keuken, kelder en tuynmanshuizinge, schuytenhuis en
vischblok”. De tuin was beplant met  vruchtboomen en betim-
mert met d iverse d ru iven- en persikkekassen”.

Van Alphen legde bij de komst der Fransen in 1795 ook zijn thesorier-
schap neer en leefde tot aan zijn overlijden, op  1803, als ambteloos bur-

ger te ‘s-Gravenhage.1731

Mr. A lbertus van Nieveld,  1802

Kop er voor   werd  mr. Albertus van Nieveld. In de 
 word t opgegeven  nog wonend e te Voorburg”, maar hij is

waarschijnlijk spoedig naar Leevliet verhuisd .

Op 28-12-1795 huwt hij te Warmond (R.K.) als jongeman geboren te
Den Haag, met Agneta Kraals, weduwe van Johannes Stu ijlingh 
neliszoon, geboren  de Bru id  en bruidegom wonen dan te
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 In 1798 is hij gecommitteerd e tot het nazien van de reke-
ningen van  In d e jaren rond  1800 behoord e hij tot een van

 d ie een hervorming van d e Warmond se armbesturen 

d e n .1751
In 1802 verkocht Van Nieveld  Leevliet, met dezelfde omschrijving als in

1793.  de kassen met d ru iven en perziken zijn dan  nog 

Dr. Adam Bernard Smits   1804

Ko p er  v o or  f  w er d  d r . A d am  Ber n a r d  Sm it s   p r ed ik an t
te Lisse van 1764 tot  d ie op Leevliet ging wonen maar reeds in
1804 de buitenplaats weer  De omschrijving is nog gelijk aan

die van vorige jaren, slechts word t nu  toegevoegd  dat de sloot aan de 
westzijde van de bu itenplaats voortaan niet  zal zijn bij

Johan Christiaan Schröter, 

Koper voor f  werd  de te Katwijk wonende Johan Christiaan
Schröter. Schröter heeft werkelijk op Leevliet gewoond , want in 1807 word t
vermeld  dat hij in de gemeente  woonde. Hi’ is dan kapitein van
het  infanterie regiment Saxen Schröter verkocht
de plaats weer door aan Pieter Johan Tijken. Dit laatste transport is niet
gevonden in de Warmondse registers. Omdat er tussen april 18 11 en 18 13
een hiaat in de transportregisters is, bestaat de mogelijkheid  dat d it trans-
port ca. 18 12 heeft plaats 

Pieter Johan Tijken, 

De nieuwe eigenaar, Pieter Johan Ti’ken, was geboren op ZO-  17 7 1.
Vanaf 18 12 was hij president van het p aatselijk bestuur van  en
waarnemend secretaris. In 1813 is hij  van Warmond .

Tijken had in 1804, toen nog wonend  te Leiden, de buitenplaats 
dorp    In de jaren daarna werden grote delen van het dor d oor
hem aangekocht. In 1832 zijn bijna 90 ha grond  en een twintigtal
eigendom van de familie 

In 18 17 werd  niet Tijken, maar Klaas Koning tot schout en secretaris van
  Ti’ken werd  rond  die ti’d  schout en secretaris van

Poortugaal, althans deze  w ord t vermel in 1819. Hij woont dan
echter nog te Warmond ,  op   De familie Tijken

had  banden met Poortugaal en d it za ook de achtergrond  zijn van het feit
dat P.  Tijken te Poortugaal schout werd  en niet te  In 1821
woont hij ook te Poortugaal, waar hij enkele jaren later, op 27-6-1824,
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zou  overlijden. Hij is begraven in de familiegräfkelder te 
In 1821 had  hij Leevliet  Leevliet had  toen nog steed s een

oppervlakte van 527 roeden en bestond  nog u it de percelen 26  29.

Pieter Klaverweijde,  1823

Koper werd  Pieter Klaverweijde Gerritszoon, wonende aan de 
wetering, d ie echter zeer spoed ig overleed  want reeds op   1822 word t
het hu is aan zijn weduwe mejuffrouw Johanna Straathof, 
Korte tijd  later, in 1823, verkoopt Johanna Straathof, via Nicolaas 
koopman te Rijpwetering, d e  Waarschijnlijk heeft noc

Klaverweijde, noch zijn weduwe op Leevliet gewoond .

