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Stiel is een vrijwilligersorganisatie die streeft naar het behoud en hergebruik van monumenten van bedrijf en 

techniek in Leiden en de regio. Dat zijn niet alleen fabrieken, maar ook winkels, pakhuizen, bollenschuren, 

bruggen, trafozuilen en andere zaken die verwijzen naar ons werkend verleden. Hergebruik van gebouwen heeft 

de voorkeur boven sloop. Ook bedrijfsarchieven en ambachten hebben onze aandacht. 

 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2018-4 

 
De gevelsteen in de Zamenhofstraat vermeld niet de verdiensten 

van de familie van Heukelom. De lakenfabriek was in 1783 

omgezet in een sociëteit oftewel een V.O.F. met de naam F.van 

Lelyveld WMZ & Co..  Frans van Lelyveld overleed echter in 1785 

en in dat jaar verplaatste Jan van Heukelom (III) het bedrijf van de 

Hogewoerd/Dwars Bolwerkstraat naar de hoek Mare/Oude Singel.  

Zijn zoon Jan (IV)  ging in 1805 naar Engeland en liet zich in 1815 

bij Boulton & Watt in Soho bij Birmingham over het gebruik van 

stoommachine instrueren. In 1816 kwam de eerste stoommachine in 

de textielnijverheid naar Leiden. 

 

Houtzaagmolen De Heesterboom 

 

Het gevelteken op de zaagloods 

is door Jan Willem Bruins 

opnieuw aangebracht en op 

feestelijke wijze onthuld door 

HVOL en Stiel. 

 

 

 

 

 

 

Kinderarbeid 

 

Het boek J.J.Cremer en de Leidse Fabriekskinderen wordt opnieuw uitgebracht. 

Het door Cor Smit geschreven boek bleek op scholen veel gevraagd te worden 

voor de literatuurlijst. Het is nu bijgewerkt door de auteur en net als bij de eerste 

druk hebben we als Stiel daar weer financieel aan bijgedragen om de prijs laag te 

houden. Een actueel onderwerp, een handzaam boek. 

 

www.primaverapers.nl. 

 

 

Tijdschrift Stielz digitaal  

 

Alle artikelen uit de tijdschriften Stielz zijn thans gedigitaliseerd. Het ELO kan helaas PDF bestanden 

met zoekfunctie niet opnemen, een zoekfunctie met Adobe Pro is o.i. noodzakelijk. We zoeken verder. 

 

http://www.stiel-leiden.nl/

