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Toegegeven, machtsverheffen is nooit mijn sterkste kant geweest. Op het gymnasium werd mij zelfs 

dringend aangeraden wiskunde uit mijn vakkenpakket te gooien. Dat was beter voor zowel mijn 

geestelijke gesteldheid als die van mijn wiskundeleraar. 

Jaren later ontdekte ik de rol van wiskunde in de architectuur. Niet alleen berekent men constructies,  

ook gebruiken architecten getallen in hun decoratief programma. Symmetrie in gevelopbouw, of de 

vormtaal van een ruit als grondvorm voor een volledig hofje. Mathematica in optima forma. 

Wiskunde was vanaf de stichting van de Leidse universiteit door Willem van Oranje één van de  

zeven vrije kunsten die op het onderwijsprogramma stonden. Het curriculum is door de eeuwen 

heen veranderd, maar de macht van de wetenschap is opnieuw te ervaren tijdens de 26e Open  

Monumentendagen Leiden. Het kerkelijk gezag is ruim vertegenwoordigd, van het rijke Roomse  

leven in de Sint Lodewijkkerk tot de strenge reformatorische eenvoud van de ooit katholieke  

Pieterskerk. De wereldlijke macht manifesteert zich onder andere in het Stadhuis en het Gravensteen. 

De woonhuizen van de elite aan het Rapenburg tonen de glitter en glamour van vervlogen tijden. 

Met trots presenteren wij nieuwe samenwerkingsverbanden. Met het Rijnlands Architectuur Platform  

lanceren wij de UAR-applicatie, een mobiele techniek die zichtbaar maakt wat er niet (meer) is. 

Met de Contactgroep Leidse Koren stelden we een prachtig programma samen van muziek in  

monumenten. De openingstijden zijn dit jaar op zondag verruimd, op zaterdag beginnen we iets 

later. Wij denken zo nog meer monumentenliefhebbers tot een bezoek te kunnen verLEIDEN.

Open Monumentendagen Leiden wordt mogelijk gemaakt door eigenaren van panden, subsidie-

gevers, sponsors en deskundigen. Maar zonder de vrijwillige inzet van 200 gepassioneerde Leidenaren 

zou de organisatie van dit tweedaagse evenement onmogelijk zijn. Namens het bestuur van de 

Stichting Open Monumentendagen Leiden zeer veel dank!

Geheimtip? De Keet van Hendrik Jesse. En het Leids Maçonniek centrum. Met een passer in de gevel.

vOOrwOOrd

Koen Brakenhoff / voorzitter stichting Open Monumentendagen Leiden
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Pandeigenaar, rondleider, gastheer, gastvrouw, organisator van de jeugdactiviteiten, pandmanager, 

schrijver, vertaler en redacteur van de OMDgids en de kidsgids, fotograaf, organisator van de mu-

ziek, bestuurslid …

Open Monumentendagen Leiden kan niet plaatsvinden zonder de inzet van vrijwilligers. Ieder jaar 

werken bijna 200 vrijwilligers mee om het tweedaagse evenement tot een succes te maken. Mensen 

die zich inzetten om hun passie voor monumenten te delen met het grote publiek. 

Naast het verrichten van concrete werkzaamheden, geeft Open Monumentendagen Leiden je de 

kans om je horizon te verbreden. Onder andere door het ontmoeten van nieuwe mensen en door 

kennis te delen over de geschiedenis van één of meer monumenten.  

Wil je ook je steentje bijdragen aan dit evenement? 

Stuur een mail naar openmonumentendagen@leiden.nl  We nemen dan contact met je op. 

Open Monumentendagen

vrijwiLLigers
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het boekje: overzicht van de programma’s /  
l   In dit boekje vindt u een overzicht van de opengestelde monumenten en de nevenactiviteiten in 

 Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. 

l  Daarnaast vindt u in dit boekje:

-  informatie over de opengestelde monumenten in Leiden en Leiderdorp

-  het programma Muziek in Monumenten in Leiden

-  wandelroutes en een fietsroute langs de opengestelde monumenten in Leiden 

l   Openingstijden vindt u in het overzicht van monumenten. In principe zijn ze als volgt:

 Leiden  za 12-17 u; zo 10-17 u.  Info in het Stadhuis za en zo 10-17.  

 Leiderdorp za 11-17 u. 

 Oegstgeest za/zo 12-17 u.  Opening za 11 u.    

 Let u op afwijkende openingstijden bij individuele monumenten! Deze zijn vermeld bij de beschrijving van de 

 monumenten in dit boekje. In Leiden zijn de openingstijden anders dan voorgaande jaren. De panden zijn op 

 zaterdag van 12-17 en op zondag van 10-17 open.

Bezoek monumenten /  
Niet alle panden zijn berekend op grote aantallen bezoekers. Het is daarom goed mogelijk dat u bij 

bepaalde panden korte of langere tijd moet wachten. De organisatie vraagt daarvoor uw begrip en 

medewerking. Het bezoek aan elk van de opengestelde monumenten is geheel voor eigen risico.

informatiepunt Leidse Open Monumentendagen /  
Het centrale informatiepunt tijdens de Open Monumentendagen is in het Leidse Stadhuis (Breestraat 92) 

Kidsgids en engelstalige programma Leiden /  
De Kidsgids en het Engelstalige programma (Leiden) zijn tijdens de Open Monumentendagen ver-

krijgbaar bij het centrale informatiepunt in het Leidse stadhuis, Breestraat 92.

Parkeren Leiden /  
De wandel- en fietsroutes zijn niet bedoeld voor auto’s. Als u met de auto naar Leiden komt, kunt 

u gebruik maken van verschillende parkeerterreinen. Raadpleeg voor informatie hierover www.

leiden.nl/parkeren. U kunt ook bellen met parkeerterrein Haagweg via tel.nr. 071 512 00 71.

autovrije zondag /  
Zondag 15 september is het autovrije zondag in Leiden. Dit betekent dat een deel van het centrum 

niet toegankelijk is voor auto’s. Zie hiervoor het kaartje op de achterflap. Openbaar vervoer en taxi’s 

mogen wel door het autovrije gebied rijden. 

Fietsverhuur /  
Bij Centraal Station Leiden kunt u een fiets huren tegen betaling en een borg. Legitimatie is ver-

plicht. Reserveren is aan te raden (tel. 071 512 00 68). 

Openbaar vervoer /  
Wij raden u aan actuele informatie op te vragen via www.9292ov.nl of via tel. nr. 0900-9292 (€ 0,70 p.min). 

informatie /  
www.openmonumentendagenleiden.nl / www.leiderdorp.nl / www.oegstgeest.nl

Actuele informatie tijdens de Open Monumentendagen via twitter @OMdLeiden

tiPs

vOOr de BezOeKer
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Overzicht MOnuMenten

Leiden

01. stadhuis

Breestraat 92

Open / za zO  
Meer info p. 28Leids zelfbewustzijn, ook ná de brand

02. PietersKerK

PietersKerKhOF 1a, KLOKsteeg 16a Meer info p. 29Het goudleerbehang betaalden ze zelf

BAK

Open / za zO  ±AIEKN

za zaterdag open van 12.00 tot 17.00 uur
zO zondag open van 10.00 tot 17.00 uur
B afwijkende openingstijden
A (±) (gedeeltelijk) toegankelijk voor minder validen
I Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd
Bezoek aan elk van de opengestelde monumenten is op eigen risico.

E consumpties verkrijgbaar

K Muziek in monument

F jeugdactiviteit

N andere nevenactiviteit

  @OMdLeiden

03. gravensteen

PietersKerKhOF 6

Open / za zO  
Meer info p. 30Gevangenis en executieplaats

04. sieBOLdhuis

raPenBurg 19 Meer info p. 31Metamorfoses van vier eeuwen

I

Open / za zO  AE

05. woonhuis raPenBurg 29

raPenBurg 29

Open / za zO 
Meer info p. 32Voor hoge nood: het secreethok

06. vm. woonhuis raPenBurg 31-33

raPenBurg 31-33 Meer info p. 33Hier woonde dokter Boerhaave

±AIE

Open / za zO  ±A

07. vm. woonhuis raPenBurg 65

raPenBurg 65

Open / za   
Meer info p. 34Stucwerk uit de zeventiende eeuw

08. vm. woonhuis raPenBurg 36

raPenBurg 36 Meer info p. 35Een Elsevier bouwde dit pand

±A

Open / za zO  AIE

09. acadeMiegeBOuw

raPenBurg 73

Open / za zO  
Meer info p. 38Pak de trap naar de Parnassus

10. hOrtus BOtanicus

raPenBurg 73 Meer info p. 39Nu ook met Arabische kruiden

±AK

Open / za zO  BAE

11 . Leidse sterrewacht

sterrenwachtLaan 7-13

Open / za zO  
Meer info p. 40Einstein kwam hier ook

12. Barent van naMenhOFje

hOeFstraat 12 Meer info p. 42Gesloopt en ruimer herbouwd

±AI

Open / za zO  AI
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Overzicht MOnuMenten

Leiden

13. vm. ‘s rijKsMuseuM van 
natuurLijKe histOrie

raaMsteeg 2-2a

Open / za zO  
Meer info p. 43Gedroogde en gedrenkte dieren

14. sint LOdewijKKerK

steenschuur 19 Meer info p. 47Dankzij een Franse koning

±AI

Open / za   AK

15. vm. woonhuis steenschuur 11

steenschuur 11

Open / za zO  
Meer info p. 48Met stukjes uit de veertiende eeuw

16. vm. woonhuis steenschuur 14

steenschuur 14 Meer info p. 49Vélouté, destijds hip voor wanden

N

Open / zO  ±AI

17. Leids MaçOnnieK centruM

steenschuur 4-6

Open / za zO  
Meer info p. 50Geestelijk metselen en weven

18. Breestraat 90

Breestraat 90 Meer info p. 51Jugendstil op een A-locatie

B ±AE

Open / za zO  ±AI

19. waaLse KerK

Breestraat 62

Open / za   
Meer info p. 54Kapel van een middeleeuws gasthuis

20. stadsgehOOrzaaL

Breestraat 60 Meer info p. 55Stond bijna in het Van der Werfpark

AK

Open / zO  B ±AKIE

21. geMeenLandshuis van rijnLand

Breestraat 59

Open / za  
Meer info p. 56Hier woonde ook de dijkgraaf

22. vm. nederLandsche BanK

KOrt raPenBurg 1-3 Meer info p. 58De geldkisten staan nog op het dak

I

Open / za  IE

23. nieuwe BeestenMarKt 9

nieuwe BeestenMarKt 9

Open / zO  
Meer info p. 59Handel voor veeboeren

24. MuseuM de LaKenhaL

Oude singeL 28-32 Meer info p. 61Keurhal voor wereldhandel

±A

Open / za zO  BAE

25. Leidse schOuwBurg

Oude vest 43

Open / zO  
Meer info p. 62Oude dame, ooit gesierd met camelia’s

26. MuseuM BOerhaave

Lange st agnietenstraat 10 Meer info p. 63Klooster, dolhuis, pesthuis en ziekenhuis

B ±AEF

Open / za zO BAE

27. harteBrugKerK

haarLeMMerstraat 110

Open / za zO  
Meer info p. 64Met ondergrondse schatten

BK



Overzicht MOnuMenten

Leiden

28. vm. heiLige geest- OF arMe 
wees- en Kinderhuis

hOOgLandse KerKgracht 17

Open / za   
Meer info p. 65Regenten bleven niet lang

29. hOOgLandse KerK

nieuwstraat 26c Meer info p. 66Een paar kerkhuisjes leunen nog aan

±AKI

Open / za   AK

30. sint-PetrusKerK

LaMMenschansweg 40a

Open / za zO  
Meer info p. 68Pronkstuk voor een nieuwbouwwijk

31. woonhuis PLantsOen 19

PLantsOen 19 Meer info p. 69De allure zit van binnen

BAKN

Open / za zO  

32. teveLingshOF

4e Binnenvestgracht 7

Open / za zO  
Meer info p. 70Spot de ruiten in dit hof

33. BegraaFPLaats grOenesteeg

grOenesteeg 126 Meer info p. 71Chique rusten onder gelijken

I

Open / zO  ±AE

34. regentenKaMer hOF MeerMansBurg

Oude vest 159a

Open / zO   
Meer info p. 74Een rijkspaleis voor weduwen

35. vm. woonhuis de Keet

rijnsBurgerweg 35 Meer info p. 75Jesse, man van vele stijlen

Open / za zO  I

vm. woonhuis de Keet. Foto: Francien van zaanen durand Leiden/9

I

E



nevenactiviteiten

Leiden

j. sPeurtOcht dOOr Leiden
start Bij de Burcht, Burgsteeg

 / za zO
Loop een monumentale speurtocht door Leiden vol macht 
en pracht. Haal je Kidsgids op bij het Stadhuis of de Burcht.

j1. ridders en Prinsessen OP 
de Burcht

de Burcht, Burgsteeg

/ za zO  13-17 u

Kom naar de Burcht voor Ridders- en Prinsessenspelen. 
Of spring op het springkussen en maak je eigen vlag.

jeugdactiviteiten /

j2. deMOnstraties aMBachten 
in hOnderdjarig Pand

Langegracht 70c

/ za zO  12-17 u

Zelf versieringen in steen maken? Wil je wel eens weten 
hoe een steenhouwer werkt of hoe Middeleeuws steenbier 
wordt gebrouwen (alleen za.)? Kom dan naar de  Lange-
gracht voor demonstraties en ga zelf aan de slag met beitel 
en hamer.

j3. jeugdactiviteiten 
autOvrije zOndag

hOOgLandse KerKgracht 
(12-16 u) / hOOigracht (12-17 u)

/ zO  12-17 u

Verschillende jeugdactiviteiten in het kader van de autovrije 
zondag.

L1. Lezing histOrische 
vereniging Oud Leiden

MuseuM BOerhaave / 
Lange st. agnietenstraat 10

/ vr  13 sept 20 u

Macht en pracht aan de wand; monumentale kunst van de 
wederopbouw. Monumentale kunst is kunst die vele ver-
schijningsvormen kent en die speciaal voor een bepaalde 
plek op, in of aan een gebouw ontworpen is. De kunst vormt 
vaak letterlijk een eenheid met het gebouw waarvoor zij is 
ontworpen. Veel wederopbouwwijken, gebouwen en dus 
ook de daarmee verbonden kunstwerken, worden bedreigd 
in hun voortbestaan. Niet alles kan behouden worden, maar 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil verantwoord 
waarderen, selecteren en behoud van het wederopbouwerf-
goed op de agenda zetten. De lezing wordt gegeven door 
mevr. drs. Simone Vermaat, onderzoeker en conservator bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Lezingen /

L2. Lezingen rijnLands 
architectuur PLatFOrM

nieuwstraat 33

/ wO  11 sept 20 u

Werk achter de schermen van Leidse monumenten. 
In de aanloop naar de OMD besteedt het RAP aandacht  
aan het werk van het Leidse architectenbureau 
Veldman|Rietbroek|Smit. Dit gerenommeerde bureau is 
verantwoordelijk voor de restauratie en aanpassing van een 
groot aantal Leidse monumenten, waarvan enkele geopend 
zijn dit weekend. Boudewijn Veldman en Gerard Smit geven 
inzicht geven in het fascinerende werk dat nodig is om het 
Leidse erfgoed in stand te houden en soms aan te passen. 

Leiden/10
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nevenactiviteiten

Leiden

L2. Lezingen rijnLands 
architectuur PLatFOrM
nieuwstraat 33

/ zO  11 u
Brunch-lezing Nieuw leven in het huis van Jesse. 
Begin de Open Monumentendagen goed met een ontbijtje, 
koffie en een inspirerend verhaal van architect Michel 
Labordus. Het huis De Keet (pand 35) dat architect Jesse 
voor zichzelf en zijn gezin ontwierp, staat op het punt een 
nieuwe functie te krijgen als kinderdagverblijf. Architect 
Michel Labordus en zijn opdrachtgever Artyom Tolmatchev 
lichten toe hoe zij de pracht en kwaliteit van het monument 
benutten voor dit eigentijdse nieuwe gebruik. Lezing gratis, 
brunch en koffie €5,inschrijven gewenst via www.rapsite.nl

L3. Lezingen Pand 
uitgeverij sijthOFF

dOezastraat 1 / zie ook a3

/ za  14 u

Hield Stand Trots Wereldbrand. Spreker: Sjors de Heuvel.
Directeur S.G van Looy wist  A.W. Sijthoff’s Uitgeversmij N.V  
tijdens de Duitse bezetting van ‘40-‘45 overeind  te houden en 
bovendien een aantal clandestiene uitgaven te produceren. 
Over het grootste boek ooit in Leiden gedrukt. Spreker: Prof. 
Dr. Hoftijzer. De meest megalomane uitgave van Pieter van 
der Aa, is de Galerie agréable du monde. Deze enorme  
29-delige platenatlas van de wereld uit 1729 heeft een curi-
euze ontstaansgeschiedenis.
Johannes en Herman Verbeek; achttiende eeuwse uitgevers. 
Spreker: Steven van Beest. Hoe specialisatie in geneeskunde 
en natuurkunde veel opleverde.

tentOOnsteLLingen en Presentaties /

t1. archeOLOgisch centruM 
(in pand 28)

hOOgLandse KerKgracht 17c

/ za  11-17 u

Hier komt de geschiedenis van de stad in vogelvlucht tot 
leven. Verbaas u boven de maquette hoe klein middeleeuws 
Leiden was en bekijk de tentoonstelling. Kinderen kunnen 
het spel Magt in Leyden spelen.

t2. Presentatie uar rijnLands 
architectuur PLatFOrM

nieuwstraat 33

/ zO 
Met je smartphone makkelijk beschikken over monument-
informatie, het kan vanaf nu! Het RAP werkte de afgelopen 
maanden aan een digitale architectuur gids-app. De app is 
gratis te downloaden via de iTunes App Store en in de Google 
Play Store. Op zondag kunt u bij het architectuurcentrum 
terecht voor uitleg over deze gids. Meer info: www.rapsite.nl

t3. de LaKenhaL in 
de MeeLFaBrieK

OOsterKerKstraat 18

/ za zO  12-17 u

In september 2013 presenteert Museum De Lakenhal een 
tentoonstelling van Leidse hedendaagse kunstenaars in De 
Meelfabriek. De kunstenaars laten zich inspireren door dit 
industriële erfgoed en maken onder meer werk op locatie. 
De tentoonstelling opent op 14 en 15 september.

vervolg > Lezingen /
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nevenactiviteiten

Leiden

d1. deMOnstraties aMBachten 
in hOnderdjarig Pand

Langegracht 70c

/ za zO  12-17 u

Demonstraties steenhouwen, steenbier brouwen (alleen za), 
bezichtiging van het monument. In 2013 is het precies hon-
derd jaar geleden dat de vuilverbranding aan de Langegracht 
feestelijk werd geopend. Na ook een tijdlang Schakelstation 
te zijn geweest, vestigde BamBam restauratie steenhou-
wer zich er. In de toekomst komen er meer ambachten bij. 
Om het eeuwfeest van het pand en de ambachten aan de 
Langegracht echt middeleeuws te vieren wordt er steenbier 
gebrouwen (alleen za), worden er demonstraties steenhou-
wen gegeven en kunt u een deel van het pand bezichtigen.

deMOnstraties aMBachten /

d2. deMOnstraties sMeden

Oude varKenMarKt 4

/ za zO  12-17 u

Ambachtelijke smid Sjaak van de Geijn geeft demonstraties 
smeden. 

restauratie /

r1. verBOuw vM. hOeFsMederij
hOeFstraat 1

/ za zO
De ruimte op de begane grond was ooit een hoefsmederij 
voor de paarden van de boeren die vanuit Zoeterwoude op 
weg naar de Leidse markt in de nabijgelegen stalhouderijen 
gestald of opnieuw beslagen werden. De smederijruimte  is 
verbouwd tot kookstudio en verbonden met de wat hoger 
gelegen monumentale eetkamer aan de Jan van Houtkade. 
De betrokken architecten geven een toelichting op het 
ontwerpproces.

r2. restauratieateLier

steenschuur 11

/ za zO

Wat kom je als restaurateur allemaal tegen? Restaurateurs 
uit drie verschillende disciplines vertellen en demonstreren 
hun vak. Luister, kijk, stel al uw vragen en probeer zelf uit.

r3. gerenOveerde Kassen 
hOrtus BOtanicus

raPenBurg 73a

/ za zO

Sinds 1600 heeft de Hortus botanicus een tropische planten-
collectie waarvoor de kassen telkens zijn aangepast. Afgelo-
pen jaar is het uit de vorige eeuw stammende kassencom-
plex uitvoerig gerenoveerd en verbouwd. De architecten 
vertellen over de renovatie. 

r4. restauratie gOudLeerBehang 

PietersKerK

/ za 

In de Kerkmeesterskamer van de Pieterskerk wordt de ko-
mende tijd het goudleerbehang gerestaureerd. Een precies 
karwei waarbij het kwetsbare behang wordt gereinigd en 
hersteld zodat het weer de originele pracht gaat uitstralen. 
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nevenactiviteiten

Leiden

activiteiten /

a1. 400 jaar MaredijKBuurt
startPunt: MaredijK 100 
(speeltuingebouw) 

/ za zO  10-17 u. Panden open 12-16 u.