Prof. N icolaus Smallenburg, 1823  183 6

Koper werd  de Leidse hoogleraar in de rechten Nicolaus Smallenburg,
wonende aan de Breestraat te Leiden, die Leevliet duidelijk als zomerver-
blijf heeft bewoond , want, wanneer in 1832 het Kad aster word t ingesteld

word t hij als woonachtig te Leiden ingeschreven. Prof. mr. Nicolaus 
lenburg was geboren te    176 1 als zoon van de red ikant
Frederik Smallenburg. Hij huwde te Leiden   1788 met a Rachel
van de Kasteele. H ij was hoogleraar te Franeker, w aar in 1789 een zoon
w erd  geboren, en later te 

Smallenburg heeft Leevliet aanzienlijk uitgebreid door in 1827 de ernaast
gelegen boerderij, de percelen 30, 3  en 32   aan te  Reeds
enkele maanden later verklaart hij deze boerd erij te hebben 

 

Afb. 5. Leevliet tu ssen  1827-1845
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Afb. 6. Plattegrond van  ca. 1830



 

Afb. 8.  voor een  van  ca. 1830



In het Leidse gemeente-archief berusten een aantal 

van de veranderingen d ie Smallenburg aan Leevliet aanbracht. Hierbij is
een p lattegrond  met een ontwerp  voor een tu inaanleg (afb.  waaruit

 het doordringen van de landschapsstijl bij de tuinaanleg blijkt.
De te sloten en paden, d ie in dunne lijntjes nog op  deze kaart te zien
zijn, worden vervangen door zacht gebogen lijnen en groepen.  
was ook het park van het nabij gelegen Huis te Warmond  aangepast aan
de nieuwe stijl in parkaanleg en Smallenburg veranderde dus enkele jaren
later het park van Leevliet in dezelfde geest. Uit deze plattegrond  blijkt dat

het vrijwel rechthoekige woonhuis d oor mid del van een, met een hek
afgesloten, oprijlaan met bomen van de straatweg af bereikbaar was. Aan-
grenzend  aan het hu is lag een bleekveld . Via slingerende paden en groepjes
heesters kwam men aan de Leede, waar, linksonder, een plankier lag. Via
een bruggetje over de vroegere scheisloot tussen perceel 27 en 31 kwam
men in het overige deel van de tu in waarvan een groot deel als 
land” gebruikt werd . Aan de Leede, rechts onder op de kaart, stond  een
koepel d ie vanuit het hu is onzichtbaar was door dennen en heesters. Aan

d e overkant van d e straatweg, tussen d e straatw eg en de Warmond er rijweg
(thans de Herenweg) lag de overtu in, gevormd  door de percelen 26, 28, 29,

 en 32, met op nummer 29 een huis dat in gebru ik was als 
woning, koetshu is en paard enstalling. Ook hier lag een groot stuk 

 en verd er een aantal romantisch slingerende paden met 
g r o e
a a n

e n , w aarvan alleen beuken op  d e tekening genoemd worden. Zowel
 straatweg als aan de  was een u itgang, afgesloten met een hek.

Bij deze lattegrond  is 
aan de Lee

een bouwtekening gevoegd  van d e koepel
 (afb.  en een zijaanzicht met p lattegrond  van een huis, waar-

schijnlijk bedoeld  voor verbouwing van het huis zelf (afb. 8).
De nieuwe vorm van huis en park blijkt du idelijk uit het uit ca. 

daterende minuutplan van het kadaster (afb.  De nummers 26  32

  Leevliet tussen 1827-1845
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van de kaart van 1664-1669 werden nu vervangen door kadastrale num-
mers en wel sectie D nrs. 334, 335, 336, 337,  338,   339,
340. Uit de  aanwijsende tafel” blijkt dat o de nummers
337b en 339 de huizen stonden en op nummer 338 de koepe , die Smallen-
burg kort na  heeft laten bouwen. Smallenburg overleed te Warmond
op 20-7-1836 en werd aldaar  (zie afb. 

�� +,+ WARM ON  den   1836. Heden
overleed de Wel-Edele Hooggeleerde Heer  
LAUS SMALLENBURG, Emeritus  aan
de Leydsche  Ridder der  van den

 Leeuw. Lid van het Koninkliik 
landsch  en van andere Geleerde Genootschap-
pen. in den ouderdom van  

Afb. 10.

