
St. Elisabeth kapel - Leiden

Volgens de krant het Centrum zou bij de bouw van het zusterhuis en de kapel
glas in lood ramen geplaatst zijn door Joan Colette en Atelier van Geldermalsen.
Deze ramen zijn ook beschreven in het boek van W.F. Gouwe.
Reden genoeg om te gaan kijken en zelf foto’s te maken.



St. Elisabeth kapel - Leiden

Kapel voormalig R.K. St. Elisabethziekenhuis
(in gebruik 1893) aan de Hooigracht.
Onderdeel van een grote uitbreiding van dit ziekenhuis,
met achterkant aan de Middelste Gracht.
Als ziekenhuis buiten gebruik 1972. 



De kapel heeft jaren leeg gestaan en is diverse keren van bewoner gewisseld.

Na diverse omwegen is de huidige bewoner gevonden en deze heeft gelegenheid
gegeven om foto’s te komen maken. (augustus 2019)



De nieuwe bewoner genaamd
Cats & Dogs heeft in dit pand een
riant en uniek onderkomen gevonden.
Er is een verdiepingsvloer in de kapel gelegd
waarop het bedrijf is gehuisvest.
Het is een zeer moderne werkomgeving in
een gebouw wat historie uitstraalt.

Sfeerfoto van de oude kapel



In dit gedeelte van de kapel zijn
de beoogde ramen niet gevonden.

Wel zijn er in en rond de kapel
enkele tientallen ramen die
zeer de moeite waard zijn.

Boven het voormalige altaar een groot rond raam
met daarop een religieuze afbeelding.



Aan de overzijde van het altaar op het balkon waar vroeger het orgel stond
een enorm rond raam.
Dit raam was onzichtbaar omdat het orgel ervoor stond.
Nu dat het orgel grotendeels weg is geeft het een prachtig tegenlicht.



Aan de linkerzijde in de zijbeuken een aantal
afbeeldingen met bloemen. 
Aan de rechterzijde afbeeldingen met
dieren.



Net onder de dakrand aan beide zijden zes ramen met religieuze afbeeldingen.



Opvallend is een bruine kant en een blauwe kant.



Op veel plaatsen in de kapel
doorschijnende mozaïek ramen.



Veel ramen hebben een bijzondere tekening van het mozaïek.



Bij het altaar twee zandstenen zuilen met
daarin uitgehouwen 12 hoofden.
Dit zouden de apostelen kunnen zijn.

Onder de ondersteuningsbalken van
het plafond zijn stenen met symbolen. 



Op de site van Erfgoed Leiden en omstreken is veel fotomateriaal
te vinden van het Elisabeth gasthuis EN de kapel.

De foto’s zijn gemaakt tussen 1982 en 1989

De kapel heeft diverse verbouwingen ondergaan, er is destijds een
verdiepingsvloer geplaatst met daarop ook een ruimte met een 
systeemplafond. Aan de orgelzijde was vanaf de begane grond ook een 
moderne trap.

Het systeemplafond en de glazen wand zijn nu ook niet meer aanwezig en 
momenteel is de oude overkapping weer helemaal zichtbaar. Ook is de trap
verplaatst naar de voorzijde.

De twee beoogde ramen bevonden zich aan de achterkant van de kapel ter 
hoogte van het orgel op de begane grond.
Mogelijk waren het drie gebrandschilderde ramen.



Het ronde raam was 
vanaf de binnenzijde 
niet te zien door het 
orgel.

In het struikgewas de contouren van de 
gezochte ramen op de begane grond!



De twee ramen bevonden zich aan de achterkant van de kapel.

Op de onderste twee foto’s is ook nog een
derde raam te zien.

Links een trap aan de zijde van het orgel.



Helaas, de betreffende ramen zijn niet gevonden in het pand maar wel is
duidelijk waar de ramen hebben gehangen.

De huidige bewoner heeft aangegeven dat op de plaats waar de ramen
hebben gehangen nu gewoon van vensterglas is gemonteerd.

De betreffende ramen zijn twee keer herplaatst in Leiden.



Vloer aan de kant van het voormalige altaar.

Grote zaal aan de kant
van het voormalige altaar.



Aan beide zijden twee smalle zijbeuken.
Onder het orgel 
ook een smalle gang

Mogelijk waren deze gangen ook al aanwezig voor het plaatsen van de verdiepingsvloer.

Ter hoogte van de verdiepingsvloer.



Trap vanaf verdieping naar het balkon.



Afgesloten balkon Raam buitenzijde

Orgel op balkon



Inwijding van de kapel in 1930.



Voorzijde

Zijzijde

Achterzijde



Dankzij een tip van Jan ter Haar en het onderstaande
krantenartikel zijn de ramen gevonden in het Alrijne
ziekenhuis in Leiderdorp. 



Nieuwe Locatie

Nb. De wijding van de kapel was in 1930
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