Begeleide wandelingen, route, opengestelde panden en ten-
toonstelling Maredijkbuurt. Ter gelegenheid van de viering  
van het 400-jarig bestaan van de Maredijkbuurt is op de 
Maredijk, aan de Marislaan, de Aloëlaan en in de Piet Hein-
straat een aantal monumentale panden opengesteld, waar-
onder enkele zeventiende-eeuwse speelhuizen (buitenver-
blijven) en panden van architect H.J. Jesse (zie ook pand 35). 
Er is een route uitgezet langs de opengestelde monumenten 
en er worden begeleide wandelingen door de buurt gehou-
den. In Maredijk 100 is een kleine tentoonstelling ingericht. 
Meer info: www.maredijkbuurt400.nl

a2. OPen havendag in de 
histOrische haven

KOrt gaLgewater

/ za  12-17 u

Uitleg en bezichtiging. In de Historische Haven aan het Kort 
Galgewater liggen historische bedrijfsvaartuigen. Tijdens de 
Open Havendag geven schippers en bewoners informatie 
over de schepen die er liggen en is de kade autovrij. 

a3. uitgeverij sijthOFF 
dOezastraat 1 
tentoonstelling / lezingen  / muziek
 

/ za zO  11-21 u. Lezingen za 14 u, muziek zo 15 u

Tentoonstelling, lezingen en muziek. Het gebouw aan de 
Doezastraat 1 werd in 1908 gebouwd voor de uitbreiding van 
uitgeverij Sijthoff. Het 100e sterfjaar van A.W. Sijthoff wordt 
nu gevierd met een tentoonstelling en literaire- en muzikale 
activiteiten.
3 lezingen (za 14 u). Zie L3, lezingen pand Uitgeverij Sijthoff. 
3 pianotrio’s voor piano, cello en viool (zo 15 u). Frans Douwe 
Slot (piano), Wytske Holtrop en Jos Jonker (celliste en 
violiste van strijkkwartet Farwalle) brengen de pianotrio’s van 
Sjostakovitsj (pianotrio nr. 1) uit de tijd van het machtige Sow-
jetregime, Rachmaninov (élégiaque nr. 1) met de pracht en 
praal van de Tsarentijd  en sluiten af met Johannes Brahms 
(pianotrio nr. 1). 

a4. erFgOed Leiden en OMstreKen
aaLMarKt 11
 

/ zO
Uitleg en bezichtiging. Archeologische vondsten, bouwhisto-
rische sporen en archiefstukken vertellen samen het verhaal 
over het middeleeuwse St. Catharinagasthuis (zie ook pand 
19 en 20) in één van de oudste delen van Leiden.  

a5. archeOLOgisch ParK MatiLO
rOOMBurg
 

/ zO  12-17 u. Rondleidingen 12, 13, 14, 15, 16 u.

Matilo ingericht. Bezoek het archeologisch park Matilo en 
beleef zelf hoe de Romeinen hier ooit woonden. Op de plek 
van het oorspronkelijke Castellum is een park aangelegd 
met uitkijktorens, speelplekken, tuintjes en een educatieve 
route, waarbij de rijke geschiedenis van deze bijzondere plek 
wordt verteld. Sluit aan bij de Archeologische rondleidingen 
om 12, 13, 14 (speciaal voor kinderen), 15 en 16 uur.



nevenactiviteiten

Leiden

a6. autOvrije zOndag
Binnenstad Leiden

/ zO  12-17 u

Binnenstad autovrij. Een groot deel van de Leidse binnenstad 
is op zondag 15 september autovrij. Het autovrije gebied is 
wel toegankelijk voor openbaar vervoer en taxi’s. Er zijn ver-
schillende activiteiten in het kader van de autovrije zondag. 
Meer info: www.autovrijezondagleiden.nl.

a7. nacht van Kunst en Kennis 

Binnenstad Leiden, 
diverse LOcaties

/ za  vanaf 20 u

‘s Avonds verder. Na sluitingstijd van de monumenten start de 
Nacht van Kunst en Kennis. In de binnenstad van Leiden 
kan je samen met kunstenaars en wetenschappers op ont-
dekkingstocht naar nieuwe kennis, kunst, muziek, en revoluti-
onaire uitvindingen. Prik een vorkje mee in het wetenschaps-
restaurant, leer hoe je 1000 kan worden, en wat het nut van 
tongzoenen is. Meer info: www.nachtvankunstenkennis.nl

detail Kerkmeesterkamer Pieterskerk  Foto: claudia claasLeiden/14
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MuzieK in MOnuMenten

Leiden

detail Kerkmeesterkamer Pieterskerk  Foto: claudia claas

KOrenPrOgraMMa zaterdag /

stadhuis / pand 1
sing in tune  14 en 15 u

/ za
Popkoor ‘Sing in Tune’ uit Leiden is een meerstemmig, swin-
gend koor van 30-40 leden, onder leiding van Michaël van 
der Putten. Het repertoire bestaat uit Engelstalige popsongs, 
zowel hedendaags als evergreens. 

Lingua Musica 14.30 en 15.30 u Het Leids kamerkoor Lingua Musica heeft een gevarieerd 
repertoire, dat loopt van polyfone muziek van Schütz en 
Sweelinck, tot barokmuziek van Bach en Buxtehude, van 
romantische liederen van Brahms tot modern werk van De 
Leeuw, Mäntyjärvi en Toebosch. Het koor staat onder leiding 
van Rob Kaptein.

PietersKerK / pand 2
KaMerKOOr aKKOOrd en divertiMentO 
14 en 15 u

/ za
Kamerkoor Akkoord en dubbelblaaskwintet Divertimento 
voeren, onder leiding van Wim Dijkstra, de Pessoaliederen 
van Willem Woestenburg uit. Het zijn Three Poems on Meta-
fysica, gecomponeerd in 2010 op teksten van de Portugese 
dichter Fernando Pessoa. De première van het werk vond  
plaats op 29 juni jl. Het tweede lied wordt gezongen door de 
sopraan Marijke de Weerd. 

wiLLiaM Byrd vOcaaL enseMBLe  15.30 u Het WBVE zingt voornamelijk a-capellamuziek. Het reper-
toire omvat de koorliteratuur van de laatste 600 jaar. Op 
22 november  is het 100 jaar geleden dat Benjamin Britten 
geboren werd. Op die dag eert het ensemble deze grote 
componist door een aantal van zijn werken uit te voeren, ge-
flankeerd door stukken van componisten met allitererende 
namen. Hiervan krijgt u een voorproefje, onder leiding van 
Nico van der Meel.

acadeMiegeBOuw / pand 9
caPeLLa vOcaLe  14 en 15 u

/ za
Van Tallis tot Britten: Engelse muziek uit hoven en kathedra-
len vol van rijkdom en schoonheid, gezongen door Capella 
Vocale, kamerkoor uit Leiden onder leiding van Monique 
Schendelaar.

OOst eurOPaKOOr MiLa  14.30 en 15.30 u Warmbloedige Russische en Oekraïense liederen, stevige 
Bulgaarse en Kroatische, lieflijke Poolse en Tsjechische, vrolij-
ke Macedonische; dat is het repertoire van Oost-Europakoor 
MILA, dat bestaat uit 21 enthousiaste zangeressen, onder lei-
ding van Helga Kruse. Het plezier in zingen en de liefde voor 
Oost-Europese muziek zijn voelbaar als MILA optreedt…!

sint LOdewijKKerK / pand 14

cOn aMOre  14.30 u

/ za
De grote Bijbelse oratoria en andere kerkelijke muziekwerken 
voor koor, orkest en solisten vertellen van het menselijk ver-
langen naar vrede en veiligheid bij de hogere machten van 
God en de kerk. Beluister hoe diverse componisten, waaron-
der Mozart, dit verlangen in prachtige muziek omzetten. 
De COV Con Amore onder leiding van dirigent Bernhard 
Touwen, zingt het met plezier.

Leiden/15
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MuzieK in MOnuMenten

Leiden

vm. heiLige geest OF arMe 
wees- en  Kinderhuis / pand 28

zeeMansKOOr ruMOr di Mare  14 en 15 u

/ za

Het zeemanskoor Rumor di Mare uit Leiden heeft een uit-
gebreid, internationaal en eigenzinnig repertoire. Het koor 
brengt , onder leiding van Harm Huson, als geen ander de 
sfeer van de traditionele shanties en zeemansliederen, maar 
ook roeiliederen vanuit de hele wereld.

vOcaaL enseMBLe FjeL 14.30 en 15.30 u FJEL voert voor u a capella enkele Psalmzettingen uit van 
Jan Pieterszoon Sweelinck. Het ensemble, bestaand uit vier 
ervaren Leidse zangers, staat onder de bezielende leiding 
van Erik van Bruggen.

hOOgLandse KerK / pand 29

wiLLiaM Byrd vOcaaL enseMBLe  14 u

/ za
Het WBVE zingt voornamelijk a-capellamuziek. Het reper-
toire omvat de koorliteratuur van de laatste 600 jaar. Op 
22 november  is het 100 jaar geleden dat Benjamin Britten 
geboren werd. Op die dag eert het ensemble deze grote 
componist door een aantal van zijn werken uit te voeren, ge-
flankeerd door stukken van componisten met allitererende 
namen. Hiervan krijgt u een voorproefje, onder leiding van 
Nico van der Meel.

MannenKOOr vOx huMana  15 en 15.30 u Mannenkoor RCM Vox bestaat uit 70 enthousiaste mannen 
onder leiding van één vrouw: Susanna Veerman. Zij zingen 
een gevarieerd repertoire, zowel a capella als met pianobe-
geleiding van Wim Does.

KOrenPrOgraMMa zOndag /

stadhuis / pand 1
KLein Leids Liederen KOOr  14 en 15 u

/ zO
Het Klein Leids Liederen Koor begint een bekende verschij-
ning te worden in Leiden sinds de oprichting in 2002. Het 
koor zingt vierstemmig wereldlijke liederen van de vroege 
Middeleeuwen tot nu. Meestal a capella en soms begeleid. 
KLLK bezingt, onder leiding van Harm Huson, de macht van 
het lot, liefde en vriendschap.

cLOse tO harMOny  14.30 en 15.30 u Close to Harmony is een klein a capella koor met een jazzy 
repertoire onder leiding van Annelies van Gent. De muziek 
varieert van standards als Blue Moon en Moon River tot de 
eigentijdse muziek van Adèle.

PietersKerK / pand 2
tOOnKunstKOOr Leiden  14 en 15 u

/ zO
Het repertoire van het Toonkunstkoor beweegt zich over 
vele genres en stijlen: religieus en wereldlijk, a capella en 
met orkestbegeleiding, bekend en minder bekend. Met de 
programmering wil het koor graag iets toevoegen aan dat 
wat geboden wordt door de meeste grotere amateurkoren. 
Beoogd wordt interessante muziek op een zo hoog mogelijk 
niveau uit te voeren. Het koor staat onder leiding van Hans 
van der Toorn. 

vervolg > KOrenPrOgraMMa zaterdag /
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MuzieK in MOnuMenten

Leiden

stadsgehOOrzaaL / pand 20 / zO

de trOuBadOurs  14.30 en 15.30 u De Troubadours zingen onder leiding van Erik van Balen. 
Opera, operette en musical, in vele talen, uit vele landen en 
van de achttiende tot en met de twintigste eeuw.

grOeneBrug / bij pand 14-17

het zingend hart  14.30 en 15.30 u
Bij slecht weer in het Academiegebouw (pand 9)

/ zO
Kamerkoor Het Zingend Hart dwaalt met u door tuinen 
en wouden, van het vroege ochtendgloren tot in de kille 
nachtelijke uren. We vlechten een krans van roosjes, voor 
de prins uit onze dromen? Het circusgezelschap trekt verder, 
de heuvels in. Hun trommels klinken in de verte. De dirigent 
is Rob Kaptein.

OrgeLPrOgraMMa /

acadeMiegeBOuw / pand 9
OrganistencOLLectieF 
Musici rOnd het acadeMie-OrgeL 

/ za zO 12-14 u en 16-17 u

Bezichtiging, uitleg en mogelijkheid om zelf op het orgel te 
spelen.

sint LOdewijKKerK / pand 14

guus teLen

/ za  Wisselende tijden

Orgelbespeling.

waaLse KerK / pand 19

eriK van Bruggen en hans terhOrst 
(restauratie-schiLder)

/ za  12-17 u

Uitleg over de (nog niet voltooide) restauratie van het orgel 
en de orgelkas, demonstratie vergulden met bladgoud en 
mogelijkheid om zelf te spelen op het kistorgel.

harteBrugKerK / pand 27

dicK van sinderen

/ zO  14-17 u

Orgelbespeling. 

hOOgLandse KerK / pand 29

theO visser

/ za  12.15-13.45 u

Bezichtiging, uitleg en mogelijkheid om zelf te spelen. 

sint-PetrusKerK / pand 30

Organisten rOnd de sint-PetrusKerK

/ za zO  Wisselende tijden

Orgelbespeling.

MareKerK
henK gijzen

/ za  12-17 u

Op het hele uur spelen diverse amateurorganisten. Ieder half 
uur kunt u het orgel bezichtigen en is er de mogelijkheid om 
zelf te spelen. 

acadeMiegeBOuw / pand 9
wereLdKOOr Leiden  14 en 15 u

/ zO
Met Macht en Pracht komt onverwacht, een weldaad voor 
het oor, om niet een lied: vertier, verdriet, kortom het 
Wereldkoor. Het Wereldkoor staat onder leiding van Michaël 
van der Putten.

vervolg > KOrenPrOgraMMa zOndag /
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wandeling 1 /  

Start bij de trappen van het stadhuis (1) in de Breestraat. Ga naar rechts (het noordwesten), steek 

de straat bij het stoplicht over en loop rechtuit de Pieterskerk-Choorsteeg in. Loop op het Pieters-

kerkhof links om de kerk, naar de Kerkmeesterskamer van de Pieterskerk (2). Vervolg uw weg 

rondom de Pieterskerk naar het gravensteen (3). Sla linksaf de Muskadelsteeg in. Ga vervolgens 

rechtsaf de Lokhorststraat in en neem daarna de eerste straat links de Schoolsteeg. Ga de eerste 

straat linksaf, de Langebrug op en loop rechtdoor tot aan het water. U staat nu op het Rapenburg. Sla 

rechtsaf in de richting van de Breestraat, maar maak aan het eind een u-bocht zodat u het Rapen-

burg aan de andere zijde van het water weer oploopt. Aan uw rechterhand vindt u het sieboldhuis 
(4), en verderop rapenburg 29 (5) en rapenburg 31-33 (6).

Loop rechtdoor naar rapenburg 65 (7, alleen za) en loop daarna terug naar de brug. Steek hier 

het water over en sla rechtsaf naar rapenburg 36 (8). Loop verder en steek dan opnieuw het water 

over. Rechts op de hoek vindt u het academiegebouw (9) met daarachter de hortus botanicus 
(10). Vanuit de Hortus botanicus kunt u de Leidse sterrewacht (11) bereiken. Loop daarvandaan de 

Sterrenwachtlaan uit, sla rechtsaf de Kaiserstraat in en ga vóór het water linksaf de Boisotkade op. 

Ga de tweede straat weer linksaf, de Doezastraat in, en vrijwel direct daarna rechtsaf de Hoefstraat 

in. Hier vindt u het Barent van namenhofje (12). Vervolg de Hoefstraat en ga linksaf op de Sint-Ja-

cobsgracht. Aan de Raamsteeg het voormalig ‘s rijksmuseum voor natuurlijke historie (13). Loop 

de Raamsteeg uit en ga rechtsaf op de Doezastraat. Loop de Doezastraat uit en ga de brug over. Ga 

rechtsaf op het Steenschuur. Daar ziet u de sint Lodewijkkerk (14, alleen za) en het voormalige 

woonhuis steenschuur 11 (15). Steek de brug over en sla linksaf. Aan de overkant van het water 

vindt u steenschuur 14 (16, alleen zo) en het Leids Maçonniek centrum (17). Ga aan het eind van 

het Steenschuur linksaf via de Breestraat terug naar het stadhuis (1).

wandeling 2 /  

Start bij het stadhuis (1). Loop rechtsaf de Breestraat in, gezien vanuit het stadhuis. U komt Breestraat 
90 (18) tegen. Loop verder in dezelfde richting. Hier liggen de waalse kerk (19, alleen za) en de 

stadsgehoorzaal (20, alleen zo). Steek de Breestraat over voor het gemeenlandshuis van rijnland 
(21) (alleen za). Loop de Breestraat aan deze zijde uit en loop rechtdoor (u kruist het water van het 

Rapenburg) tot aan de Engelse pub op de hoek van het Noordeinde. Bij de pub neemt u rechtsaf 

de zebra die u naar het Kort Rapenburg voert. Aan uw linkerhand het pand van de voormalige de 
nederlandsche Bank (22, alleen za). 