Enkele maanden  vindt boedelscheiding plaats in verband met
het overlijden van deze  hoogleraar van Leiden en Ridder der
orde van de Ned. Leeuw”. Zijn dochter, mej. Leonora Agatha Smallen-
burg, meerderjarig en ongehuwd, wonende op Leevliet te 
krijgt de buitenplaats toebedeeld. Nu wordt apart de  koepel aan
de  genoemd, evenals de tuinmanswoning met koetshuis en stalling
voor paarden en  plaats welke beplant is met een groot aantal 
gewassen en welwassend hakhout en tevens voorzien van een zeer goede
vruchtboomgaard, moestuin met persiken en druiven  broei-
bakken. etc.”

Afb. 11. Leevliet in 

86

 12. Leevliet tussen 1846-1897



Mej. Smallenburg verhuist

 o p  

kort d aarop  naar Den H aag en verkoopt

Jhr. Willem Abraham Gevers,  1846

Koper word t Vrouwe Magdalena  Versluys, echtgenote van jonk-
heer Willem Abraham Gevers, agent van de Algemene Rijkskassier over het
arrondissement Leiden, wonende aan de Breestraat te Leiden. Jhr. Willem
Abraham Gevers was geboren te Rotterd am 2-9-1804. Hij huwde te Mid-
d elburg met jonkvrouwe Magd alena  Versluys  1869). Van
1835 tot 1837 was hij eigenaar geweest van het Kasteel Oud-Poelgeest
ond er  In de jaren 1838 en 1842 werden ond er meer
kinderen u it d it huwelijk geboren, niet te Warmond, maar te Leiden,

waaruit blijkt dat men Leevliet alleen als zomerverblijf bewoonde. Na zijn
functie van agent van  Rijks Schatkist werd  Gevers betaalmeester te
‘s-Gravenhage, waarvoor hij ook naar deze plaats 

In 1845 koopt mevrouw Gevers de aan de zuidwestzijde naast Leevliet
gelegen bouwmanswoning, kadastrale nummers 341, 342, 343,  344,
344a en   Deze aankoo zou  ertoe hebben kunnen leid en d at
het hu is Leevliet in een groter park wam te liggen en dat men aan beide

zijden van het huis langs de Leede een grote tuin had  (vgl.   m aar
het liep anders, want een jaar later op 18-1  verkoop t m evr.
Gevers, via de Warmondse meester timmerman en metselaar Johannes
Oudshoorn, het aan de Leede gelegen deel van de oude plaats Leevliet  de
nummers 335, 336,    en 338b -met als 
vm g  nog onafgebroken d eel van een herenhuis met erf en tu in”. 
vliet was hierdoor in omvang aanzienlijk teruggebracht (vgl. fig. 12).

Op het afgesplitste terrein tussen Buurstraat (later Jan Steenlaan ge-
naamd ) en  zouden nieuwe wijken van Warmond verrijzen.

Adrianus van   185 7

Koper van het verkleinde Leevliet werd  de Warmonder Adrianus van

 vroeger korenmolenaar te Warm ond , op  het moment van d e aan-
koop zonder beroep . De koopprijs bedroeg nog slechts  

De omvang van Leevliet was toen nog 74 roe, 86 el, een omvang d ie het
bu iten tot 1897 zou  

Het is niet bekend  of Van   de plaats van  nog niet afge-
broken deel van het herenhuis” dat  in 1846 kocht, een nieuw gebouw

stichtte, of dat hij de resten van het oude huis gebru ikte voor de nieuw-
bouw . Bij d e verkoop d oor Van  in  stond  er echter weer
een  en ook de p rijs in 1857,   toont d at er
sedert 1846 wel iets verbeterd  was aan het huis. Zoals gezegd  bleef de opper-
vlakte van d e grond  in d ie jaren 
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C. C. E.  

