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NIEUWSBRIEF 2   19 SEPTEMBER 2015 
 

 

De Open Monumentendagen: een groot succes 
 

Tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september 

liepen en fietsten er weer veel mensen door Leiden.  

Zij konden onder andere de door Diogenes gekochte 

voormalige wijnkoperij Hogewoerd 59-61 bekijken. Zoals 

verwacht werd was de belangstelling groot: op de twee 

dagen samen kwamen er bijna tweeduizend mensen. 

Daarmee was de wijnkoperij een van de drukst bezochte 

panden van deze editie van de Open Monumentendagen. 

 

Er waren in het pand veel activiteiten: 

 Diogenes had veel foto’s en andere informatie 

opgehangen over de activiteiten van Diogenes in het 

algemeen en over de oude wijnkoperij in het bijzonder.  

 Jan Dröge liet de resultaten zien van het door hem 

verrichte bouwhistorisch onderzoek. 

 De architect Marcel van Dijk gaf een toelichting op de 

tekeningen en animaties van de restauratie- en 

herbestemmingsplannen die hij in overleg met 

Diogenes ontwikkelt. Hij vertelde dat het de bedoeling 

is om drie hele woningen te maken aan de kant van de 

Hogewoerd en een vierde aan een tuin aan de kant van 

de Koenesteeg. De benedenverdiepingen kunnen 

desgewenst ook als praktijkruimte worden gebruikt. De 

bezoekers waren onder de indruk van de plannen, maar 

een veel gehoorde reactie was dat er nog veel moet 

gebeuren voordat ze zijn uitgevoerd. 

 Passend bij de vroegere bestemming van het pand was 

er ook een standje van de Leidse vestiging van de 

wijnkoperij Henri Bloem. De bezoekers konden daar 

onder andere een rode wijn ‘Leidens Ontzet’ proeven. 

 En ten slotte exposeerde de kunstenares Lieske van der 

Laan beeldjes en andere kunstvoorwerpen op de 

planken waar ooit wijnflessen lagen. 

 

De achterpagina van het informatieboekje van de Open 

Monumentendagen Leiden was afkomstig van Diogenes en 

Architectenburo Marcel van Dijk. 
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Dankzij de medewerking van een aantal enthousiaste vrijwilligers verliep alles prima. 

Eerst was overwogen om ook een van de woningen boven de wijnkoperij, Hogewoerd 61, open te stellen. Daarvan is 

om veiligheidsredenen afgezien: sommige vloeren zijn niet betrouwbaar en de trap naar de zolder is erg steil. 

 

Meer foto’s zijn te vinden op de pagina Hogewoerd 59-61 op de Open Monumentendagen. 

 

Foto’s en een filmpje van de 

wijnkoperij uit 2008 
 

Een van de bezoekers van de Open Monumentendagen, 

Frank Köster uit Leiden, vertelde dat hij in 2008 in de 

wijnkoperij was geweest en dat hij daar een paar foto’s 

had gemaakt omdat hij het zo’n bijzonder bedrijf vond. 

Hij had zelfs een kort filmpje gemaakt. Toen de 

eigenaresse, mevrouw M.H.S. (Mieke) Maat, verscheen 

had hij zijn toestel echter weggedraaid.  

De foto’s en het filmfragment zijn te zien op de pagina 

over de geschiedenis van Hogewoerd 59-61. 

 

 

IJzeren wijnrekken te koop  
 

 

De bezoekers van de Open Monumentendagen hebben kunnen zien dat er in de voormalige wijnkoperij nog diverse 

oude ijzeren wijnrekken staan. De breedte varieert 0,50 tot 2,60 meter, de hoogte van 1 tot 2,60 meter. De meeste 

rekken zijn 45 cm diep. 

De rekken zijn te koop. Op de pagina IJzeren wijnrekken te koop op de website van Diogenes staan foto's met de 

afmetingen en de prijzen. 

 

Reageren op de nieuwsbrief 
 

Als u wilt reageren op de nieuwsbrief, dan kunt u een mailtje sturen naar nieuwsbrief@diogenes-leiden.nl. 

Dat adres kunt u ook gebruiken om u aan te melden of af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief of om een 

wijziging van uw mailadres door te geven. 

http://www.diogenes-leiden.nl/omd15.htm
http://www.diogenes-leiden.nl/h5961.htm#Mieke
http://www.diogenes-leiden.nl/rekje.htm
mailto:nieuwsbrief@diogenes-leiden.nl