Ga daarna linksaf het Galgewater op en steek aan het eind rechtsaf het water over. Bij de molen 

direct weer rechtsaf, het Kort Galgewater op. Volg het water linksaf de hoek om. Steek bij het zebra-

pad de weg over naar de Beestenmarkt. Blijf op de Beestenmarkt langs de waterkant lopen. Neem 

aan het eind het zebrapad en sla linksaf naar de Nieuwe Beestenmarkt. Hier ziet u nieuwe Bees-
tenmarkt 7-11 (23, alleen zo). Loop een stukje terug en ga dan linksaf de Oude Singel op. Hier is 

wandeL- en FietsrOutes
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stedelijk Museum de Lakenhal (24). Steek via de voetgangersbrug het water over en sla linksaf op 

de Oude Vest. Na enkele tientallen meters vindt u hier de Leidse schouwburg (25, alleen zo). Volg 

de Oude Vest tot de brug en sla hier rechtsaf naar de Lange Mare. Neem de eerste straat rechts, de 

Caeciliastraat. Ga dan de tweede straat linksaf, de Sionsteeg. Volg deze. Aan het eind staat links Mu-
seum Boerhaave (26). Loop door over de Vrouwenkerkkoorstraat, tot aan de Lange Mare. Sla hier 

rechtsaf. Aan het eind rechts de hartebrugkerk (27). Sla linksaf de Haarlemmerstraat in en rechtsaf 

de Donkersteeg. Ga voor het water linksaf, de Oude Rijn op. Loop door en ga rechtsaf over het water 

(de tweede brug) naar de Hooglandse Kerkgracht. Verderop aan uw rechterhand het voormalige 

heilige geest of arme wees- en Kinderhuis (28, alleen za). Loop links om de hooglandse Kerk 
(29, alleen za) heen. Sla bij de Nieuwstraat rechtsaf. Loop door tot het eind en ga vervolgens linksaf, 

de Burgsteeg in. Loop rechtdoor en kruis het water om terug te komen bij het stadhuis (1).

Fietstocht /  

Start bij het stadhuis (1). Fiets de Breestraat uit naar het noordwesten. U passeert Breestraat 90 

(18), de waalse Kerk (19, alleen za), de stadsgehoorzaal (20, alleen zo) en het gemeenlandshuis 
van rijnland (21. alleen za). Sla linksaf het Rapenburg op (voorzichtig, gevaarlijke kruising). Volg 

het Rapenburg. Aan het Rapenburg passeert u verscheidene open monumenten. Aan uw rechter-

hand het sieboldhuis (4), rapenburg 29 (5), 31-33 (6), en 65 (7, alleen za). Links, over het water, 

rapenburg 36 (8). Vervolgens weer aan uw rechterhand de hortus botanicus (10) en het acade-
miegebouw (9). Blijf aan de rechterkant van het water en fiets het gebogen Rapenburg uit tot aan 

de Doezastraat. Sla linksaf over de brug en meteen weer rechtsaf het Steenschuur op. U passeert de 

sint Lodewijkkerk (14, alleen za) en het voormalig woonhuis steenschuur 11 (15). Ga bij de eerste 

brug rechtsaf en direct weer linksaf, naar de overkant van het Steenschuur. U passeert steenschuur 
14 (16, alleen zo) en het Leids Maçonniek centrum (17). Sla rechtsaf de Korevaarstraat op en rijd 

deze uit. Bij de stoplichten aan het eind kruist u de singel en rijdt u rechtdoor de Lammenschansweg 

(ventweg) op. Na ruim tweehonderd meter ziet u links van de weg de sint-Petruskerk (30). Steek 

iets verderop de Lammenschansweg over om de kerk te bekijken. Fiets daarna over de ventweg aan 

de kerkzijde de Lammenschansweg weer terug en rijd aan het eind rechtsaf de Zoeterwoudse singel 

op. Neem daarna de eerste brug links en ga over het water direct rechtsaf, het Plantsoen op. Rij door 

naar Plantsoen 19 (31). Ga daarna een stukje terug en sla tweemaal rechtsaf, eerst de Rijnstraat in 

en meteen daarna de Vierde Binnenvestgracht op. Ga aan het eind met de weg mee naar links. In 

de bocht is het tevelingshof (32, regentenkamer alleen zo). Fiets verder over de Vierde Binnen-

vestgracht, steek het drukke Levendaal over en fiets rechtdoor naar de kruising met de Hogewoerd 

en de Plantage. Hier kunt u kiezen: 

- naar Leiderdorp en Matilo. Ga rechtsaf de Plantage op en volg deze. Ga bij de stoplichten 

rechtdoor, de Hoge Rijndijk op en volg deze. Ga rechtdoor over de brug bij de watertoren. Ga 

telkens rechtdoor tot een grote kruising. Ga hiervoor rechtsaf: het Matilopad. Fiets via het fietstun-

wandeL- en FietsrOutes
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neltje naar Leiderdorp of ga aan het eind van het pad linksaf (de Lekstraat) naar archeologisch park 

Matilo. Ga aan het eind hiervan naar rechts, de besjeslaan en ga na ongeveer driehonderd meter 

naar rechts. 

- of terug het centrum in. Ga dan linksaf de Hogewoerd op. Neem vervolgens de eerste weg 

rechts: de Rijnstraat. Neem de brug over het water en ga direct naar rechts, de Nieuwe Rijn op. 

Volg deze tot aan het eind en ga linksaf de Kaarsenmakersstraat in. Fiets deze uit. Rechtsaf bij de 

Groenesteeg ligt de Begraafplaats groensteeg (33, alleen zo). Fiets de Groenesteeg vervolgens 

de andere kant op helemaal uit tot aan de Hooigracht. Sla hier rechtsaf. Volg de Hooigracht. Ga bij 

de eerste stoplichten rechtdoor. Ga over het water. Ga ook bij de tweede stoplichten (Haarlemmer-

straat) rechtdoor en ga vervolgens vlak vóór het water linksaf de Oude Vest op. Aan uw linkerhand 

ligt het hof Meermansburg (34, alleen zo). 

Vervolg de Oude Vest en ga rechtsaf via de eerste brug over het water. Ga rechtsaf en vervolgens 

linksaf de Zandstraat in. Steek de Langegracht over. Ga linksaf en volg de Langegracht naar het 

westen. Volg de weg met de bocht mee naar rechts, langs Molen de Valk, over het water. Fiets door 

over het Schuttersveld en ga onder het spoor door. Volg de Rijnsburgerweg tot nummer 35 aan uw 

rechterhand, het voormalige woonhuis de Keet (35). Ook hier kunt u weer kiezen: 

- fiets verder over de rijnburgerweg naar Oegstgeest.   

- of terug naar het centrum. Keer bij de rotonde om en fiets terug via de Rijnsburgerweg. Ga 

onder het spoor door en rijd daarna rechtdoor over het Schuttersveld. Ga bij de stoplichten recht-

door over de brug en sla daarna op het fietspad rechtsaf om langs het water te blijven rijden. U hebt 

molen De Valk dan aan uw linkerhand. Ga rechtdoor (voorzichtig bij de kruising) en fiets de Nieuwe 

Beestenmarkt op met aan uw linkerhand nieuwe Beestenmarkt 7-11 (23, alleen zo). Vervolg recht-

door (de Turfmarkt), met aan uw rechterhand het pand van voorheen de nederlandsche Bank (22, 
alleen za). Sla hier (vlak na het water) linksaf, de Boommarkt op. Fiets rechtdoor totdat u weer terug 

bent bij (de andere zijde van) het stadhuis (1). Let op: op het laatste deel van de route zijn veel 

voetgangers en er is op zaterdag markt.

wandeL- en FietsrOutes
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waar /
Gangetje 2

071 240 18 63

sandervb@annemax.nl

www.annemax.nl 

01. anne&Max

Omschrijving / 

Anne&Max de gezelligste huiskamer 

van Leiden

aanbieding / 

Onze uitgebreide lunch voor 2 voor 

slechts € 8,- p.p.

welkom in de voormalige biscuitfabriek nutrix

waar /
Gerecht 2

2311 TC Leiden

info@koffiehuisje.com

www.koffiehuisje.com

02. KOFFiehuisje ‘t suPPiershuysinghe

Omschrijving / 

Voor de lekkerste koffie van Leiden!

 

aanbieding / 

Appeltaart met slagroom € 2,50 

(normaal € 3,50)

het oudste koffiehuisje van Leiden

waar /
Breestraat 113

071 516 18 00

leiden@vanstockum.nl

www.vanstockum.nl 

03. van stOcKuM BOeKverKOPers

Omschrijving / 

Hèt adres voor de echte boeken-

liefhebber

aanbieding / 

Op alle aanbiedingsboeken 10% 

extra korting

eén van de oudste kelders in Leiden

waar /
Breestraat 156

06 819 109 08

mmcneil@ymail.com

Twitter: @CCLeiden

www.coffeecompany.nl 

04. cOFFee cOMPany 

Omschrijving / 

De heerlijkste koffie op een van 

de mooiste plekken in Leiden

aanbieding / 

Een kleine cappuccino en een 

worteltaart voor slechts € 5,- 

Kom genieten bij de coffee company 

waar /
Breestraat 18

071 566 33 30 

leiden@koetjesenkalfjes.com

www.koetjesenkalfjes.com

05. KOetjes en KaLFjes Leiden

Omschrijving / 

Gevestigd in een monumentaal 

pand aan de Breestraat

aanbieding / 

Bij reserveren een glas prosecco 

van het huis

stoere bistro met een vleugje chic

MOnuMentje vOOr jezeLF
Deze advertorial wordt 
mogelijk gemaakt door:
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Rijkdom en macht vielen in het verleden samen, denkt men vaak. Toegegeven, degenen die het 

voor het zeggen hadden, waren rijk. Maar tot aan de Bataafse Revolutie (1795) had niet iedereen die 

rijk was evenveel te vertellen.

Aanvankelijk was alle Leidse macht geconcentreerd bij de graaf van Holland en de burggraaf van 

Leiden. In de loop van de tijd bouwden de burgers hun invloed uit en verwierven zij belangrijke be-

stuursfuncties, waaronder die in de vroedschap, het toenmalige stadsbestuur. 

Vanaf de middeleeuwen was de macht echter nog lange tijd in handen van een kleine groep pro-

minente families. Lieden van buiten deze kring kwamen er eigenlijk niet tussen, ook al hadden zij 

rijkdom en aanzien verworven. Trouwen met een lid van zo’n regentenfamilie was voor hen bijna de 

enige manier om het bestuurlijke pluche te bereiken. Of men moest profiteren van een politieke 

omwenteling, waarbij een nieuwe graaf of stadhouder een deel van de zittende aristocraten ver-

ving. Dergelijke omwentelingen vonden plaats in de tijd van de overgang naar de Opstand, bij de 

calvinistische staatsgreep van prins Maurits in 1618 en bij het eind van de stadhouderloze tijdperken.

Tijdens de Gouden Eeuw legde de stad eenzijdig regels op aan de nijverheid, terwijl de meeste on-

dernemers en zakenlieden die de Leidse bloei tot stand brachten buiten het stadsbestuur stonden. 

Lakenfabriqueur Pieter de la Court (1618-1685) schreef er scherpe pamfletten over, waarmee hij zich 

en passant manifesteerde als de eerste politiek econoom. Voor immigranten als De la Court was de 

afstand tot de macht extra groot. Pas ruim honderd jaar na de komst van hun voorvaders naar de 

Sleutelstad traden de eerste stadsbestuurders van Waalse afkomst aan.

De Walen hadden nog het geluk dat hun geloof erkend was als stroming binnen de calvinistische 

Nederduitsch Gereformeerde Kerk. Wie daar niet toe behoorde – katholieken, doopsgezinden, re-

monstranten, joden, lutheranen – kon een belangrijke stedelijke functie sowieso vergeten.

Deze rijke buitenstaanders konden wel invloed uitoefenen via de zogenaamde kleine ambten die 

voor hen openstonden, onder meer in de eigen kerkgemeenschap. Zo lieten zij zich maatschappe-

lijk gelden als diaken (kerkelijk armenbestuurder), waarmee zij zich in ieder geval boven de armen 

konden positioneren.

De Bataafse Revolutie gooide het stadsbestuur open, al zou het nog wel honderd jaar lijken alsof er 

familienaamplaatjes op sommige raadszetels geschroefd zaten. Daarna begonnen ook de armen 

aan de deur van het stadhuis te kloppen om hun deel van de macht op te eisen. Noem het macht 

zonder pracht. Of: macht met een rood vaandel.

Pracht zOnder Macht   

theMateKst

cor smit /  

historicus
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De gevel van het Leidse stadhuis aan de Breestraat symboliseert de ‘dageraad’ der Leidse Gouden 

Eeuw. Na het beleg en ontzet van de stad in 1574 brak er een nieuwe bloeiperiode aan. Het stadsbe-

stuur wilde graag een meer representatieve toegang en een monumentale gevel. De stadssteen-

houwer Claes Cornelisz. van Es maakte in 1593-1594 het ontwerp, waarbij hij werd geadviseerd door 

de bekende Haarlemse architect Lieven de Key. 

Ook het interieur moest het nieuwe Leidse zelfbewustzijn uitdragen. Beroemde kunstenaars, waar-

onder de schilders Jan Lievens en Ferdinand Bol, kregen opdrachten voor schouwpartijen, schilder-

stukken, glas-in-loodvensters en wandtapijten.

Dit alles ging verloren in de verwoestende brand van 12 februari 1929. De oude gevel kon worden 

hersteld. Daarachter verrees na 1930 een geheel nieuw stadhuis naar ontwerp van weer een Haar-

lemse architect, C.J. Blaauw. Na diens dood in 1947 zette zijn collega H.T. Zwiers het werk voort. 

Ook ditmaal werd aan het interieur veel aandacht besteed. In de aankleding van de trouwzaal bij-

voorbeeld, is veel marmer verwerkt. Ook het bijpassende meubilair van de raadzaal, de kamer van 

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeesterskamer is nog aanwezig. Het is 

onlangs gerestaureerd. Bijzonder zijn de hout-intarsia’s van M.C. Escher in de burgemeesterskamer 

en de B en W-kamer die de groei van de stad Leiden uitbeelden.

... het oude Stadhuis niet alleen voor 

de burgemeester en de schepenen 

was? Het herbergde verschillende 

instellingen, zoals de vleeshal en de 

weeskamer. Ook was er een rechts-

zaal, de zogeheten schepenkamer. 

Toen deze instanties in de negentien-

de eeuw uit het stadhuis verdwenen, 

ontstond er ruimte voor onder ande-

re het politiebureau. Mét brandspuit.

wist u dat?

01.
/ za/zo 10-17 u infopunt / toegang via bordestrap Breestraat 
/ rondleidingen door raadsleden / za: dag van de democratie 
/ za 14-16 u: inloopconcerten Leidse koren (p.15) / zo 14-16 u: 
inloopconcerten Leidse koren (p.16)

stadhuis

Breestraat 92

Open za zO

Foto: Marion LiestingLeiden/28



De graven van Holland stichtten in het begin van de twaalfde eeuw op deze plek een kapel, gewijd 

aan Petrus en Paulus. In 1268 kreeg de kapel de status van parochiekerk. Of het gebouw toen al is 

vergroot, is niet duidelijk. Zeker is wel dat in 1391 meester Rutger van Kampen de leiding kreeg over 

de nieuwbouw van de kerk. Tot 1565 zou er met onderbrekingen aan worden gewerkt, met als resul-

taat de gotische kruisbasiliek die hier nu nog staat. 

Met de Reformatie ging de kerk in 1572 over in handen van de stad. Er kwam een calvinistische do-

minee op de preekstoel. In de kerkmeesterskamer vergaderde vanaf ongeveer 1650 het college van 

kerkmeesters. Zij voerden het financiële beheer over de drie hoofdkerken van de Leidse Hervormde 

Gemeente: de Pieterskerk, de Hooglandse Kerk (nr. 29) en de inmiddels verdwenen Onze-Lieve-

Vrouwekerk. Later kwam daar onder andere de Marekerk bij. De leden van het kerkmeesterscollege 

werden benoemd door het stadsbestuur en kwamen zelf ook voort uit de stedelijke elite.

In 1975 werd de Pieterskerk als kerk buiten gebruik gesteld. Nu wordt de kerk beheerd en geëxploi-

teerd door de Stichting Pieterskerk Leiden. De kerkmeesterskamer fungeert als vergaderruimte, 

dirigentenkamer, sprekersruimte of ontvangstruimte voor gasten en hoogwaardigheidsbekleders.

/ Kerkmeesterskamer alleen met rondleidingen / houdt u 
rekening met wachttijd / uitleg restauratie goudleerbehang 
(p.12) / villa rameau, wijnkelder en trans toegankelijk / za 
14-16 u: inloopconcerten Leidse koren (p.15) / zo 14 en 15 u: 
inloopconcert Leids koor (p.16)

Open za zO

02.
PietersKerK

PietersKerKhOF 1 /
KLOKsteeg 16a

... Het goudleerbehang in de kerkmees-

terskamer nu heel zeldzaam is? Ooit 

was zulk behang een geliefd en be-

geerd interieurelement voor moderne, 

rijke Leidenaars. Alleen al op het Ra-

penburg moeten er zestig panden met 

goudleerbehang zijn geweest. Vrijwel al 

die behangsels zijn verloren gegaan.

wist u dat?

Foto: Pieterskerk Leiden/29



Eén der graven van Holland bouwde tussen 1183 en 1199 het oudste gedeelte van dit complex: de to-

ren. Als één van de weinige stenen gebouwen in de wijde omgeving symboliseerde dit Gravensteen 

de militaire macht van de graaf. Hij gebruikte hem waarschijnlijk eerst als vluchttoren. Later diende 

de toren eeuwenlang als gevangenis.

In 1463 schonk graaf Filips de Goede het pand aan de stad Leiden, waarna het de functie van stede-

lijke gevangenis en gevangenis voor het baljuwschap van Rijnland kreeg. Terechtstellingen werden 

vanaf dat moment voltrokken op het Groene Zoodje, een pleintje aan de noordkant van het Ge-

recht, begroeid met gras. 

Het cellenblok uit 1566 is nog intact. De zestiende-eeuwse schilderingen op de muren kwamen bij 

een restauratie onder een kalklaag tevoorschijn. In 1655 en 1656 werd het gebouw aan de oostzijde 

uitgebreid met een werkhuis. Dat had een mannenafdeling (het rasphuis) en een vrouwenafdeling 

(het spinhuis). Tot slot werd in 1671 een nieuwe vleugel voor de Vierschaar gebouwd, met zalen waar 

recht gesproken werd. 

Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw diende het complex als gevangenis. Na een peri-

ode van verval volgde in de jaren veertig van de twintigste eeuw een ingrijpende restauratie. Het 

complex is sinds de jaren vijftig in gebruik bij de Universiteit Leiden. 

... niet iedereen die hier binnen-

ging, er weer levend uitkwam? 

Jannetgen Jorysdochter uit De-

venter werd op 27 november 1589 

veroordeeld om gewurgd te wor-

den. Professor Pieter Pauw, een 

schoonzoon van stadssecretaris 

Jan van Hout, gebruikte haar stof-

felijk overschot om het te kunnen 

anathomiseren (ontleden) voor 

studenten en voor belangstellen-

den die er een toegangsprijs voor 

wilden betalen.

wist u dat?

03.
/ Bezoek alleen met rondleidingen (ook in het engels) / 
houdt u rekening met wachttijd 

gravensteen

PietersKerKhOF 6 

Open za zO

Foto: Marion LiestingLeiden/30



Het huidige Sieboldhuis is ontstaan door het samenvoegen van enkele huizen, die in de loop van 

de zestiende eeuw in handen kwamen van één eigenaar. Het zou echter nog even duren voor de 

huizen ook daadwerkelijk één geheel gingen vormen. 