K o e r voor het reed s genoem d e bed rag van f  werd  de heer
Char emagne Christophe Edouard   zonder beroep , wonende te
Schipluiden. Het huis werd  bewoond  door zijn zoon, de Warmondse arts

Cornelius Hendrikus Carolus  Deze was in 1856 te Warmond
gekomen en woond e d e eerste jaren van zijn Warmondse tijd  op  

 1021
In 1861 verkocht d okter  als gemachtigde van zijn overige fami-

lieleden, de buitenplaats voor f 

Jan Hendrik Schaay,  1875

De koper, Jan Hendrik Schaay, was commissionair in effecten, geboren
6-3-1802, en woond e op het moment van aankoop  te Rotterdam. Schaay
vestigde zich echter spoedig op Leevliet, waar hij 6 juli 1863  
Het huis werd na zijn dood aanbedeeld  aan zijn weduwe, Henriette 

sanna Sophia Leopold , die in 1864 ook op Leevliet blijkt te 
Wanneer zij echter in 18 75 de p laats verkoopt woont zij in ‘s-Graven-

 en woont de koper reed s op  

Cornelis Ritsema  en jr., 1875-1894

Koper van de ,,buitenplaats Leevliet, bestaande in een heerenhuizing

met erve, tuin” etc. was Cornelis Ritsema, particu lier, wonende te 
mond . De koopprijs bed roeg f  Voor het laatst word t bi’ de
overdracht van 1875 d e tijns ten behoeve van het Huis te g e -
noemd. Deze  werd  nameli’k in 1887 

Na het  van Corne  Ritsema werd het bu iten aan d iens we-+

duwe, Bernardma Cornelia  aanbed eeld , welke laatste echter op
1 april 1893 overleed. Leevliet kwam toen aan Cornelis Ritsema jr., d ie in
1894 als te Warmond   

Kort na het overlijden van d e weduwe van Cornelis Ritsema sr. 
t Cornelis Ritsema jr. d e bu itenplaats op  een o 9-6-1894 gehouden

  Met d e bedoeling er een hoger ed rag voor te krijgen
ied t Ritsema de plaats in twee delen aan ter veiling. Het oostelijk deel

van de percelen 729 en 548 word t apart van het hu is, als  bosch

en berm ” ter verkoop  aangebod en.

Adrianus van Aardenne,  19 11

Deze voorgenomen splitsing van Leevliet werd  echter niet ten u itvoer
gebracht, want beide delen werden door Adrianus van Aardenne, com-
missionair te ‘s-Gravenhage, aangekocht. De rijs bedroeg f  de
omschrijving luidde  heerenhuis met er , koetshuis, stal en schuur,
tu in, bosch en berm”. De oppervlakte bed roeg nog 74 are en 86 centiare.
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Van  kocht in 1897, nog wonend  te  voor een
bed rag van   van ‘o n k v r o u w e Emma Maria Frederika Gevers,
weduwe van  Theo oor
belend end e goed eren erbij. De o

Prins, wonende te Arnhem, nog enkele

7 1 are en 20 centiare, terwijl er
pervlakte van d it nieuwe bezit bedroeg

 huizen op  deze grond  
Op 9 mei 1899 vestigde Van  zich te Warmond,  m et

zijn echtgenote, Henriette Dorothea Ernestine Baelen. Hij was geboren te
Dordrecht op 

In 1901 vergrootte Van  Leevliet wederom, door aankoop  van
Adrianus Kortekaas,  te Warmond, van een drietal huizen met
46 are en 60 centiare grond , voor een bed rag van   

Afb. 1 3 .  Leevliet, voorzijde, in 1898

Rond de eeuwwisseling verbeterde en vernieuwde hij Leevliet, want
w anneer   van Loenen in 19 11 of 19 12 zijn tocht door Warmond  maakt
en het verslag daarvan schriftelijk neerlegt, schrijft hij onder meer: 
zetten nu  onze ond erzoekingstocht voort  . .  en zien den zorgvuld ig
aangelegden  van de  buitenplaats Leevliet, w e i-

nige jaren geleden een fraai, u itgebreid , in modernen stijl gebouw land-
huis is verrezen”.  1111
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Van  was van 1903 tot 1906 lid  van de Warmondse 
 in welke periode hij enige moeilijkheden kreeg met de 

m ond se gemeenteontvanger.[ 1131 Van  leeft in Warmond nog in

d e herinnering voort als een der eerste inwoners van het d orp  d ie een eigen
‘acht had  en nog wel  groot stoomjacht”, terw ijl men zich ook nog
erinnert dat men hem ‘s winters met ijszeilboten op  de Leede en 

plassen kon zien zeilen.
In 1906 vertrekt Van  naar  en in 1911 ver-

koopt hij Leevliet. H i’ word t in d it laatste jaar koopman genoemd en

woont dan te Rijswijk. 1141

  Hieronimus en erfgenamen, 19 1 1  195 5

Terwijl Van  resp.
totaal   had betaal

   en   dus in
voor de in 1894, 1897 en 1901 gekochte

gedeelten van Leevliet, bracht het totale bezit in  1911 bij verkoop
 d u s bijna het d ubbele o

nimus, particulier,
. Koper werd  Iwan  

wonende te Arn em. D e   lu id d e 
buitenverblijf genaamd Villa Leevliet, bestaande uit een eerenhuis, 
huis, waterreservoir, twee tu inmanswoningen en erven, benevens bloemen-,

vruchten- en moestu inen, boomgaard , oranjerie en kassen.” De opper-
vlakte was in totaal 1 ha, 92 are en 66 centiare, corres
gronden d ie Van  in de jaren 1894-1901 h a

 met de

Afb. 14. Leevliet in de twintiger jaren



In 1920 werd  een grote verbouwing u itgevoerd , waarvan helaas de
tekeningen niet meer achterhaald  kond en worden.[ 

De heer 1. H . Hieronimus overleed  op 29 ‘anuari 1925 te  in het
voormalige Nederlands Ind ië. Leevliet aan zijn weduwe, Elisabeth
Wilhelmina Eilbracht, wonende op Leevliet, aanbedeeld  voor een getaxeer-

de waarde van  De buitenplaats is dan echter niet alleen
grondig verbouwd, maar de oppervlakte  ook vergroot tot 2 ha, 63 are en
46  

De weduwe Hieronimus-Eilbracht overleed  te ‘s-Gravenhage op 12 fe-
bruari 1931 en het goed  kwam aan haar kind eren, waaronder Iwan 
man Hieronimus jr. (overleden Den Haag 26-7-1946) en mej. G. M. E.
Hieronimus, wonende te Warmond, Jan Steenlaan 21.

Uit een taxatiera
de volgende delen

port uit 194  blijkt dat de plaats in dat jaar uit
estaat:

5900  bouw terrein aan d e Herenw eg, getaxeerd  op
1050  bouwterrein aan de Lockhorstlaan, getaxeerd  op
5660  bouwterrein aan de Dorpsstraat, getaxeerd  op
980  binnenterrein tussen voorn. terreinen
4038  zijnde  van de plaats zelf met het huis
4038  zijnde  van de plaats met opstallen

4038  zijnde  van de plaats met opstallen, gelegen
n aas t  d e  gem een teh a ven

De totale op

 

f 14: 

f  9 8 0 , -
f 27.000,-
f 12.038,-

f 

werd  
 bedroeg in d at jaar dus 2 ha, en ruim 57 are en

voor ru im f  De verkoop en splitsing van de
plaats zelf vond  in dat jaar niet plaats, maar in 1955 verkopen de erven
Hieronimus op een publieke veiling de eigenlijke plaats Leevliet (vgl. afb.

 Volgens de omschrijving bestond  het verkochte u it  heren-

huis, (Jan Steenlaan 13) en drie woonhuizen (Jan Steenlaan 15, 17 en 
een grote stenen schuur, vroeger oranjerie, (Jan Steenlaan  m et  De
totale oppervlakte bed roeg 1 ha, 21 are en 46 ca, welke in d rie partijen
ter verkoop werd  aangeboden. De koper kocht echter alle d rie partijen,
zod at er in 1955 geen verdere splitsing werd  aangebracht.

N.V. Mij tot exploitatie van onroerende goederen 

Koper voor f  werd  de N .V. Maatschappij tot ex loitatie
van onroerend e goed eren  welke maatschappij reeds et 

 jaar  villa genaamd Leevliet, met vóór- en achtertuin, Jan 
laan groot 35 are, verkocht, voor het bedrag van   
(vgl. voor de oppervlakte afb. 
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Afb. 15. Leevliet in 1955

Afb. 16. Leevliet na 1956



Afb. 17.   jongensinternaat



Mevrouw M. C.  1956-1969

 was mevrouw Maria Carolina Mallee, echtgenote van Maurits
Jacobs, d irecteur van een op Leevliet gevestigd  internaat voor jongens.
In de jaren dat d it internaat op  gevestigd  was en dat de familie

Jacobs het huis bewoonde, zi’n er verschillende prentbriefkaarten van het
huis en het interieur igd . Afb. 17 en 18 tonen het hu is van buiten
en van binnen, een situatie d ie grotendeels nog u it de tijd  van Van 
ne d ateerde.