In 1596 plaatste de toenmalige eigenaar, de koopman Daniel van der Meulen, een nieuwe gevel 

voor de bestaande bebouwing. Een kleine vijftig jaar later volgde een nieuwe achtergevel, naar een 

ontwerp van Arent van ‘s-Gravesande.

Pas in het midden van de achttiende eeuw is ook de structuur van het complex flink aangepast. Er 

kwam weer een nieuwe voorgevel (de huidige), met een centrale entree. Dat leidde tot een heldere 

indeling met gang en trappenhuis in het midden en vertrekken aan weerszijden. Deze indeling is tot 

op heden grotendeels gehandhaafd. Latere eigenaren brachten alleen decoratieve veranderingen 

aan. De beroemde Engelse society-architect James Wyatt ontwierp het stijlvolle stucplafond in de 

Panoramakamer. Het pand is genoemd naar de arts en Japankenner Philipp Franz von Siebold, die 

het huis na zijn verblijf in Japan in 1836 kocht. In 1863 kwam het pand in bezit van het Rijk en diende 

het onder andere als arrondissementsrechtbank en kantongerecht. 

Sinds 2005 is hier Japanmuseum Het SieboldHuis gevestigd, met een nieuw trappenhuis van de 

Japanse architect Moriko Kira.

Open za zO

04.
sieBOLdhuis

raPenBurg 19 

... Von Siebold hier zelf al een privé-mu-

seumpje had? Op de eerste verdieping 

stelde hij zijn verzameling voorwerpen uit 

Japan tentoon voor bezoekers. Zelf ver-

bleef hij meestal in zijn buitenverblijf Nip-

pon, gelegen aan de Lage Rijndijk. Op de 

benedenverdieping was van 1837 tot 1844 

Sociëteit Minerva gevestigd.

wist u dat?

Foto: sieboldhuis Leiden/31



In de rij statige huizen aan het Rapenburg vormen de nummers 29 en 31 een opvallend koppel. Ze 

zijn gelijktijdig gebouwd in 1664, zoals het jaartal boven in de gevel aangeeft. Het ontwerp van de 

voorgevels van nummer 29 en 31 – halsgevels, versierd met guirlandes –  wordt toegeschreven aan 

stadsbouwmeester Willem van der Helm.

Ondanks verschillende aanpassingen en restauraties heeft Rapenburg 29 zijn oorspronkelijke ka-

rakter grotendeels behouden. Het woonhuis bestaat uit een gedeeltelijk onderkelderd voor- en 

achterhuis van elk twee bouwlagen en een kap. Voor- en achterhuis zijn van elkaar gescheiden 

door een binnenplaats. Op de binnenplaats bevindt zich een secreethok (toilet), dat waarschijnlijk 

tot de eerste bouwfase van het pand behoort. 

Gasten ontving men in het voorhuis, in de ‘mooie’ kamer. Hier kwam in 1959 tijdens een restauratie 

een plafondschildering tevoorschijn die dateert uit de bouwtijd. Wie het heeft geschilderd is niet 

bekend. De schilder heeft de illusie van een cassetteplafond (een plafond verdeeld in vakken) willen 

geven, met in het midden zicht op een wolkenlucht. Hier zweven Amor met bloemenkrans en een 

tweede engelfiguurtje. Opvallend zijn de vier geschilderde rozetten in de hoeken. Hun motieven 

verwijzen misschien naar de jaargetijden: schelpen en water (winter), narcissen en tulpen (lente), 

zon of vuur (zomer), vruchten en zonnebloemen (herfst).

.... een Dordtse steenhouwer dit pand 

bouwde? Deze Willem Wijmoth vestigde 

zich rond 1640 in Leiden. Toen zijn werk-

plaats uitgroeide uit tot een van de grootste 

van de stad, ging hij huizen opkopen. Eerst 

voor renovatie, later om te slopen en te 

herbouwen. Aan het Rapenburg zijn ook de 

nummers 10, 31, 49, 47, 51 en 53 van Wijmoth.

wist u dat?

05.
/ Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd /
Presentatie en toelichting (schilderijen) restaurateur en 
beeldend kunstenaar

raPenBurg 29

Open za zO

Foto: ien van den Bergh

woonhuis
raPenBurg

Leiden/32



Voor wie aannemer Willem Wijmoth het pand nummer 31 in 1664 bouwde, is te zien boven in de 

gevel. Daar bevindt zich het familiewapen van de geleerde Francois de le Boë Sylvius. Deze arts 

en chemicus was als hoogleraar verbonden aan de Leidse Universiteit en heeft een belangrijke rol 

gespeeld in de ontwikkeling van het klinisch onderwijs. 

Rapenburg 31 kende dezelfde indeling als nummer 29, maar is in minder authentieke staat bewaard 

gebleven als het buurhuis. De belangrijkste interieurversieringen, waaronder stucplafonds, deuren en 

de schoorsteenmantel in de voorkamer dateren uit het midden van de negentiende eeuw.

De geschiedenis van het aangrenzende gebouw, nummer 33, gaat terug tot in de middeleeuwen. 

Het huidige aanzicht is grotendeels tot stand gekomen in 1732, in opdracht van de toenmalige bewo-

ner en stadsbestuurder Raymond Backer. Van het ongetwijfeld indrukwekkende interieur dat Backer 

liet aanbrengen, is vrijwel niets bewaard gebleven.

Als één van de eerste panden aan het Rapenburg verloor nummer 33 zijn woonfunctie. In 1829 kwam 

het in bezit van de Leidse Universiteit, die er onder andere het Rijksherbarium vestigde. Aan die tijd 

herinnert nog de fraaie bibliotheek rechts van de ingang. In 2004-2005 vond een ingrijpende reno-

vatie plaats. Achter de gevels werden Rapenburg 33 en 31 getransformeerd tot één pand, aangepast 

aan de eisen van de gebruiker en met behoud van de monumentale uitstraling.

Open za zO

06.
raPenBurg 31-33

... Herman Boerhaave (1668-

1738) nooit in het buitenland 

is geweest? Toch was deze 

bewoner van Rapenburg 31 

wijd en zijd bekend. In 1715 

meerde Tsaar Peter de Grote 

zijn boot af aan het Leidse Ra-

penburg. Om vijf uur ‘s mor-

gens (!) kwam hij hoogleraar 

Boerhaave raadplegen. De 

Patriarch van Constantinopel 

consulteerde de beroemde 

arts ook. Per brief.

wist u dat?

collectie: erfgoed Leiden en Omstreken

voormalige woonhuizen
raPenBurg

Leiden/33



Rapenburg 65 is bekend om zijn fraaie interieurdecoraties uit verschillende perioden. Het pand is 

gebouwd op twee middeleeuwse percelen die in 1623 werden aangekocht door de uit Keulen af-

komstige koopman Van Overbeke. Hij liet op het rechterperceel een diep huis van twee bouwlagen 

met een kap optrekken. De vroeg zestiende-eeuwse bebouwing op het linker perceel bleef staan. 

Op de eerste etage bevindt zich een (leem)stucplafond uit de tijd van Van Overbeke, het oudst be-

kende stucplafond van Leiden. De decoratie toont overeenkomsten met plafonds in Keulen. Waar-

schijnlijk liet Van Overbeke stucwerkers uit zijn geboorteplaats overkomen.

In de achttiende eeuw waren het Italianen die stucdecoraties aanbrachten in het pand, onder an-

dere in opdracht van de lakenkoopman Pieter de la Court en zijn vrouw Catharina. Zij kochten het 

pand in 1723 en lieten het verbouwen en verfraaien. Catharina liet in 1749, na de dood van haar man, 

de beide bouwdelen samenvoegen achter een nieuwe, barokke lijstgevel. 

Door latere bewoners is het pand verder verfraaid. De laat achttiende-eeuwse interieurafwerking 

van de voorkamer komt uit het pand Hoogstraat 1 en werd hier herplaatst in 1958.

In de twintigste eeuw bood het pand ondermeer onderdak aan de Vereniging van Vrouwelijke Stu-

denten Leiden (VVSL) en het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden. Sinds 2004 is hier het Inter-

national Tax Center Leiden gevestigd. 

... hier van 1910 tot 1928 Nicolaas de 

Gijselaar woonde? Hij was lid van 

de Provinciale Staten en de Eerste 

Kamer en president-curator van 

de universiteit. Het bekendst werd 

hij als burgemeester van Leiden 

(1909-1927). Wegens zijn inzet voor 

de bevolking tijdens de Eerste We-

reldoorlog kreeg hij in 1920 de De 

Gijselaarsbank aangeboden (nog 

altijd aanwezig op de hoek Rapen-

burg-Noordeinde).

wist u dat?

07.
/ alleen za open / houdt u rekening met wachttijd / 
tevens uitleg verbouw rapenburg 63

raPenBurg 65

Open za

Foto: ien van den Bergh

voormalig woonhuis
raPenBurg

Leiden/34



Van een afstand is goed te zien dat de gevels van Rapenburg 34, 36 en 38 als één geheel zijn ontwor-

pen, vermoedelijk door stadsarchitect Arent van ‘s-Gravesande, omstreeks 1650. De nadruk ligt op 

het middelste pand, nummer 36. Dat springt iets naar voren en wordt bekroond door een fronton, 

een driehoekig gevelveld. 

De gevels van 34 en 36 zijn in één verband gemetseld, wat duidt op een gezamenlijke bouw. De 

bouwheren van de panden waren dan ook verwanten van elkaar. Op nummer 36 was dit boekdruk-

ker en verkoper Abraham Elsevier. Beide opdrachtgevers kozen wel voor een totaal verschillende 

indeling achter de gevel. Deze indeling is nog grotendeels ongewijzigd.  

In nummer 36 leidt een gang langs twee kamers naar een aanbouw tegen de achtergevel. Het 

stucwerk in gang en voorkamer dateert van rond 1780 en is vervaardigd in Lodewijk XVI-stijl. De 

chinoiserie, Chinese kunst, in de voorkamer was in die tijd erg modieus. De toenmalige bewoner liet 

ook de trap vervangen.

Vanuit de gang leidt een trapje naar de achterkamer: de opkamer. De opkamer deed dienst als re-

presentatieve ruimte. Hij keek uit op de tuin en op het ook door Arent van ’s-Gravesande ontworpen 

tuinhuis. Dit uitzicht moest de bewoners in landelijke sferen brengen. 

Open za zO

08.
raPenBurg 36 

... Abraham Elsevier, bouwheer van num-

mer 36, afstamde van de grondlegger 

van uitgeverij Elsevier? Diens grootvader 

Lodewijk, een protestantse vluchteling 

uit Leuven, had in 1580 een boekwinkel in 

Leiden geopend, al snel gevolgd door een 

uitgeverij. In 1626 werd kleinzoon Abraham 

Elsevier samen met zijn oom Bonaventura 

universiteitsdrukker in Leiden. Ze brachten 

de Leidse zaak tot grote bloei. 

wist u dat?

Foto: ien van den Bergh

/ houdt u rekening met wachttijd / expositie 
schilderkunst

voormalig woonhuis
raPenBurg

Leiden/35



Leiden/36

Leidse hoogleraren, haastig hun toga aantrekkend voor een promotie in de zogeheten Togakamer 

van het Academiegebouw, kijken bij het verlaten van deze ruimte vaak nog even op naar twee 

belangrijke heren op doek. De portretten stellen Willem van Oranje en zijn zoon Maurits voor. Ze 

werden in 1598, samen met twee wapenborden, door Maurits zelf aan de universiteit geschonken en 

kregen een opvallende plek in de bibliotheek van het Faliede Begijnhof (vlakbij de Pieterskerk) waar 

de universiteit toen was gevestigd. Een gravure van de bibliotheek uit 1610, door J.C Woudanus en W. 

van Swanenburg, getuigt hiervan. 

De schenking van Maurits weerspiegelt zijn militaire ambitie. Zijn doel was het uitbreiden en besten-

digen van de macht van de Republiek door oorlogvoering te land en ter zee. Als onderdeel van zijn 

militaire strategie verbond Maurits zich met het universitaire ‘bolwerk der vrijheid.’ Dat verbond had 

niet alleen een symbolische functie, onder het motto ‘kennis is macht’, maar ook een praktische. 

Voor de ontwikkeling van verdedigingswerken in de Republiek en voor de oorlogvoering tegen de 

Spanjaarden zocht Maurits vaklieden met gedegen kennis van meet- en wapenkunde.

De universiteit verleende hieraan welwillend haar medewerking. In 1600, slechts twee jaar na de 

schenking van de twee portretten, stichtte Maurits onder het dak van de Leidse universiteit een 

opleiding voor ingenieurs. De lessen vonden plaats in het open veld en in de ruimte van de univer-

sitaire schermschool in het Faliede Begijnhof. 

Maurits gaf ook opdracht tot het maken van instructieve prenten voor wapenhandelingen. Een serie 

prenten als instructie voor het vechten te paard, vervaardigd door J. de Gheyn II, zijn op de gravure 

van de bibliotheek te traceren onder de portretten van Maurits en Willem. 

De portretten van de weldoeners in de bibliotheek waren niet alleen een teken van de territorium-

drift van de Oranjes. Ze weerspiegelden ook het spel van dienst en wederdienst. Met het tonen van 

de portretten van Willem en Maurits bood de universiteit een voorbeeld voor andere weldoeners, 

om hen zo te stimuleren tot giften. Een schenking verschafte de weldoener status en vergrootte 

tegelijk het aanzien en de aantrekkingskracht van de universiteit.

De universiteit was bovendien niet erg kapitaalkrachtig. De bibliothecaris was zelfs in hoge mate af-

hankelijk van schenkingen en legaten. De universiteit vergaarde hiermee een flonkerende collectie 

boeken, prenten, portretten en zogeheten naturaliën, onderdelen van bijzondere planten of dieren.

Kennis, Macht en 
Pracht. 

theMateKst

/ corrie van Maris
 

kunsthistoricus academisch historisch MuseumMaurits en willem van Oranje 
in de togakamer van het 
academiegebouw 

Boven: portretten willem van Oranje en Maurits in het academiegebouw

Onder: gravure door j.c. woudanus en w. swanenburg

Foto: andre van haasteren. gravure collectie: academisch historisch Museum
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In 1581 verhuisde de Leidse universiteit naar het huidige Academiegebouw aan het Rapenburg. Wie 

dit gebouw van buiten bekijkt, kan met weinig moeite de oorspronkelijke functie nog herkennen: 

een kloosterkapel. Binnen zijn een tussenvloer en scheidingswanden geplaatst om de kapel aan 

zijn nieuwe functie aan te passen en zoveel mogelijk verschillende lesruimtes te creëren. Toch bleef 

de geschiktheid van een religieuze kapel voor werelds onderwijs door de eeuwen heen onderwerp 

van discussie.

De Senaat benoemde in 1868 tenslotte een commissie tot stichting van een nieuw Academiege-

bouw en liet ontwerpen maken door de architecten J.F. Metzelaar en E. Gugel. Men overwoog 

het Academiegebouw af te breken. Deze plannen werden echter door Victor de Stuers (1843-1916), 

referendaris van Kunsten en Wetenschappen en liefhebber van historische gebouwen, verhinderd. 

Eind negentiende eeuw kreeg Jacobus van Lokhorst, een favoriete architect van De Stuers, op-

dracht tot uitbreiding van het Academiegebouw met een zijvleugel met drie collegezalen. Het re-

sultaat hiervan is nog steeds zichtbaar aan het Rapenburg.

... Victor de Stuers ook creatief was? 

Als student waagde hij het, de tekening 

Gradus ad Parnassum (letterlijk: trap 

naar de - Griekse - berg Parnassus, 

een symbool voor literatuur en weten-

schap) te maken in de traptoren. De 

houtskooltekening werd snel bekend 

als almanakprent, maar leed onder 

continu verval. Een kleine tentoonstel-

ling over opeenvolgende restauraties 

is te zien in het Academiegebouw.

wist u dat?

09.
/ deels alleen met rondleidingen (ook in het engels) / houdt 
u rekening met wachttijd / za 14-16 u: inloopconcerten Leidse 
koren (p.15) / zo 14 en 15 u: inloopconcert Leids koor (p.16) / 
za/zo 12-14 en 16-17 u: uitleg werking orgel, demonstraties en 
mogelijkheid tot zelf spelen (p. 17)

raPenBurg 73

Open za zO

Foto: claudia claas

acadeMiegeBOuw

Leiden/38



... Carolus Clusius, de eerste directeur 

van de Hortus, de tulp in Nederland 

heeft geïntroduceerd? Net als trouwens 

andere bekende voorjaarsbloeiers, zoals 

de iris en narcis? Dit weekend is er een 

kleine bollenmarkt in de Hortus. Bezoek 

ook de pas gerenoveerde kassen, waar 

u een zeven meter hoge loopbrug kunt 

bewandelen.

wist u dat?

Foto: hortus botanicus

September is een prachtige tijd om de Hortus te bezoeken. Er staat nog veel in bloei, maar u ziet ook al 

de eerste vruchten van het najaar. Wandel door de poort van het Academiegebouw de tuin in.

Rechts staat onze oudste boom, een gouden regen. Recht voor u ziet u de Clusiustuin, een recon-

structie van de Hortus zoals die in 1594 op deze plek werd aangelegd. 

Kennis is macht en kennis van planten maakte het voor artsen mogelijk om ziekten te bestrijden. 

Maar al vanaf de aanleg in 1594 werd de Hortus botanicus Leiden meer dan alleen een verzame-

ling geneeskrachtige gewassen. Planten werden ook puur voor hun pracht verzameld. Soorten die 

op elkaar leken en uit hetzelfde gebied kwamen, staan in de Clusiustuin bij elkaar. Een bijzondere 

ordening, want het was destijds gebruikelijk planten te rangschikken naar gebruik en (medicinale) 

toepassing.

Tijdens de Open Monumentendagen treft u extra exotische pracht in de Hortus. Tot 1 oktober loopt 

de zomertentoonstelling ‘Planten van 1001 nacht’, naar aanleiding van het 400-jarig bestaan van de 

leerstoel Arabisch aan de Universiteit Leiden. Vraag om het gratis boekje met wandelroute. 

Kruiden en ingrediënten uit de Arabische keuken vindt u in de speciaal voor deze tentoonstelling 

ingerichte Arabische tuin.

Open za zO

10.
raPenBurg 73/ za/zo 10-18 u / za/zo 10-17 u: Kleine bollenmarkt / 

za/zo 10-18 u: tentoonstelling Planten van 1001 nacht  / 
za/zo: uitleg over de renovatie van de kassen, 11 en 15 u 
rondleiding.

hOrtus BOtanicus

Leiden/39



... Albert Einstein graag langskwam in Leiden? 

In 1920 aanvaardde hij hier zelfs een bijzonde-

re leerstoel in de physica. Naar verluidt trok-

ken zijn vrienden Ehrenfest (ook import-Lei-

denaar en opvolger van hoogleraar Lorentz) 

en De Sitter hem over de streep. De Sitter, 

destijds directeur van de Sterrewacht, leverde 

een belangrijke bijdrage in de verspreiding 

van Einsteins relativiteitstheorie.

wist u dat?

Sterrenkunde heeft een lange en rijke traditie in Leiden. Al in 1633 kreeg de Universiteit Leiden een 

sterrenwacht. Dat maakt de Sterrewacht Leiden het oudste nog bestaande universitaire observato-

rium ter wereld.