Na de opheffing van het internaat verkocht mevrouw M. C. Mallee, ge-
scheiden echtgenote van M. Jacobs, het huis in 

Th. G. Bos, 

In genoemd jaar kocht Th. G. Bos, vleesexporteur te Leidschendam,
het huis dat werd  omschreven als  villa met voor- en achtertuin, staande
en gelegen te Warmond, Jan Steenlaan  kadastraal bekend als sectie
D nr 2638, groot 35 are.

Kort na d e aankoop  werd  het grote hu is afgebroken. In 1970 verscheen
op  deze  een in moderne landhuisstijl gebouwd modern en comfor-
tabel hu is dat echter de voorbijganger in niets meer herinnert aan het
bu itenverblijf dat Carel de Moor op dezelfde p laats bijna twee en een
halve eeuw eerder had  laten oprichten.
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gemeentearchivaris van Rotterdam.
4 4 . Zie noot 32, blz. 220.

4 5 . G.A. Leiden, Notariele archieven 2166, nr. 51.
4 6 . G.A. Leiden, Notariele archieven 2166, nr. 108, d.d. 31-12-1751.

4 7 . A.R.A., R.A.W. 20, fol. 107.
4 8 . A.R.A., R.A.W. 53, nr. 305, d.d.  

4 9 .  R.A.W. 53, nr. 317, d.d. 24-4-1751; en R.A.W. 53, nr. 366, d.d. 26-8-1754.

5 0 . A.R.A., R.A.W. 54, d.d. 13-12-1759.
A.R.A., R.A.W. 53, nr. 382, d.d. 15-8-1755.

5 2 . A.R.A., R.A.W. 53, nr. 384, d.d.  

5 3 . A.R.A., R.A.W. 20, fol. 
5 4 . A.R.A., R.A.W. 21, d.d. 8-1-1771 en 

5 5 . A.R.A..  R.A.W. 21. d.d. 

5 6 . Oud archief gemeente  (gemeentehuis) nr. 9 fol. 192-193

5 7 . A.R.A., R.A.W. 50, d.d. 28-8-1771.

58. Archief Kerkeraad N.H. Gemeente  nr. 12.
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A.R.A.,  R.A.W. 50, d.d. 

A.R.A., R.A.W. 50, d.d. 9-8-1776.
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A.R.A., R.A.W. 56, nr. 4, d.d. 29-8-1776.
A.R.A., R.A.W. 21, nr. 242, d.d.  

Notaris B. F. van den Bosche, d.d. 
A.R.A.,  R.A.W. 21, nr. 263.

A.R.A.,  R.A.W. 22,  d.d. 
De beëdiging had plaats op  Mededeling dr. P.  Buynsters te Nijmegen.

W. C. H.    voorheen en thans,  Leiden 1927, blz. 71, waar ten onrechte. .  .  .  . .
  aar  wordt opgegeven.

68.   dr. P. J. Buynsters te Nijmegen.
69. Mededeling G.A. Leiden aan dr. P. J. Buynsters.

70. Mededeling dr. P. J. Buynsters.
71. A.R.A.,  R.A.W. 23, 74, d.d. 21-10-1793.

72. A.R.A.,  R.A.W. 23, 75, d.d. 

73. Voor deze personalia: Nederland’s Adelsboek 1940, b l z . 6 0



74. O u d    ( G e m e e n t e h u i s )gemeente n r. 5, d.d.

75. G.A. Leiden, Huisarchief  404.

76. A.R.A., R.A.W. 24. d .d. 
77. Nederlandse Leeuw 87  75; A. M. Hulkenberg, De  van  Lisse 

 blz. 98 
78. A.R.A., R.A.W. 24, 150, d .d . 

79. Oud archief gemeente  (Gemeentehuis) nr. 6, d .d . 
80. Vgl. A.R.A., R.A.W. 26 en A.R.A., Aanwinsten Derde Afd. 1957  13.

81. A.R.A., R.A.W. 24,  d.d. 
82.  A. G. van der Steur (red .),  en  Bijdragen tot  de   

Den  H aag 1969, Bijlage 11 B.
83. K.B. d .d . 4-3-1817.

84. A.R.A., Aanwinsten Derde Afd. 1957  13, d .d . 
85. A. van der Poest Clement, Familie Tijken, Ned. Leeuw 28  369.

86. A.R.A., Aanwinsten Derde Afd. 1957 111 13, d .d . 
87. A.R.A., Aanwinsten Derde Afd . 1957  13, d .d . 12-10-1822, acte notaris Van Veen te

Oudewetering d.d. 
88. A.R.A., Aanwinsten Derde Afd . 1957  13, d .d . 14-3-1823, acte notaris K. Koning 

Warmond d.d. 
89. Kwartierstatenboek, ‘s-Gravenhage 1958, blz. 154.

90. A.R.A., Aanwinsten Derde Afd . 1957  13, d.d.  acte notaris K. Koning te
W a r m o n d  d .d .  

91. A.R.A., Aanwinsten Derde Afd. 1957  13, d .d . 
92. G.A. Leiden,  89860.

93. W. C. H.   voorheen en thans,  Leid en 1927, blz. 86.
94. A.R.A., Aanwinsten Derde Afd. 1957  13, d .d . 9-11-1836, acte notaris K. Koning te

 d . d .  
95. A.R.A., Aanwinsten Derde Afd . 1957  13, acte notaris K. Koning te  d.d.

  W. L.  Het Kasteel Oud-Poelgeest,  z.j., blz. 9.
96.  Adelsboek 1942, blz. 288.

97. A.R.A., Aanwinsten Derde Afd . 1957  13, d .d . 23-4-1845, acte notaris K. Koning te
W a r m o n d  d .d .  

98. A.R.A., Aanw insten Derde Afd . 1957 111 13, acte notaris K.  te  d.d.

99. De buiten  bestond  in 1846 u it de
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kad astrale nummers D 335, 336 en 337, 
 roe; 40 el; 338a 86 el; en 338b el.7 6 Kad aster  

Titels van  aankomst. deel 94. nr. 28.
100. Kadaster Leiden,  aankomst, deel 234, nr. 60; acte notaris J. de Crane 

 d . d .  
101. De kadastrale aanduiding lu idde in 1857 echter anders. Door vernummering werd  de

grond nu aangeduid  als sectie D   512 en  548.
102. Vgl. M.  Dokter C. H. C.  geneesheer te W al-mond, Leids Jaarboekje 1957,

103. Kadaster Leiden, Titels van  aankomst, deel 297, nr. 51; acte notaris  d e Crane re

Warmond d.d .  De kadastrale numm ers w aren nu  sectie D 729, 730, 512 en
548. De oppervlakte bed roeg nog 74 roe en 86 el.

 A. G. van der Steur, Familie aantekeningen Broes van  V an  Plek, ms. In
coll. A. G. van der  H aarlem.

 Kadaster Leiden,  van aankomst, deel 332, nr. 1; acte notaris J. d e Crane te 
mond d.d.  De oppervlakte is nog 74 roe en  86 el. De kadastrale nummers nog

D 729, 730, 512 en  548.
105. Kadaster Leiden, Titels van  aankomst, deel 445, nr. 42; acte notaris 1. Schelms te 

gom d .d . X-5-1875. De kadastrale nummers en oppervlakte zijn nog gelijk aan d ie van
1861.
106. Vgl.  J. Fockema Andreae,  Leid s-Jaarboekje 1949, blz. 71.
107. Kadaster Leiden, Titels van aankomst, deel 654, nr. 5;  notaris L. J. C. A.  te

Leiden d.d.  De kadastrale nummers en oppervlakte zijn nog gelijk aan d ie van
1875.



108. Kadaster Leiden, Titels van aankomst, deel 654, nr. 96; acte notaris  F.  Frijlinck te
 d.d.  De kadastrale nummers en oppervlakte zijn nog gelijk aan die van

1875.
109. Kadaster Leiden, Titels van aankomst, deel 684, nr. 19; acte d.d. 4-5-1897. De kadas-
trale nummers: Sectie D 515, huis en erf, 1 are 10 ca; 516, huis en erf, 1 are 20 ca; 517, tuin,
28 are; 862, huis, schuur en erf, 2 are 20 ca; en 334, weiland, 38 are 70 ca.