In 1861 werd onder leiding van Frederik Kaiser een nieuwe Leidse sterrenwacht gebouwd, die het 

begin markeert van een enorme bloeiperiode voor de Leidse en Nederlandse sterrenkunde.

Kaiser vroeg architect des konings (benoemd door Willem III) Henri Camp zich bij zijn ontwerp te 

laten inspireren door de beroemde sterrenwacht van St. Petersburg (1834-1839). Camp maakte er 

een representatief gebouw van in neoclassicistische bouwstijl. Het gebouw is in de loop van de tijd 

meermalen uitgebreid, maar de opzet bleef hetzelfde: een centraal deel geflankeerd door vleugels. 

Op het dak kwamen aanvankelijk twee observatiekoepels, later meer. Tot het complex behoren 

verder de achthoekige heliometertoren en de koepel halverwege de Sterrenwachtlaan. 

Aan het eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw werd Leiden een wetenschap-

pelijk centrum op wereldniveau, met beroemde natuurkundigen zoals Paul Ehrenfest en de No-

belprijswinnaars Hendrik Lorentz, Pieter Zeeman en Heike Kamerlingh Onnes. Ook de Sterrewacht 

verwierf een grote internationale reputatie, met onder andere Willem de Sitter en de Deen Ejnar 

Hertzsprung. Jan Hendrik Oort (1900-1992) zou uitgroeien tot de beroemdste Leidse astronoom. 

11.
/ deels alleen met rondleidingen (ook in het engels) /
houdt u rekening met wachttijd 

sterrenwachtLaan 7-13

Open za zOLeidse sterrewacht

Foto: Marion LiestingLeiden/40



Foto: einstein, ehrenfest, de sitter, eddington en Lorentz. collectie: erfgoed Leiden en Omstreken Leiden/41



De tekst boven de toegangspoort verwijst naar de stichter van het hofje: Barent van Namen. Hij kocht 

in 1728 een bestaand complex huisjes en bestemde die voor gereformeerde, kinderloze echtparen 

ouder dan vijftig jaar. Al een maand na zijn aankoop overleed Barent. 

Het hofje werd in 1730 in gebruik genomen. Op de gevelsteen staan ook de wapens van twee regen-

ten: A. Clignet en F.W. Doornik. Zij lieten in 1788 het hofje opknappen. 

Carel Pape liet in 1915 het hofje slopen en gaf architect W.C. Mulder opdracht een nieuw hofje te 

ontwerpen. Het resultaat is hier nu te zien. Mulder kon op een iets groter bouwterrein twaalf nieuwe 

woningen bouwen. Hij plaatste die in- en uitspringend ten opzichte van elkaar en zag zo kans een 

grotere ruimte te suggereren. Het hofje stond daarom al gauw bekend als het villahof. 

In de regentenkamer vinden we de wapens van Clignet en Doornik weer terug, dit keer als gipsen 

reliëf boven de schoorsteenmantel, onder het alziend oog van God. Het reliëf dateert waarschijnlijk uit 

1788 en is blijkbaar teruggeplaatst in de nieuwbouw. Bijzonder is ook het fraaie behang, vermoedelijk 

uit 1915.

12.
/ Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijdhOeFstraat 12  

Open za zO

Foto: Liesbet dijkstra

Barent van naMenhOFje

... Barent van Namen (1654 - 1728) 

wolkoopman en fabrikant was? In 

zijn testament had hij geregeld dat 

zijn  boekhouder Cornelis van Oyen 

zijn zaakwaarnemer bleef. Van Oyen 

zorgde voor de publieke venduen 

(verkopen) van al de manufacturen 

(stoffen) en het innen van Van Na-

mens vorderingen, tot in Friesland 

en Groningen toe.

wist u dat?

Leiden/42



Het imposante voormalige ‘s Rijksmuseum van Natuurlijke Historie is tussen 1900 en 1911 gebouwd aan 

de rand van het terrein van de Grote Ruïne, ontstaan door de kruitramp (1807). In 1884 was op dit ter-

rein het van der Werfpark aangelegd.

De bouw had een lange aanloop. Sinds 1820 lag de kwetsbare natuurhistorische collectie van de uni-

versiteit uitgestald in het Hof van Zessen aan het Rapenburg, het huidige museum van Oudheden. In 

1872 besloot de Tweede Kamer tot nieuwbouw, in 1895 lagen de plannen van de hand van architect J. 

van Lokhorst en museumdirecteur F.A. Jentink klaar. Pas in 1900 kon de bouw beginnen.

Het complex bestaat uit drie delen: het dienstgebouw, het spiritusmagazijn en het droge magazijn. 

Staand voor de hoofdingang in de Raamsteeg kijk je aan tegen het dienstgebouw. Hier waren onder 

meer laboratoria, werkkamers, een bibliotheek en een collegezaal ondergebracht. Links hiervan, het 

deel zonder ramen, is het spiritusmagazijn. Dit was was bestemd voor de collectie organismen op sterk 

water. Het droge magazijn, in het van der Werfpark, bevatte de collectie opgezette dieren. Aan de 

rechterkant van het gebouw staat de conciërgewoning, de zogenaamde custoswoning. 

Het pand is nu in gebruik bij de musea Naturalis, Boerhaave en Oudheden en wordt verhuurd aan 

kleine bedrijven en voor culturele initiatieven. Tijdens de Open Monumentendagen is een deel van 

het dienstgebouw en de custoswoning toegankelijk.

Open za zO

13.
raaMsteeg 2-2a/ deels alleen met rondleidingen (ook in het engels) / 

houdt u rekening met wachttijd / za/zo 12-17 u: 
expositie designers & artists for genomics award

vm.’s rijKsMuseuM van 
natuurLijKe histOrie

... het gebouw oorspronkelijk 

ook een museumvleugel zou 

krijgen? Omdat deze nooit is 

gebouwd, bleef de collectie 

gesloten voor publiek tot aan 

de verhuizing naar Naturalis 

(1998). 

wist u dat?

Foto’s: Francien van zaanen durand Leiden/43



Leiden/45trappenhuis  vm. ‘s rijksmuseum van natuurlijke historie Foto: Francien van zaanen durand
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Restauratie Waalse kerk
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college van burgemeester en wethouders 1911/ 1912, stadhuis Leiden

collectie: erfgoed Leiden en OmstrekenLeiden/46



Open za 

14.
steenschuur 19/ alleen za open / za 14.30 u: inloopconcert Leids koor 

(p.15) / za: Orgelspel (p. 17)

De Sint Lodewijkkerk biedt van buiten een heel andere aanblik dan van binnen. De gevel van de hui-

dige Sint Lodewijkkerk werd in 1538 voltooid als voorgevel van de kapel van het Sint Jacobsgasthuis. 

Dit gasthuis was ingericht ten behoeve van pelgrims op doorreis naar Santiago de Compostella. 

In 1547 werd het gebouw verkocht en sindsdien had het verschillende functies, waaronder die van 

graanpakhuis en textielmagazijn of saaihal (saai is een soort wollen stof).

Het pand liep in 1807 ernstige schade op door de ontploffing van het kruitschip dat vlakbij lag afge-

meerd. Pas daarna kreeg het een religieuze functie. De Leidse katholieken waren door de ramp hun 

schuilkerk aan de Appelmarkt (de huidige Nieuwe Rijn tussen de Hooigracht en de Middelstegracht) 

kwijtgeraakt. Zij kregen het pand aan de Steenschuur toegewezen.

De toenmalige rooms-katholieke koning Lodewijk Napoleon speelde een belangrijke rol bij de 

daaropvolgende verbouwing. Na de Leidse kruitramp toonde hij zich enorm betrokken bij het her-

stel van alle schade. Hij gaf de Italiaanse, in Nederland gevestigde, architect Jan Giudici de opdracht 

om een interieurontwerp voor de nieuwe kerk te maken. Giudici paste daarbij de neoclassicistische 

bouwstijl toe. Deze stijl is gebaseerd op hernieuwde toepassing van stijlkenmerken uit de klassieke 

Griekse bouwkunst en vindt zijn wortels in het achttiende-eeuwse Frankrijk.

... de Sint Lodewijkkerk zijn naam dankt 

aan de patroonheilige van koning Lo-

dewijk Napoleon, de Heilige Lodewijk? 

(En dat was koning Lodewijk IX van 

Frankrijk, in 1297 heilig verklaard na zijn 

overlijden tijdens een kruistocht).

... de toren van de Sint Lodewijkkerk 

nog steeds de Jacobstoren heet, naar 

de kapel van het Sint Jacobsgasthuis?

wist u dat?

collectie: erfgoed Leiden en Omstreken

sint LOdewijKKerK
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In dit pand zijn sporen uit verschillende eeuwen te herkennen. De opzet is die van een middeleeuws 

huis: een voorhuis en daar tegenaan een achterhuis. Delen van de kelder zijn gedateerd op het mid-

den van de veertiende eeuw. Het oorspronkelijke houtskelet, dat grotendeels nog aanwezig is, stamt 

uit het einde van de vijftiende eeuw. 

Verder is hier nog een middeleeuwse piscina, een nis in de muur met ruimte voor een wasbekken. 

Ook bestaat hier nog de osendrop: een smalle ruimte tussen twee diepe huizen. Zo’n druipstrook was 

oorspronkelijk de enige manier om te voorkomen dat houten huizen met hun rieten daken snel weg 

zouden rotten doordat het regenwater niet weg kon.

De oorspronkelijke houten voorgevel, vermoedelijk ook daterend uit het eind van de vijftiende eeuw, 

is verloren gegaan. Begin zeventiende eeuw werd de huidige gevel geplaatst en lieten de toenmalige 

bewoners het hele pand moderniseren. 

In de achttiende eeuw en in de jaren 1968-1971 vonden wederom flinke moderniseringen plaats. Tij-

dens de laatste ingreep werd het pand onderdeel van de ernaast gelegen Opstandingskerk. Na de 

verhuizing van deze kerk in 2007 is nummer 11 weer afgescheiden. In 2009-2010 vond een restauratie 

plaats. De begane grond is nu in gebruik als kantoorruimte. De bovenverdieping wordt bewoond.

... de leeftijd van het houtskelet is vastgesteld 

via dendrochronologisch onderzoek? Het 

hout wordt hierbij gedateerd op basis van 

jaarringen.

wist u dat?

15.
/ Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd / 
za/zo: restauratieatelier (p.12)

steenschuur 11

Open za zO
voormalig woonhuis 
steenschuur 11

Foto: ien van den BerghLeiden/48



Open zO

16.
steenschuur 14/ alleen zo open / Beperkt toegankelijk, houdt u reke-

ning met wachttijd

Steenschuur 14 is een pand met een interessante bouwgeschiedenis. Die begon rond 1400 met de 

bouw van een voorhuis en een iets hoger vast achterhuis. Door een osendrop (zie ook nr. 15) werd 

het pand gescheiden van de buurpanden. 

Bij een ingrijpende verbouwing tussen 1614 en 1624 werden voor- en achterhuis verhoogd en uit-

gebreid met een los achterhuis en gang. Bij de verhoging van het voorhuis zijn onderdelen van de 

oorspronkelijke kapconstructie hergebruikt. Door het opheffen van de rechter osendrop werd het 

voorhuis ook iets breder. In de bestaande situatie is de verplaatsing van de kapconstructie en de 

verbreding nog goed te herkennen. 

In het eerste kwart van de achttiende eeuw vond een modernisering plaats. Het pand kreeg een 

nieuwe voorgevel in de vorm van een lijstgevel met een fraaie entreepartij. Het interieur werd in-

grijpend verbouwd en voorzien van nieuwe deuren, schouwen en stucwerken. Tijdens bouwhisto-

risch onderzoek is in de voorkamer op de verdieping een restant van het zeldzame velouté behang-

sel aangetroffen. De kamer moet hiermee behangen zijn geweest in de vroege achttiende eeuw. 

Dergelijk behangsel komt alleen nog voor in museale collecties. Het patroon werd verkregen door 

scheersel, meestal wol, in lijm te strooien. Daarmee kreeg het behangsel het stofachtige effect.

... de osendrop (zie boven) 

tussen twee huizen een 

middeleeuwse vinding was 

om het hemelwater van 

het dak af te voeren? Fei-

telijk fungeert de osendrop 

als een goot op de grond. 

De smalle strook was daar-

om ook meestal bestraat. 

wist u dat?

voormalig woonhuis 
steenschuur 14

Foto: ien van den Bergh Leiden/49



Het ronde raam boven in de gevel toont een passer en een winkelhaak, al eeuwen symbolen van de 

vrijmetselarij. In haar huidige vorm ontstond de vrijmetselarij in 1717 in Engeland. In 1757 zag de Leidse 

loge La Vertu het licht. Deze kwam bijeen op verschillende locaties in de stad.

De Leidse vrijmetselaren zijn nu gevestigd in twee panden die al in de zeventiende eeuw waren sa-

mengetrokken. In 1868 waren hier nog moutfabriek De Posthoorn en azijnmakerij De Twee Sleutels 

gevestigd. 

Vier jaar later kochten de Leidse vrijmetselaren de panden aan en lieten zij een nieuwe, sobere voor-

gevel optrekken. Na de Tweede Wereldoorlog werd het compleet verwoeste interieur herbouwd door 

stadsarchitect en logelid Jan Neisingh. Hij ontwierp de ruimte voor rituele samenkomsten, inclusief het 

bijpassende meubilair. Het plafond verbeeldt een deel van het hemelgewelf op het zuidelijk halfrond.

Het gebouw wordt tegenwoordig gebruikt door La Vertu en L’Age d’Ór, twee loges voor vrijmetselaren 

(mannen), en door Rosa Ventorum, een loge voor weefsters, een parallelle orde van vrouwelijke 

geestverwanten. Vrijmetselaren en weefsters staan voor een levenshouding met respect voor levens-

beschouwelijke stromingen en vrij van bindende leerstellingen. Zij hebben ieder hun eigen rituelen 

en symbolen.

...maçon het Franse woord is 

voor metselaar, en franc-ma-

çon vrijmetselaar betekent?

wist u dat?

17.
/ za/zo 12-17 u / ieder half uur rondleiding / tentoonstellingsteenschuur 4-6

Open za zOLeids MaçOnnieK centruM

Foto: Liesbet dijkstraLeiden/50



Open za zO

18.
Breestraat 90/ Pand in restauratie / Beperkt toegankelijk, houdt u 

rekening met wachttijd

 ‘Alb. B. Timmermann heeft de eer u te berichten dat hij te Leiden heeft opgericht het Engelsch Hee-

ren Mode-Magazijn Specialiteit in Heerenhoeden, Mode- en Sportartikelen’. 

Zo luidde op 8 april 1905 de aankondiging in de Leidse kranten van een nieuwe kledingzaak op de 

hoek Breestraat-Maarsmansteeg. Nog steeds is de naam van dit modemagazijn te lezen op de pui. 

Timmermann betrok met zijn zaak een geheel nieuw winkelpand, ontworpen door architect J. van 

der Heyden (1854-1932) in een voor die tijd modieuze stijl: de Jugendstil. Typerend zijn de sierlijke, 

gebogen vormen, het gebruik van moderne materialen en een groot glasoppervlak. Niet voor niets 

roepen de advertenties van Timmermann met regelmaat op om vooral in de etalages te kijken voor 

de laatste ‘nouveautés’. 

De nieuwe kledingzaak zat op een A-locatie. Het ging de stad voor de wind. Ondernemers inves-

teerden in winkels en zo ontwikkelden voormalige woonstraten als de Haarlemmerstraat, de Hoge-

woerd én de Breestraat zich tot winkelgebied.

Leiden kent nog veel historische winkelpuien. Soms gaaf bewaard, zoals deze, soms verborgen 

achter, of verdwenen door later aangebrachte wijzigingen. Met het project Historische winkelpuien 

werkt de gemeente samen met ondernemers aan het herstel van dergelijke puien tot hun oor-

spronkelijke vorm. (www.erfgoed.leiden.nl/producten/projecten/winkelpuienproject/).

...de zaak van Timmermann op 

een haar na is ontsnapt aan de 

Leidse stadhuisbrand van 1929? De 

winkel was toen uitgebreid met het 

aangrenzende pand nr. 92. Op 23 

februari 1929 adverteerde Timmer-

mann met een ‘groote uitverkoop 

wegens brand- en waterschade.’

wist u dat?

collectie: erfgoed Leiden en Omstreken

Breestraat 90
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Leiden/52

Weinig Leidenaren hebben een zo onuitwisbaar stempel op hun stad en tijd gedrukt als de man die 

meer dan veertig jaar (1564-1569 en 1573-1609) stadssecretaris was. Een goede secretaris kon veel 

belangrijker zijn dan zijn politieke bazen en ambtelijke collega’s en heel machtig worden. Wanneer 

zo iemand ook nog eens prachtlievend was en de financiën geen belemmering vormden, kon hij 

fraaie gebouwen tot stand brengen. 

Zo’n stadssecretaris was Jan van Hout. Tijdens zijn eerste aanstelling kon hij alleen ‘op de winkel 

passen’, maar teruggekeerd na een tijdelijke ballingschap groeide hij uit tot een markante figuur, 

die eerst een centrale rol speelde in het verzet tegen de Spaanse belegeraars en daarna in de ge-

weldige ontplooiing van de economie en het stadsbeeld.

Er kon niets gebeuren of Van Hout wist ervan, en vrijwel altijd speelde hij een belangrijke rol. Hij kon 

ook goed met mensen van allerlei slag omgaan. Velen zullen diep respect hebben gehad voor zijn 

tomeloze energie en inzet. 

Omdat Van Hout gewoonlijk recht voor zijn mening uitkwam, zal menig Leids bestuurder of pro-

minent ook weleens last van hem hebben gehad. Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland zaten 

bepaald niet zijn vrienden, en ook in de stedelijke politiek ervoer hij onderhuidse tegenwerking – 

wellicht ook uit afgunst. Zo moest hij eens aantijgingen over een te hoog declareergedrag en over 

nepotisme weerleggen. Maar dat deed hij dan ook ondubbelzinnig.

Het Leiden van vóór het beleg was een eenvoudige stad, nog helemaal de middeleeuwse sfeer ade-

mend. Jarenlang was er vanwege zwakke stadsfinanciën nauwelijks iets gebouwd of veranderd. Men 

had geaccepteerd dat de ingestorte toren van de Pieterskerk nooit herbouwd zou worden en dat het 

schip van de Hooglandse kerk niet meer voltooid zou worden. Ook de schade van de Beeldenstorm 

was niet op korte termijn ongedaan te maken: reparaties waren het hoogst haalbare. 

Het daaropvolgende beleg was helemaal een trieste episode, met een geweldige kaalslag rondom 

de stad, en plundering en brandstichting tot in de verre omgeving. Ook de stad zelf leed opnieuw 

schade, zoals bijvoorbeeld de instorting van de stadsmuur bij de (nu verdwenen) Koepoort. Er wer-

den na het ontzet wel een paar nieuwe bolwerken aangelegd en de windmolens kregen een veilige 

plek achter de stadsmuren. Maar voor verfraaiing was geen geld.

Uiteindelijk zorgde een grote instroom van textielarbeiders uit de Zuidelijke Nederlanden voor een 

opleving van de stoffenfabricage. Zo kwam de stedelijke economie weer tot bloei. Deze nieuwe inwo-

jan van hOut:

theMateKst

Piet de Baar /  

jan van hout leest keuren voor op het bordes van het

Leidse stadhuis. detail van isaac claesz. van swanenburg

collectie: Museum de Lakenhal

machtig en prachtlievend



ners moeten hebben opgekeken van de slikstegen, rieten daken en houten walkanten van het arme 

Leiden. Zij waren al gewend aan plaveisel, pannendaken, stenen walmuren en veel meer stadsschoon.

Jan van Hout was zelf getrouwd met een Brabantse. Met eigen ogen had hij gezien hoeveel moder-

ner de steden in het zuiden waren. Zo wilde hij het voor Leiden ook. In de loop der jaren werd hij 

machtig genoeg om, al dan niet op de achtergrond, de stad grondig op te knappen. Vanzelfspre-

kend kreeg hij daarbij de steun van andere stadsbestuurders en van de immigranten, die Leiden 

ook liever niet in de schaduw zagen staan van de Vlaamse en Brabantse steden. Zo lukte het de ge-

dreven Van Hout om vanaf 1586 in betrekkelijk korte tijd de hele stad van nieuwe bestrating te laten 

voorzien, tot in de geringste steegjes toe. Ook de vervanging van de resterende rieten daken door 

zogenaamde harde daken, meestal van pannen, zou zonder Van Hout veel trager zijn verlopen.

De nieuwe stadhuisgevel was eveneens grotendeels zijn project. Via Van Houts kennis Daniel van 

der Meulen contracteerde de stad een steenhouwer uit Bremen. De nijvere stadssecretaris voerde 

vervolgens zelf de onderhandelingen.

Achteraf kunnen we alleen maar blij zijn met een stadssecretaris die wellicht drammerig was, maar 

met zijn macht en gevoel voor pracht zo ongelofelijk veel gerealiseerd heeft. Ook de optocht bij de 

opening van de Universiteit in 1575, het grote rederijkersfeest bij de loterij voor de bouw van een 

pest- en dolhuis in 1596 en de extra fraaie poortjes in de stadhuisgevel met zijn gedichten, zijn vol-

ledig aan hem te danken. 

De openbare werken uit Van Houts tijd blonken uit door hun fraaie uitvoering, zoals bijvoorbeeld de 

(helaas verloren gegane) buiten-Witte Poort en de Blauwe Poort. De nog bestaande Latijnse school, 

een verbouwing van het Gravensteen (nr. 3), de nieuwe poort van het Weeshuis (nr. 28), de Hortus 

(nr. 10), het Anatomisch Theater (herbouwd in Museum Boerhaave, nr. 26) en het Staten-College 

kunnen ook grotendeels op Van Houts conto geschreven worden. De nieuwe gevel voor het huis 

van Daniel van der Meulen (Rapenburg 19, nr. 4) werd een voorbeeld dat door velen gevolgd werd 

en zo een impuls gaf aan de stadsverfraaiing. 

Van Hout maakte de stadsuitleg van 1611, met zijn talloze imposante nieuwe gebouwen, net niet 

meer mee. Maar ook daarvoor heeft hij beslist nog de aanzet gegeven.

Leiden/53



In de zestiende eeuw kwamen Franstalige protestanten naar Leiden, uit angst voor vervolging in eigen 

land. Zij richtten in 1584 hun eigen Waalse gemeente op in de Onze Lieve Vrouwekerk, nu een ruïne 

op het huidige Vrouwenkerkhof. Een snelle groei van de Waalse gemeente noodzaakte het gebruik 

van een hulpkerk. Deze uitbreiding, in de kapel van het Catharinagasthuis aan de Breestraat, werd de 

basis voor de huidige Waalse kerk.

De kapel is meermalen verbouwd. In 1635 werd de kerkzaal vergroot met een tweede beuk. Waar-

schijnlijk is toen ook de huidige preekstoel geplaatst. De zijbeuk is later weer afgescheiden. In de acht-

tiende eeuw is het orgel geplaatst en kreeg de gevel van het oude schip een barokke stijl. 

Met de sloop van de Onze Lieve Vrouwekerk in 1818 werd Breestraat 62 het hoofdonderkomen voor 

de Waalse gemeente. Het huidige interieur is later in de negentiende eeuw geplaatst. De kerk is nog 

altijd in gebruik bij de Waalse gemeente.

Het ooit hier gevestigde Catharinagasthuis stamt vermoedelijk uit 1125. Het groeide in de late middel-

eeuwen uit tot een complex dat zich uitstrekte van de Mandemakerssteeg tot de Vrouwensteeg en van 

de Breestraat tot de Rijn. Hier konden passanten logeren, zieken zich laten verzorgen en welgestelden 

zich inkopen voor verzorging op hun oude dag.

... het St. Catharinagasthuis waarschijnlijk de eerste 

zorg- en welzijnsinstelling van Leiden was?

wist u dat?

19.
/ alleen za open / uitleg restauratie orgel en orgelkas, de-
monstratie vergulden met bladgoud, mogelijkheid spelen op 
het kistorgel (p. 17)

Breestraat 62

Open za 

Foto: waalse kerk

waaLse KerK
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Open zO

20.
Breestraat 60/ zo 12-17 u / voorhuis vrij toegankelijk / achterhuis alleen 

met rondleidingen om 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 u / houdt u 
rekening met wachttijd / zo 14.30 en 15.30 u: inloopconcert 
Leids koor (p.17)

De Stadsgehoorzaal is gevestigd in het oude Catharinagasthuis (zie ook nr. 19 en activiteit 4). Toen 

de zaal te klein was geworden, ontwierp stadsarchitect J.W. Schaap in 1872 een nieuwe Gehoorzaal. 

Deze brandde al in 1889 af. De nieuwe en grotere Stadsgehoorzaal die daarop volgde, was een ont-

werp van stadsarchitect D.E.C. Knuttel. Hij maakte speciaal hiervoor een studiereis naar Duitsland, 

waarbij hij vooral lette op akoestiek, verlichting en verwarming.

De Stadsgehoorzaal vormde het decor voor het uitgaansleven van de burgerij. Om het gebouw een 

gepaste, feestelijke uitstraling te geven, putte Knuttel uit stijlvormen van de renaissance, het ma-

niërisme en de barok. Dat is goed te zien aan de decoratie van de gevel, de foyer en de grote zaal.

In 1891 kon het gebouw in gebruik worden genomen. De Stadsgehoorzaal ontwikkelde zich tot dé 

stadszaal van Leiden, een centrum voor het sociale, politieke en culturele leven. De verscheiden-

heid aan activiteiten was enorm: kermissen, politieke bijeenkomsten, dansavonden, filmvoorstel-

lingen, tentoonstellingen en beurzen, congressen, feesten en partijen, gymnastiekvoorstellingen 

en sportwedstrijden, populaire muziek en natuurlijk ook klassieke concerten. De klassieke muziek 

kreeg een bijzondere plaats, maar de Stadsgehoorzaal was toch vooral een gemeentelijk zalen-

verhuurbedrijf waar iedereen met alles terecht kon. In 2010 kreeg de Stadsgehoorzaal een nieuwe 

kleine zaal aan de Aalmarkt. 

... de Stadsgehoorzaal ook in het 

Van der Werfpark had kunnen 

staan? Na de brand gingen er 

stemmen op om de gehoorzaal 

te herbouwen op een plaats 

met meer grandeur, zoals de 

zogeheten Ruïne (het braakland 

tegenover de Steenschuur) of 

de Garenmarkt. Er was zelfs een 

voorstel om het ‘lelijke’ Graven-

steen te slopen, zodat daar ein-

delijk iets moois kon verrijzen.

wist u dat?

Foto: waalse kerk Foto: stadspodia Leiden

stadsgehOOrzaaL
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In het gemeenlandshuis zetelde ruim vier eeuwen (1578-1999) het hoogheemraadschap van Rijnland, 

een waterschap dat wortelt in de dertiende eeuw. Rijnlands bestuurders waren doorgaans mensen 

met macht, rijkdom en aanzien. Dat is nog steeds af te lezen aan de fraaie gevel en de rijke interieurs. 

In het waterrijke Holland droeg het hoogheemraadschap van Rijnland zorg voor waterkering en wa-

terlozing in het gebied tussen Amsterdam en Den Haag. In de twintigste eeuw kwam hier de zorg voor 

de waterkwaliteit bij.

Toen het bestuur het middeleeuwse pand aan de Breestraat in 1578 aankocht, verkeerde het in slechte 

staat. Er volgde een ingrijpende verbouwing om het geschikt te maken als woning voor de dijkgraaf 

en als vergader- en logeerhuis.  Er kwam een nieuwe gevel in Hollandse renaissancestijl. Maar liefst 

dertien vuurplaatsen gingen de vertrekken verwarmen.

Wie het pand betreedt, ziet als eerste de eikenhouten trap, een ontwerp van Pieter Post. Deze voert 

naar de ook door hem ontworpen grote zaal, een ruimte met een prachtige plafondschildering, acht-

tiende-eeuws goudleerbehang en een zeventiende-eeuwse schouw.

Eind 1999 betrok het waterschap een modern kantoor in het Leidse Bio Science Park. Het gemeen-

landshuis werd ondergebracht in een stichting. Op internet staat een virtuele rondleiding door het 

gemeenlandshuis. Ga hiervoor naar www.gemeenlandshuisleiden.nl. 

... Pieter van der Does, de 

eerste dijkgraaf die dit pand 

bewoonde, ook militair was? 

Als vice-admiraal leidde hij in 

1599 een Hollandse vloot naar 

Gran Canaria. De verovering 

mislukte, en de gehavende 

vloot vluchtte naar het eiland 

Sao Tomé, waar Van der Does 

overleed. Zijn weduwe bleef 

het gemeenlandshuis be-

wonen en trad tot 1610 op als 

châtelaine, huismeesteres.

wist u dat?

21.
/ alleen za open / Beperkt toegankelijk: houdt u rekening met 
wachttijd

Breestraat 59

Open za 

Foto: ien van den Bergh

geMeenLandshuis van 
rijnLand
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Dit statige pand is gebouwd als filiaal van De Nederlandsche Bank (DNB) en tot 1969 als zodanig ge-

bruikt. Nu is hier onder meer het Honorair Consulaat-Generaal van Turkije gevestigd. 

De stichting van DNB in 1814 was een maatregel van koning-koopman Willem I om de handel te sti-

muleren. DNB verstrekte kredieten aan bedrijven en particulieren. De Bankwet van 1863 verplichtte 

DNB tot de oprichting van filialen waar de handelsbanken hun kredieten konden opnemen. Leiden 

kreeg in 1865 een correspondentschap dat zich geleidelijk ontwikkelde tot een officieel agentschap 

in de Breestraat. Toen dit gebouw na de eeuwwisseling te klein werd, ging in 1915 de nieuwbouw aan 

het Kort Rapenburg van start.

Architect J.A.G. van der Steur koos voor een traditionalistische stijl om het belang van het instituut 

te benadrukken. De indeling van de gevel volgt de klassieke orden. Van onder naar boven: een 

basement, muurdammen die aan pilasters doen denken, en een kroonlijst. 

De stichters Willem I en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen zijn afgebeeld op terracotta reliëftegels 

tussen de verdiepingvensters.

De monumentale deur geeft toegang tot een hal met tegeltableaus, waarop onder meer het wapen 

van Leiden. Ook is er een reliëf met broden en vissen (een verwijzing naar Leidens Ontzet). Aan de 

entreezijde kunt u een oude, vertrouwde munt herkennen.

22.
/ alleen za open / Beperkt toegankelijk, houdt u rekening 
met wachttijd / expositie relatie nederland-turkije

KOrt raPenBurg 1-3

Open za 
voorheen 
de nederLandsche BanK

Leiden/58

... de bovenverdieping en de kluis tus-

sen 1929 en 1940 ter beschikking zijn 

gesteld aan de gemeente Leiden? Na 

de stadhuisbrand had de stad een plek 

nodig voor de kassier en het gemeen-

tegeld.

... de reliëfs op de dakkapellen een 

bewaakte geldkist tonen? Aan het Kort 

Rapenburg slapen de bewakers, aan 

het Galgewater brullen ze.

wist u dat?

collectie: erfgoed Leiden en Omstreken



... 150 jaar geleden het besluit viel 

om de IJzerengracht te dempen?

wist u dat?

collectie: erfgoed Leiden en Omstreken

Open zO

23.
nieuwe BeestenMarKt 9 / alleen zo open / Pand in verbouw

Bij de stadsuitbreiding van 1611 besloot het gemeentebestuur om de veehandel op een centrale plek 

te gaan concentreren: een driehoekig stuk land bij de steenweg naar Oegstgeest. Dat werd dus de 

Beestenmarkt. Voordien was de veehandel verspreid over de hele stad.

In 1863 werd de veemarkt vergroot door het dempen van de aangrenzende IJzerengracht of, zoals 

de officiële naam luidde, de Westdwarsgracht. Met deze Nieuwe Beestenmarkt kreeg men er een 

plein bij voor de handel in kleiner vee. Ook kwam hier een huisje voor de marktmeesters. In 1876 

werd het terrein nogmaals uitgebreid door de Korte Langegracht te dempen. Zo ontstond de hui-

dige Lammermarkt.

Het zal geen toeval zijn geweest dat A. J. Hartwijk jr. in 1919 aan de Nieuwe Beestenmarkt nummer 9 

zijn winkel in land- en tuinbouwbenodigdheden opende, aanvankelijk alleen op marktdagen. Later 

breidde de firma zich uit naar de nummers 7 tot en met 11. De zaak verhuisde recent naar de Lam-

mermarkt.

De oorspronkelijke zeventiende-eeuwse panden zijn in essentie nog aanwezig, al ging het oorspron-

kelijke interieur volledig verloren bij verbouwingen voor een verffabriek en voor de vergroting van het 

winkeloppervlak. De voorzijde van de gebouwen dateert van uiterlijk het begin van de twintigste eeuw. 

De panden worden momenteel verbouwd.

nieuwe BeestenMarKt 9

Leiden/59



Leiden/60

Hoe machtig het voorkomen van de Laecken-Halle aan de Oude Singel ook moge zijn, er gaat ach-

ter de gevel een verhaal met hoge bergen en diepe dalen schuil. 

Het gebouw uit 1641 is het resultaat van de ongekende bloeiperiode die de Leidse lakenindustrie in 

de zeventiende eeuw doormaakt. Concurrenten uit Vlaanderen en Wallonië lijden onder de Tach-

tigjarige Oorlog, die veel protestantse arbeiders hun katholieke thuisland doet ontvluchten. Zij ko-

men massaal naar Leiden om te werken in de lakenindustrie. De keurmeesters van de Lakenhal 

reguleren de groeiende productie in de stad. Internationale contacten groeien, waardoor kooplie-

den steeds vaker de hand kunnen leggen op de beste wol van Europa. Al snel wordt de merknaam 

Leiden internationaal een waardevol keurmerk. Innovatieve vakkennis wordt vanuit het buitenland 

geïmporteerd en de Leidse lakens bereiken alle belangrijke markten van Europa. 

In de achttiende eeuw verdampt de vaktechnische voorsprong van de Leidse industrie en wordt 

de internationale handel gedwarsboomd door Europees protectionisme. Goedkope buitenlandse 

concurrenten worden door de overheid geweerd om de eigen industrie te beschermen. Daardoor 

neemt de internationale handel af en verdwijnt de markt voor dure stoffen zoals het Leidse laken 

vrijwel volledig. De goedkope, eenvoudig te maken stoffen die nog wel in trek zijn, vormen geen 

volwaardig exportproduct. In groten getale verlaten werkloze arbeiders de stad. Na tachtig jaar van 

afnemende productie is het aantal inwoners van Leiden gehalveerd. Rijke kooplieden trekken zich 

terug uit de lakenindustrie en richten zich op handel of een ander bestaan. Jonge rijken zoeken hun 

heil niet zelden in bestuurlijke functies. De kooplieden en fabrikanten die nog over zijn willen onder 

eigen naam handelen, zodat de eens zo ijzersterke merknaam Leiden veel van zijn waarde verliest.

In de negentiende eeuw barst ook in Leiden de industriële revolutie los. De textielindustrie leeft 

weer op, maar is niet zo cruciaal meer als in de gouden zeventiende eeuw. Katoen vormt inmiddels 

een grote bedreiging voor de wolindustrie en de Leidse fabrieken maken vooral nog goedkope 

wollen dekens. Zij bieden aan veel mensen werk, maar het percentage textielarbeiders in Leiden 

is bij lange na niet zo hoog als in vroeger tijden. Het werk is bovendien zwaar, lang en de beloning 

beperkt. In 1823 verliest de eens zo commerciële Laecken-Halle na bijna twee eeuwen de functie 

van keurhal voor lakense stoffen. 

In de twintigste eeuw drijft de merknaam Leiden niet meer op de textielindustrie. Maar dankzij het 

prachtige monumentale gebouw aan de Oude Singel zijn de machtige lakenindustriëlen van Leiden 

nog altijd onlosmakelijk met de stad verbonden.

de Macht en het 
vervaL van de 
Leidse LaKenhandeL

theMateKst

Museum de Lakenhal /  



Open za zO

24.
Oude singeL 28-32/ za/zo 12-17 u / za/zo 14 en 15 u: instaprondleiding

Museum De Lakenhal is gevestigd in de Laecken-Halle, een zeventiende-eeuws stadspaleis dat ooit 

het bruisende centrum van de Leidse lakenhandel was. Het rijksmonument uit 1641 van architect 

Arent van ’s-Gravensande behoort tot de mooiste voorbeelden van het Hollandse Classicisme. De 

lakenhal werd gebouwd als keurhal voor de beroemde lakense stoffen, die vanuit Leiden over de 

hele wereld werden verhandeld: voorbij Europa, tot in China en Zuid-Amerika. Nog altijd zijn in de 

gevel de reliëfs te zien waarop de verschillende stadia van de productie van lakense stoffen worden 

getoond. 

In 1823 had de lakenhal na bijna twee eeuwen de functie van keurhal verloren. Daarna was hier 

de hal van Inlandse wollen manufacturen gevestigd en vergaderde het bestuur van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken er op de begane grond. Tijdens de cholera-epidemieën van 1853 en 1866 

deed de Grote Pers op de eerste verdieping dienst als noodhospitaal. 

In 1874 werd de lakenhal een museum. Sindsdien is Museum De Lakenhal een spil in het culturele 

leven van de stad. De collectie is gegroeid tot een verzameling van meer dan 20.000 inventarisnum-

mers en nog altijd stelt het museum zich tot doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken met kunst, 

kunstnijverheid en geschiedenis in Leiden. 

... in de Keurzaal, de zogenaamde Grote Pers 

in Museum De Lakenhal, de binnengebrachte 

balen lakense stof een keurmerk kregen in 

de vorm van een loden zegel? Dit lakenloodje 

komt ook terug in de huisstijl van het museum.

wist u dat?

MuseuM de LaKenhaL

susanna van steenwijck – gaspoel, gezicht op de Lakenhal (1642) 
collectie: Museum de Lakenhal Leiden/61



Op 1 oktober 1705 opende dit theatergebouw aan de Oude Vest zijn deuren. Leiden was daarmee, na 

Amsterdam en Den Haag, de derde Nederlandse stad met een vast publiekstheater. 