 Bevolkingsregister  (Gemeentehuis).
110. Kadaster Leiden, Titels van aankomst, deel 731, nr. 7; acte notaris  F. S. Frijlinck te

 d.d.  De kadastrale nummers: Sectie D 592, huis en erf, 34 ca; 1066,
tuin, 19 are 57 ca; 1067, tuin, 3 are 40 ca; 1068, huis, schuur en erf, 11 are 78 ca; en 1069,
huis, schuur en erf, 7 are 55 ca.
111. Vgl. het in noot 82 aangehaalde werk, blz. 43-44.
112. Als noot  blz. 85.
113.  noot 111, blz. 93.
114. Kadaster Leiden, Titels van aankomst, deel 854, nr. 43; acte notaris J. H. Bosch te
‘s-Gravenhage d.d. 1-7-1911.
115. De kadastrale nummers luiden in 1911: Sectie D 1298, 1299, 1300 en 1373.

 Dossier Leevliet in archief gemeentewerken 
116. De kadastrale nummers luiden dan: Sectie D 1298, 1299, 1300,  342, 1544 en
1543. Kadaster Leiden, Titels van aankomst, deel 1093, nr. 48; acte d.d. 

 Familie-archief Oudshoorn (in bezit van A.  van der Steur, Haarlem). 
 betreffende taxaties van het landgoed Leevliet onder  1941-1955”.

117. Kadaster Leiden, Titels van aankomst, deel 1625, nr. 117; acte notaris P. H. Romeyn
te  d.d.  De kadastrale nummers luiden dan: D 1544, 1543, 1299 en
1300. Zie ook noot 

 Kadaster Leiden, Titels van aankomst, deel 1643, nr. 117  acte notaris J. F. Snijders
te ‘s-Gravenhage d.d. 12-6-1956. Het kadastrale nummer was D 2688.
119. Kadaster Leiden, Titels van aankomst, deel 2074, nr.  acte notaris W. S.  te
Leiden d.d. 

AFBEELDINGEN

Afb.  De oppervlakte van Leevliet in de jaren  1827. Het huis stond op perceel 27 (naar
de kaart van  van 
Afb. 2. Carel de Moor, zelfportret; paneel   17 cm, Rijksmuseum Amsterdam 

Afb. 3. Mr. Hieronymus van Alphen, eigenaar van Leevliet van 1790-1793; gravure 
grafisch Bureau, ‘s-Gravenhage.

Afb. 4. Prof.  Smallenburg, eigenaar van Leevliet van  1836; Rijksuniversiteit
Leiden.
Afb. 5. De oppervlakte van Leevliet in de jaren 1827.1845 (naar de kaart van  van
1664-1669).
Afb. 6. Plattegrond van Leevliet ca. 1830; Gem.  Leiden, prentverz. nr. 89860.
Afb. 7. Bouwtekening voor de koepel van Leevliet aan de Warmonder  ca. 1830;
Gem.  Leiden, prentverz. nr. 89860.
Afb. 8. Bouwtekening voor een gevel van Leevliet, ca. 1830; Gem.  Leiden, prentverz.
nr. 89860.
Afb. 9. De oppervlakte van Leevliet in de jaren   het kadastrale minuutplan
van ca. 
Afb. 10.  van  N. Smallenburg.
Afb. ll. De  van    de   (naar het kadastrale 
van ca.  
Afb. 12. De oppervlakte van Leevliet in de jaren 1846.1897  kadastrale 
van ca. 
Afb. 13. Leevliet aan de voorzijde, 1898, na de ingrijpende veranderingen die Van 
aanbracht. Zincografie.
Afb. 14. Leevliet in de twintiger  van de 20e eeuw in een bladerloos seizoen. 



king met afb. 13 toont, dat de voordeur veranderd  is. De  kamers links naast de deur 

samengetrokken tot een erker, welke tot op  het dak is voortgezet. De aanbouw met de punt-
gevel, welke aan de rechterzijde op  afb. 13 te zien is, is veranderd  tot een aanbouw welke

gelijk is aan d ie aan de linkerzijde. Prentbriefkaart, u itgave  en Heenk.

Afb. 15. De oppervlakte van Leevliet in 1955 (naar de moderne kadastrale kaart).
Afb. 16. De oppervlakte van Leevliet in de jaren  (naar de m oderne kadastrale

kaart).
Afb. 17. Leevliet als jongensinternaat, ca. 1960. Het smeed ijzeren hek van afb. 14 is vervan-
gen door een  e. De deur is in de vroegere erker aangebracht. Prentbriefkaart.

Afb. 18. De hall in et  Leevliet, ca. 1960. Prentbriefkaart.