Het gebouw werd meermalen uitgebreid en vertimmerd. In 1865 kreeg het theater een ingrijpende 

facelift, naar een plan van stadsarchitect Jan Willem Schaap. 

Zo ontstond de huidige gevel, een typisch voorbeeld van negentiende-eeuws eclecticisme (combi-

natie van stijlen). Schaap gebruikte veel onderdelen uit de classicistische bouwstijl en mengde deze 

met andere elementen. De boogvensters in de vleugel passen bijvoorbeeld niet bij een classicistische 

opzet. Zij verwijzen naar de Duitse Rundbogenstil. De hoefijzervormige theaterzaal is geïnspireerd op 

Italiaanse theaters en uitgevoerd in een neobarokstijl.

Het behoud van de Leidse Schouwburg op deze plek was vijftig jaar geleden onzeker. Er waren ver-

gevorderde plannen voor sloop en nieuwbouw elders in Leiden. Geldgebrek noopte het stadsbestuur 

uiteindelijk tot restauratie en uitbreiding van de ‘oude dame’. Deze ingrijpende renovatie vond plaats 

tussen 1974 en 1976. Bij de laatste verbouwing, in 1997, keerde de Leidse Schouwburg terug naar het 

traditionele rode pluche, de kroonluchters en de gouden ornamenten uit de negentiende eeuw. De 

zaal- en plafonddecoraties kregen de tinten terug die de Arnhemse decorateur Charles Roskam in 

1904 aanbracht: crème en goud.

... Sarah Bernhardt in deze 

Schouwburg optrad? Honderd-

tien jaar geleden vertolkte ze 

hier één van haar bekendste 

rollen: La Dame aux Camélias. 

Bernhardt is één van de be-

roemdste Franse toneelactri-

ces. Ze trad over de hele wereld 

op met groot succes.

wist u dat?

25.
/ zo 12-17 u / deels alleen toegankelijk met rondleiding om 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 u / zo 14.30 u: kinderrondleiding met 
theaterschmink

Oude vest 43 

Open zO 

Foto: jan scheerder

Leidse schOuwBurg 
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Open za zO

26.
Lange sint 
agnietenstraat 10

/ za/zo 10-17 u / za/zo 12.30 en 14.30 u: Boekenweelde 
/ za 13.30 en zo 15.30 u: rondleiding / za 15.30 en zo 
13.30 u: rondleiding in het engels

Vanaf de straatzijde is bijna niet te zien dat Museum Boerhaave in een schitterend monument is 

gevestigd. Maar als je binnen loopt, is dat overduidelijk. Een prachtige binnentuin, kloostergangen 

en zelfs voormalige ziekenzalen nemen je mee naar vervlogen tijden. 

Het complex begon in de vijftiende eeuw als St. Caeciliaklooster en Agnietenklooster, destijds van 

elkaar gescheiden door de Maredorpse Achtergracht, de huidige Van der Werfstraat. Daarna kreeg 

het vele bestemmingen, onder meer als stedelijk pest- en dolhuis en later als het St. Caeciliagast-

huis, met aparte verpleegzalen voor mannen en vrouwen.

Bovendien werd er het collegium medico-practicum gevestigd, waarmee Leiden als eerste stad 

over een academisch ziekenhuis beschikte. Hoogleraren, waaronder Hermanus Boerhaave, gaven 

naast het ziekbed uitleg aan studenten. Ook voerden ze in het gasthuis secties uit. 

Vanaf 1873 heeft het gebouw diverse bestemmingen gehad: ambachtsschool, magazijn en Stedelijke 

Werkinrichting. Sinds 1991 is Museum Boerhaave hier gevestigd, het Rijksmuseum voor de geschie-

denis van de natuurwetenschappen en van de geneeskunde. De collectie weerspiegelt ruim vier-

honderd jaar Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.

... Hermanus Boerhaave, die 

hier als hoogleraar colleges 

naast het ziekbed gaf, woon-

de op Rapenburg 31 (nr. 6)? In 

zijn woonhuis stierf hij in 1738.

wist u dat?

Foto: jan scheerder

MuseuM BOerhaave

Foto: Museum Boerhaave Leiden/63



De Hartebrugkerk, ofwel Onze-Lieve-Vrouwe Onbevlekt Ontvangen, dankt haar bekendste bijnaam 

aan een brug over het voormalige veenriviertje de Mare. De Lange en Stille Mare zijn in 1953 gedempt, 

maar de kerk is hier nog nadrukkelijk aanwezig. In de volksmond heet dit gebouw ook wel de Koelie-

kerk, een verbastering van een Latijns woord uit de geveltekst: Hic Domus Dei Est Et Porta Coeli (dit is 

het huis van God en de poort naar de hemel).

De kerk dateert uit 1835. Rond die tijd bouwde de Leidse architect Theo Molkenboer diverse kerken 

voor de Leidse katholieken. Tijdens de Reformatie hadden zij hun geloof stiekem moeten belijden, 

in schuilkerken. Vanaf 1798 konden zij weer openlijk naar de kerk. De Hartebrugkerk was één van 

de eerste nieuwe katholieke kerken aan de openbare weg. Koning Willem I liet de dienst Waterstaat 

toezicht houden op de bouw van kerken. Vandaar dat kerken uit deze periode ook Waterstaatskerken 

worden genoemd.

De Hartebrugkerk is gebouwd in neoclassicistische stijl. De architect gebruikte diverse elementen uit 

de klassieke bouwwijze. De gevel van de Hartebrugkerk doet denken aan een klassieke tempel: vier 

Ionische zuilen dragen een driehoekig fronton. Binnen staan langs de wanden Korinthische zuilen. 

De apsis (een halfronde uitbouw) is later toegevoegd. Het Maarschalkerweerd-orgel dateert uit 1877.

... er onder de Hartebrug-

kerk een museumpje is 

voor devotionalia (heiligen-

beelden en andere kerke-

lijke attributen)? Het mu-

seum heeft een ingang aan 

de zijkant van de kerk, op 

Lange Mare 79. De naam, 

Greccio, is ontleend aan 

een dorpje in de buurt van 

de bedevaartsplaats Assisi 

in Italië. 

wist u dat?

27.
/ za 12-17, zo 14-17 u / zo orgelbespeling (p.17) / tentoon-
stelling Liturgische gebruiksvoorwerpen

haarLeMMerstraat 110

Open za zO 

collectie: erfgoed Leiden en Omstreken

harteBrugKerK 

Leiden/64



Open za 

28.
hOOgLandse KerKgracht 17/ alleen za open / regentenvleugel alleen met rondleidingen 

(ook in het engels) / houdt u rekening met wachttijd / Leidse 
expositie archeologisch centrum (p.11) / za 14-16 u: inloop-
concerten Leidse koren (p.16)

wist u dat?

Dit complex is in 1403 gebouwd als Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. In 1583 verhuisde het Heilige Geest-

weeshuis van de Breestraat hierheen. Twee decennia na de verhuizing noopte ruimtegebrek al tot 

de aanbouw van twee vleugels, voor meisjes en voor jongens. De renaissancegevel aan de Hoog-

landse Kerkgracht dateert uit dezelfde periode, evenals het toegangspoortje. 

Toen in 1774 het Leidse Arme kinderhuis samenging met het Heilige Geest weeshuis besloten de re-

genten de middeleeuwse vleugel langs de Burcht te vervangen door nieuwbouw. Hun wapens zijn 

nog te zien boven de ingang. In deze vleugel, die doorloopt tot aan de Oude Rijn, bevindt zich de 

gerestaureerde regenten- en regentessenkamer in Lodewijk XVI-stijl. U ziet er regentenportretten 

en stucwerk uit 1779.

Het vierkoppige college van regenten werd door het stadsbestuur aangesteld op voordracht. Ge-

middeld bleven regenten zes jaar in functie, maar in economisch moeilijke jaren was het verloop 

veel hoger. Vanaf de achttiende eeuw waren er ook regentessen. Zij hielden toezicht op het perso-

neel en de inkopen en zorgden voor de opvoeding van de meisjes.

Na de opheffing van het weeshuis in 1961 vestigde het Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie 

zich in het complex. Sinds 2007 is het in handen van de Stichting UTOPA en biedt het onder meer 

onderdak aan het Kinderrechtenhuis en het Leids Archeologisch Centrum.

... het weeshuis soms de bakermat 

was voor een bijzondere carrière? 

Thonis Jacobsz. van der Schacht, 

die rond 1625 in het weeshuis be-

landde, werd later rijk als nasteling-

maker, fabrikant van kledingsluitin-

gen (veters, haken en knopen). In 

zijn testament gelastte hij de bouw 

van een hofje, met voorrang voor 

voormalige weeskinderen. Dit 

Schachtenhofje is nog te vinden 

aan de Middelste Gracht.

wist u dat?

vm. heiLige geest- OF 
arMe wees- en Kinderhuis

Foto: claudia claas Leiden/65



In 1314 verleende de bisschop van Utrecht toestemming voor de bouw van een kapel op het Hoge Land. 

De kapel werd in 1315 gewijd aan de heilige Pancratius. Deze kapel werd al snel vervangen door een 

stenen kerkje met een toren, maar de aanhoudende bevolkingsgroei vroeg om een nóg grotere kerk.

In 1366 verhief de bisschop van Utrecht de kerk tot kapittelkerk, een zelfstandige bestuurseenheid. 

De voorname bestuurders, kanunniken, bezorgden de kerk een grotere status. Dat was weer aanlei-

ding voor ambitieuze bouwplannen. Een grootse kruiskerk zou de nabij gelegen Pieterskerk in alle 

opzichten moeten overtreffen. De bouw startte in 1377, maar vlotte niet door politieke verwikkelingen 

en geldgebrek. Pas rond 1500 ontstond de huidige vorm. Plannen voor verdere uitbreiding, deels al 

uitgevoerd, strandden in 1535, waarna de Beeldenstorm (1566) en de Reformatie definitief een einde 

maakten aan de kerkelijke bouwambities.

In de zeventiende eeuw verrezen rondom, tegen de buitengevels, de kerkhuisjes. Twee eeuwen later 

zijn de meeste weer gesloopt, maar een klein aantal is gespaard gebleven. 

In 1632 kreeg de kerk een fraaie preekstoel en een doophek. Het orgel stamt uit 1565 en werd in 1637 

hersteld door de bekende orgelfamilie Hagerbeer. 

In de negentiende eeuw volgde een grote restauratie waarbij het huidige –houten- stergewelf werd 

aangebracht.

... het dwarsschip, of transept, van 

de Hooglandse kerk met 65,70 

meter het langste gotische tran-

sept in Nederland is?

... de enige bastaardzoon van 

Willem van Oranje onder één 

van de grafstenen is begraven? 

Het gaat om Justinus van Nassau, 

geboren uit een slippertje van de 

prins met zijn vriendin Eva Elincx.

wist u dat?

29.
/ alleen za open / za 14-16 u: inloop concerten Leidse 
koren (p.16) / za 12.15-13.45 u: Bezichtiging van het orgel, 
uitleg, mogelijkheid om zelf te spelen (p.17)

nieuwstraat 26c

Open za  

Foto: Marion Liesting

hOOgLandse KerK 
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/ Barbara gumbert

erfgoed Leiden en Omstreken

In de Leidse wijk Roomburg liggen restanten van de Romeinse macht. Daar stond namelijk Matilo, 

één van de grotere castella (forten) van de streek.

Rond het begin van onze jaartelling hadden de Romeinen hun ogen nog gericht op de gebieden 

ten noorden van de Rijn. Toen de verovering daarvan teveel problemen gaf, besloten ze in plaats 

daarvan naar Engeland over te steken. Op het Europese vasteland zouden ze voortaan de Rijn als 

noordgrens aanhouden.

Al in 47 na Chr. had de veldheer Gnaeus Domitius Corbulo zijn oog op het huidige Roomburg laten 

vallen. Met zijn troepen maakte hij een vaarroute tussen de Rijn en de Maas door twee natuurlijke 

waterlopen met elkaar te verbinden. Zo ontstond het kanaal van Corbulo, dat ongeveer parallel 

liep aan de huidige Vliet (na het vertrek van de Romeinen is het geleidelijk dichtgeslibd en deels 

onvindbaar geworden). Waar het kanaal in de Rijn uitkwam, bouwde Corbulo waarschijnlijk een 

eerste wachtpost.

Groter machtsvertoon volgde in 69 en 70 na Christus. Als reactie op de Bataafse opstand onder Juli-

us Civilis werd de hele grensverdediging aangepakt. De Romeinen herbouwden verwoeste castella, 

bouwden er nieuwe bij en ertussenin kwamen kleinere forten en wachttorens. Het fort Matilo werd 

bij de monding van het kanaal van Corbulo gebouwd. Het kanaal was de belangrijkste vaarroute 

door het gebied van de Cananefaten, de lokale bewoners die meegedaan hadden aan de opstand.

De bouw van een castellum was een enorme onderneming. Zo’n permanente militaire basis diende 

niet alleen als legerplaats en grensverdediging, maar had ook een functie als bestuurlijk centrum 

voor de omgeving. In een castellum was altijd een infanterie- of cavalerie-eenheid gelegerd van 

minimaal 480 man. Sommige castella boden plaats aan wel achthonderd man. Matilo was ongeveer 

anderhalve hectare groot, en daarmee één van de grotere castella in deze streek. 

Zeker in vergelijking met de nederzettingen van de lokale bevolking was het bouwwerk van de Ro-

meinen, met zijn dubbele grachten en vanaf het jaar 130 zelfs een stenen muur, indrukwekkend. De 

mensen in deze streek woonden in gehuchten van enkele boerenerven bij elkaar. Ze verbouwden 

graan en groenten, en lieten hun koeien grazen op de vruchtbare graslanden. 

De komst van de Romeinen bracht niet alleen bezetting, maar ook economisch voordeel. Het gar-

nizoen had veel voedsel nodig en kocht ook paarden van de boeren in de buurt. De Romeinen 

brachten bovendien luxe goederen mee, en voor sommigen zelfs een nieuwe levensstijl.  

Bezoek archeologisch park Matilo op zondag met een archeoloog (p. 13).

de Macht van 
de rOMeinen

theMateKst
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De Sint-Petruskerk is gebouwd nadat in 1933 de oude katholieke kerk aan de Langebrug was af-

gebrand. Uiteraard werd gedacht aan herbouw op de oude plaats, maar juist in die periode kreeg 

Leiden de kans om een grote nieuwbouwwijk aan de zuidzijde van de stad te bouwen. Voor de bouw 

van de nieuwe St. Petruskerk viel de keuze op een perceel aan de Lammenschansweg. 

De architect, A.J. Kropholler, ontwierp samen met zijn collega H.A. Van Oerle de kerk, een pastorie 

en de omringende woonhuizen als een samenhangend geheel.  In de bouwstijl is vooral de hand 

van Kropholler duidelijk herkenbaar. Hij koos, geïnspireerd door Berlage, voor traditionele architec-

tuur met een grote rol voor de expressieve waarde van het bouwmateriaal. Zo is de grote baksteen 

bepalend voor het uiterlijk van de Petruskerk. 

In het interieur van de kerk zien we dat de architect veel waarde hechtte aan een overzichtelijke 

ruimte, waarin iedereen goed zicht had op het altaar. Een deel van het meubilair, zoals de banken, 

de kroonluchters en het tabernakel op het hoogaltaar, is ook door Kropholler ontworpen.

... de Sint-Petruskerk een col-

lectie prachtige en vooral zeer 

oude paramenten bezit? Dit is 

priesterkleding, zoals kazuifels, 

koorkappen en ander gebor-

duurd pronkmateriaal. Het 

mooiste kazuifel is afkomstig 

van een abt uit Vlaanderen, 

Jan van Deinse. Hij was abt van 

1513 tot 1540.

wist u dat?

30.
/ za 12-17, zo 11-16 u / torenbeklimming in kleine groepen, 
houdt u rekening met wachttijd. niet voor kinderen onder 8 
jaar / expositie historische kerkschatten / Orgelspel (p. 17)

LaMMenschansweg 40a 

Open za zO  

Foto: sint-Petruskerk

sint-PetrusKerK 
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Open za zO 

31.
PLantsOen 19 / Pand in restauratie / houdt u rekening met wachttijd

Dit woonhuis is, samen met de twee buurpanden, in 1885 gebouwd als één van de laatste woningen 

aan het Plantsoen. Het eclecticisme (combinatie van bouwstijlen) van de voorgevel doet sober aan 

in vergelijking met andere panden in deze voorname woonomgeving.

Desondanks is nummer 19 een bijzonder herenhuis. Opmerkelijk zijn onder andere de consoles 

aan de voorgevel die het balkon dragen. In de voegen naast de voordeur staan namen geschreven, 

waarschijnlijk van bewoners uit de vorige eeuw.

De allure van het pand zit vooral in het interieur. Er zijn rijk geornamenteerde stucelementen op 

hoge plafonds en op de uitwendige hoeken van de schouwen. Geprofileerde deuren en kozijnen 

met lijstwerk zijn nog aanwezig. De brede trap, voorzien van geprofileerde balusters en trapspijlen, 

benadrukte de status van de bewoners.

De sobere dienstvertrekken in het souterrain bevatten nog vrijwel alle originele interieurelemen-

ten. Dit geldt voor de ramen en deuren, de tegelvloeren, de keuken en de voorraad- en provisie-

kasten. Het huis wordt binnenkort gerestaureerd, maar is ook nu al een uniek voorbeeld van de 

Macht en Pracht in de negentiende eeuw.

Foto: sint-Petruskerk collectie: erfgoed Leiden en Omstreken

woonhuis PLantsOen 19

... het Plantsoen rond 1880 

onderdeel was van een nooit 

gerealiseerd routeplan voor 

een derde Leidse tramlijn? 

Het vertrekpunt zou de Plan-

tage zijn en de tram zou via 

het gloednieuwe Plantsoen, de 

Jan van Houtkade, Kaiserstraat 

en Rapenburg naar het noor-

den gaan.

wist u dat?
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Charles Tevel was koopman en vrijgezel. Hij bepaalde in zijn testament dat er een hofje met twaalf 

huisjes gesticht zou worden als zijn broer Jacob vóór hem zou overlijden zonder kinderen na te la-

ten uit een eventueel tweede huwelijk. Maar broer Jacob leefde langer dan Charles. Desalniettemin 

stichtte Jacob het hofje, waarvan in 1666 de eerste steen werd gelegd.

Het Tevelingshofje staat op een ruitvormige kavel in de stadsuitbreiding van 1658. Het ontwerp kwam 

van stadsarchitect Willem van der Helm. Diens opvolger Anthony Breedvelt maakte de bouw af.  Van 

der Helm heeft optimaal gebruik gemaakt van de ruimte: alles in het hofje is ruitvormig. Hij liet zelfs 

ruitvormige plavuizen maken voor de hal van het poortgebouw.

De regentenkamer ademt nog de sfeer zoals die na een renovatie in 1783 geweest moet zijn. In de 

schouw die toen werd aangebracht, zijn de namen van de stichters te lezen in fraaie gekalligra-

feerde letters. Bijzonder is het gesjabloneerde behang uit dezelfde tijd. Op de portretten zijn de 

stichters en hun familieleden te zien. Aan de muur hangen twee borden met daarop de namen van 

de regenten van 1666 tot nu. De Regentenkamer is alleen op zondag te bezoeken.

Tegenwoordig kunnen alleenstaanden en jonge echtparen in het hofje wonen.

... Willem van der Helm ook de Vier-

schaar van het Gravensteen (nr. 3) ont-

wierp?

... Charles Tevel de doelgroep van het 

hofje in zijn testament nauwkeurig 

omschreef? Het moest bewoond wor-

den door eerlycke ende nugtere egte 

luiden, zonder kinderen zijnde. Boven-

dien moesten zij boven de veertig jaren 

oud zijn, ende professie van de Gere-

formeerde Religie doende.

wist u dat?

32.
/ regentenkamer alleen zo open / Beperkt toegankelijk, 
houdt u rekening met wachttijd

4e Binnenvestgracht 7

Open za zO  teveLingshOF 

collectie: erfgoed Leiden en OmstrekenLeiden/70



Open zO 

33.
grOenesteeg 126/ alleen zo open / rondleidingen om 10, 11, 12, 14, 15, 16 u

Tot 1813 werden alleen de armen en kleine neringdoenden op de Leidse bolwerken begraven. Leidse 

notabelen vonden hun laatste rustplaats in kerken. Toen Napoleon in 1811 de kerkgraven verbood, 

bestemde de gemeente dit perceel, aan het eind van de Groenesteeg, voor de elite. Het is door de 

Nederlands Hervormde Kerk aangelegd volgens een eerste plan van gemeentearchitect Mulder.

Na een gedoogperiode schafte koning Willem I in 1827 het begraven in kerken definitief af. Pas toen 

werd de inrichting van Groenesteeg grondig aangepakt. Stadsarchitect Salomon van der Paauw 

ontwierp uit te graven wandelpaden, de beplanting en de aula met bovenwoning. De aula bootst 

verschillende klassieke stijlen na, met zijn horizontale belijning en het timpaan (driehoekig gevel-

vlak) aan de voorzijde.

Op deze elite-begraafplaats zijn machtige, geleerde en artistieke Leidenaren ter aarde besteld. Er 

liggen burgemeesters (De Laat de Kanter, de graaf van Limburg Stirum, Tieboel Siegenbeek en 

Was), ondernemers en fabrikanten (Brill, Dros, Hartevelt, van der Hoeven, de Koster, Krantz, Leem-

bruggen, Le Poole, Scheltema), hoogleraren (Cobet, Fruin, de Goeje, Greven, Kaiser, Reuvens, van 

de Sande Bakhuyzen, Snouck Hurgronje, de Vries) en kunstenaars (Coenen, Cornet, Verster). Veel 

Leidse straatnamen herinneren nog aan hen. Hun culturele nalatenschap aan de stad is groot, ook 

in de vorm van beeldbepalende fabrieks-, handels- en onderwijsgebouwen.

... De begraafplaats Groenesteeg dit 

jaar 200 jaar bestaat? 

... Adrianus Wetrens, directeur van 

de Leidse muziekschool, het hier 

eerder begraven stoffelijk over-

schot van zijn favoriete pianodo-

cente Anna Schulz-Lessig in 1885 

liet verplaatsen naar een graf dat hij 

voor zichzelf kocht? Toen hij in 1899 

zelf overleed, werd hij in dit graf met 

haar verenigd.

wist u dat?

Foto: Marta Klement

BegraaFPLaats 
grOenesteeg 
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Leiden/72

In alle tijden is het woonhuis voor rijke mensen een statussymbool. In de achttiende eeuw was het 

verbouwen en inrichten van de woning een ware hobby voor de elite, ondanks een neergaande 

economie. 

In Leiden is uit deze periode nog steeds een flink aantal exemplaren in het straatbeeld terug te 

vinden. Deze huizen hebben een brede bakstenen gevel. Ze bevinden zich voornamelijk aan het 

Rapenburg en de Breestraat, maar ook elders, zoals aan de Hooigracht en de Hogewoerd. De gevels 

lijken het toonbeeld van soberheid, maar schijn bedriegt. In de meeste gevallen ging het om kost-

baar metselwerk, vaak zelfs met speciaal voor die gevel gebakken stenen. 

Achter de gevels gingen vaak overdadige interieurs schuil. Niet alleen de omvang van het huis 

gaf uitdrukking aan rijkdom en prestige, ook het interieur was een graadmeter. De belangrijkste 

ruimte van het woonhuis was de ontvangstkamer. In de regel was deze aan de voorzijde van het 

huis gesitueerd, maar soms liep hij, via een aaneenschakeling van vertrekken, helemaal door tot 

de achterkant van het pand. Dit werd een suite genoemd. Een kenmerkend onderdeel van de suite 

was de rijk versierde deurpartij (de porte brisée), die in de scheidingsmuur tussen twee vertrekken 

was geplaatst. Langs de wanden van de kamer was een lambrisering van een exotische houtsoort 

aangebracht. Daarboven hing een kostbaar gekleurd of geschilderd behang. De plafonds waren 

versierd met grote stucreliëfs, met veelal allegorische taferelen. 

Behalve de ruimte zelf was ook de inrichting indrukwekkend. Een overdaad aan kabinetten, spiegels, 

theetafels, fauteuils en glazen kroonluchters sierde de achttiende-eeuwse kamer. 

We kunnen ons een voorstelling maken van die rijkdom dankzij de bewaard gebleven boedelin-

ventarissen die werden opgemaakt na het overlijden van een eigenaar. Deze bestaan dikwijls uit 

een ellenlange opsomming van waardevol huisraad. Een groot deel van het vermogen werd aan 

huishoudelijke voorwerpen besteed. Toch viel de waarde van het huisraad in het niet bij die van 

de verzamelingen die fanatiek werden aangelegd: van gouden en zilveren voorwerpen, maar ook 

van schilderijen, boeken en porselein. Zo’n verzameling werd veelal ondergebracht in een speciaal 

daarvoor ingerichte kamer. Door al deze kostbaarheden prominent uit te stallen, kregen bezoekers 

de gegoede positie van de bewoner nadrukkelijk ingeprent. 

Ook diens goede smaak moest zichtbaar zijn. Stucwerk, kostbaar behang, bijzondere houten en 

vergulde meubels: de achttiende-eeuwse kamers van de elite vormden een theatraal ensemble 

waarvan de onderdelen zorgvuldig op elkaar waren afgestemd tot een harmonieus geheel.

Macht en Pracht 
in het achttiende-
eeuwse wOOnhuis  

theMateKst

janneke van golen /  

architectuurhistoricus

Boven: onttakeld interieur hooigracht. Onder: interieur Breestraat 117.

collecties: rijksdienst voor het cultureel erfgoed en erfgoed Leiden en Omstreken
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Het grootste hofje van Leiden werd in 1680 gesticht. De naam is een samentrekking van de achterna-

men van de stichters Maarten Meerman (telg uit een belangrijke VOC-familie) en Helena Verburg. 

Het echtpaar stichtte nog bij leven dit complex, bedoeld voor de huisvesting van hulpbehoevende, 

maar eerzame weduwen en ongetrouwde vrouwen ouder dan 40 jaar. Een majestueus hof waarvan 

de tuin groter is dan het stadhuisplein.

De rijkdom en macht van de stichters maakte het mogelijk het poortgebouw te laten ontwerpen 

door stadstimmerman Jacob Roman. Van diens hand is ook de fontein op de Vismarkt.

Zoals bij veel Leidse hofjes ligt de regentenkamer boven de poort. Het plafond en de schoorsteen 

zijn voorbeelden van stucwerk in Lodewijk XVI-stijl uit het eind van de achttiende eeuw. De schilde-

rijen van de stichters en hun jongste dochter moeten volgens het testament eeuwig in de kamer 

blijven hangen, naast schilderijen van in de vergetelheid geraakte familieleden. Er is nu een indruk-

wekkende collectie portretten uit de zeventiende en achttiende eeuw te zien.

Het eerste honderdjarig bestaan van het Hof werd toepasselijk bezongen:

“O Staetlijk Meermansburg! – O Hof van Leydens hoven! 

Dat menig rijkspaleis – in wellust gaat te boven.

... Jacob Roman (1640 -1716) 

ook Paleis het Loo heeft ont-

worpen? Stadhouder Willem 

III, achterkleinzoon van Wil-

lem van Oranje, kocht in 1684 

het middeleeuwse kasteel Het 

Oude Loo. Roman mocht hier 

het nieuwe paleis bouwen en 

werd in 1689 benoemd tot hof-

architect.

wist u dat?

34.
/ alleen zo openOude vest 159a

Open zO  
regentenkamer 
hOF MeerMansBurg 

Foto: Lorenzo van BeekLeiden/74



Open za zO 

35.
rijnsBurgerweg 35 / houdt u rekening met wachttijd / rondleidingen (ook 

in het engels)

Zijn eigen villa, De Keet, bouwde de bekende architect Hendrik Johannes Jesse in 1906 op toenmalig 

Oegstgeester grondgebied. Hier heeft hij tot zijn dood in 1943 gewoond en gewerkt. 

Het pand bevat vele Jesse-kenmerken: grote vlakken van baksteen, ronde boogvormen voor ra-

men en deuren, groen geglazuurde raamdorpelstenen, bovenramen met een roedeverdeling en 

groen glas, (trap)torens en stijlvolle interieurs met majolica schoorstenen. 

Jesse bouwde in verschillende stijlen. In het begin maakte hij vooral ontwerpen voor publieke ge-

bouwen, zoals kerken, raadhuizen en scholen. Hierbij werkte hij in de Hollandse renaissancestijl. 

Voor zijn latere woonwinkelpanden koos hij vaak de sierlijke art nouveaustijl. Begin twintigste eeuw 

ging hij over op de rationalistische bouwstijl, waaraan hij in de loop der jaren een eigen, kenmer-

kende invulling gaf. Jesse’s werk is alom aanwezig in de Leidse regio, maar de Rijnsburgerweg 

draagt, met tientallen woonhuizen, echt zijn handtekening.

Hendrik Johannes Jesse (1860) groeide op in Zaltbommel. Op zeventienjarige leeftijd verhuisde hij 

naar Leiden om bij zijn grootmoeder in te trekken, aan het Rapenburg 38. Hij begon als krullen-

jongen in een timmerwerkplaats. ’s Avonds ging hij naar het MSG, een Leidse school voor wis- en 

landmeetkunde die later opging in het Roc. Zo werkte hij zich op tot een vooraanstaand architect 

binnen de Leidse regio.

... u nog meer panden van Jes-

se kunt bezoeken? Maris laan 3 

en en Maredijk 135/141 (za 12-16 

u, 400 jaar Maredijkbuurt, p. 13),  

Marelaan 1 in Oegstgeest (za 

12-17 u, programma Oegstgeest 

p. 93) en het Gouden Muiltje in 

Leiderdorp (za 11-17 u, program-

ma Leiderdorp, p. 90).

wist u dat?

Foto: Lorenzo van Beek Foto: Francien van zaanen durand

de Keet 
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LeiderdOrP/80

Overzicht MOnuMenten

01. geMeentehuis 

wiLLeM-aLexanderLaan 1

Open / za   
Meer info p. 83Dit centrum van politieke macht is het 

5de onderkomen in de geschiedenis 
van Leiderdorp

02. dOrPsKerK en KerKhOF

hOOFdstraat 19 Meer info p. 84Met rijke grafzerken, 
een Regeringsbank en een orgel 
versierd met ornamenten

AN

Open / za  AN

za zaterdag open van 11.00 tot 17.00 uur
I Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd
A (gedeeltelijk) toegankelijk voor minder validen
Bezoek aan elk van de opengestelde panden en activiteiten is geheel voor eigen risico

E consumpties verkrijgbaar

K Muziek in monument

N nevenactiviteiten

LeiderdOrP

03. huize heLena

hOOFdstraat 40 

Open / za   
Meer info p. 85Huis van notabele, de dorpsarts

04. wOOnhuis

hOOFdstraat 42 Meer info p.86Voormalig boerderijtje, 
de lange arm van Leiden

I

Open / za   AN

05. wOOnhuis

hOOFdstraat 59

Open / za  
Meer info p. 88Een Leiderdorps ‘Koningshuis’ met 

Moorse boogjes, ‘Inter nos’ geheten. 
Ook burgemeesterswoning

06. de gereFOrMeerde KerK

hOOFdstraat 73 Meer info p. 89Het Neorenaissancegebouw is het 
resultaat van een kerkstrijd. Waarom 
een kerktoren belangrijk kan zijn.
Beklimming toren op eigen risico en eigen 

verantwoordelijkheid

I

Open / za   ANK

07. woonhuis ‘het gOuden MuiLtje’

hOOFdstraat 77

Open / za  
Meer info p. 90‘Leiderdorps ‘Koningshuis’ van pan-

nenfabrikant Pieter Koning,met de 
bijnaam ‘Het Gouden Muiltje’ 

08. voormalig KOetshuis

hOOFdstraat 77a Meer info p. 91Koetshuis gebouwd door Jesse, 
behorend bij Het Gouden Muiltje. 
Huis niet toegankelijk, prachtige tuin 
opgensteld. 

AI

Open / za  AI

Tijdens Open Monumentendag draaien de Zijllaanse molen, de Doeshofmolen en de Achthovener-

molen [onder voorbehoud].



LeiderdOrP/81

E consumpties verkrijgbaar

K Muziek in monument

N nevenactiviteiten

nevenactiviteiten

LeiderdOrP

a. geMeentehuis 

wiLLeM-aLexanderLaan 1 
/ informatiestand Open Monumentendag 
en boekverkoop / exposities / histori-
sche figuren / versier een cascohuis met 
ornamenten  

- Hier is het boekje met het programma van Open Monu-
mentendag verkrijgbaar. Tevens boekverkoop
- Expositie Lokale Macht en Pracht met een prominente 
rol voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en klei-
warenfabriek fa. Gebr. Ginjaar
- Expositie Fotoclub Daguerre over ornamenten van 
panden in Leiderdorp
- Historische figuren in de rij voor het loket: machtheb-
bers, ambtsdragers en aanverwanten
- Een casco bakstenen huisje wacht op uw creativiteit. 
Versier het met historische ornamenten uit Leiderdorp

B. BOven in de BrandweerKazerne  

siMOn sMitweg 9
/ expositie

Expositie over (de geschiedenis van) de Leiderdorpse 
brandweer 

Open / za

c. dOrPsKerK, KerKhOF en KerKtuin

hOOFdstraat 19
/ rondleidingen kerkhof / Optreden 
tamarco / wegens renovatie onder voor-
behoud: een kijkje onder de kerkvloer / 
steenwrijven

Open / za  
- Rondleidingen kerkhof 
- Om 15 uur optreden van de Leiderdorpse muziek-
vereniging Tamarco in de kerktuin
- Deze zomer wordt de vloerverwarming gerenoveerd. 
Openstelling kerk is dus onder voorbehoud. Afhankelijk 
van de mogelijkheden: een kijkje onder de vloer; 
- Steenwrijven d.w.z. afbeeldingen op de grafzerken door 
middel van wrijven met krijt op papier overbrengen

d. hOOFdstraat 42

hOOFdstraat 42
/ expositie

Open / za 
Expositie van eigen werk

Open / za  

e. gereFOrMeerde KerK  

hOOFdstraat 73
/ Beklimming toren / Orgelspel / 
Kinderpuzzeltocht / Bijbeltentoonstelling 
/ Powerpointpresentatie 

- Er wordt muziek gespeeld op het orgel uit 1901 van 
orgelfabriek J. van Gelder
- Een bijbeltentoonsteling en een powerpointpresentatie 
te bezichtigen in de consistorie achterin de kerk
- Kinderpuzzeltocht in de kerk
- Beklimming toren op eigen risico en eigen verant-
woordelijkheid. Vanwege de smalle wenteltrap en kleine 
ruimte boven per keer een groep van 5 personen 

Open / za

F. PendeLdienst

Per Brandweerwagen

Open / za  
De historische Magirus brandweerwagen pendelt heen 
en weer. 
Opstaphaltes: Brandweerkazerne/Gemeentehuis Simon 
Smitweg 9, Dorpskerk Hoofdstraat 19 en de Gereformeer-
de Kerk Hoofdstraat 73. De Magirus heeft 10 zitplaatsen 

g. de schePPingsKerK 

van POeLgeestLaan 2
KunstKring LeiderdOrP 
/ Lezing Macht en Pracht in Leiderdorp

Open / di  10 sept. 20.15-22.05 uur

De Kunstkring Leiderdorp organiseert voorafgaand aan 
Open Monumentendag een lezing over het thema Macht 
en Pracht in Leiderdorp. De lezing wordt gehouden door 
Claudia Thunnissen
- De zaal van de kerk gaat open om 19.30 uur. 
- Informele nazit tot 23.00 uur. 
- Kosten lezing 7,-, gratis voor leden van de 
Kunstkring;



In het middeleeuwse Leiderdorp waren de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland de grootste 

machthebbers. Zij waren verantwoordelijk voor de systematische ontginning van het land. Adellijke 

partijen speelden een belangrijke rol. Zij ontleenden hun macht aan de graaf, die een residentie 

had in Leiden. Er was onderlinge strijd, maar ook na-ijver over rang en status (pag. 84). Een grote 

vinger in de pap had het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat sinds de dertiende eeuw het wa-

terbeheer regelde. 

Leiderdorp werd als zogeheten ambachtsheerlijkheid in 1582 verkocht aan de stad Leiden, die de 

ommelanden domineerde en regels en accijnzen oplegde. Na de Bataafse omwenteling in 1795 

werd Leiderdorp zelfstandig. Voortaan benoemde het dorp zelf haar ambtsdragers in alle rangen en 

standen. Onder hen waren de gemeentesecretaris, de opperbrandmeester, de dorpsveldwachter 

en de gemeentebode; sommigen met een uniform of een ander teken van hun beroep.

Daarnaast waren er natuurlijk de dorpsnotabelen zoals de dokter, fabrikanten, herenboeren en de 

dominee, die hun stempel drukten op de lokale ontwikkelingen. Onder hen bevond zich de familie 

Koning. Voorvader Jan Jansz Koning kocht in 1800 een steenbakkerij in Achthoven. Vier volgende 

generaties leverden steen- en pannenbakkers op, die het dorp van werk voorzagen. 

In 1882, enkele jaren na het Kinderwetje van Van Houten, stond de invoering van de Arbeidsinspectie 

op stapel. De Gebr. Koning verzochten samen met andere werkgevers de Tweede Kamer om de 

werktijdduur voor 12- tot 15-jarigen niet van toepassing te laten zijn op steenfabrieken.

De familie Koning zat niet alleen in de grofkeramiek, er waren ook leden actief in de houthandel, de 

graanhandel en de agrarische sector. In de afgelopen twee eeuwen heeft de familie in Leiderdorp 

(en Zoeterwoude-Rijndijk) meerdere panden gebouwd, waaronder een aantal herenhuizen die in 

de volksmond de Koningshuizen gingen heten (pag. 88, 90, 91). En de Koningstraat is gebouwd op 

het weiland dat boer Jan Willem Koning achterliet toen hij emigreerde.

... er bij de Gebr. Koning 

164.000 stenen zijn be-

steld voor het Nederland-

se gebouw op de Wereld-

tentoonstelling in Parijs in 

1878? Er waren negentien 

treinwagons nodig om ze 

naar Parijs te vervoeren.

wist u dat?

Portret jan wouter Koning

collectie: fam. van Manen, 

Foto: claudia thunnissen

Macht in LeiderdOrP

theMateKst

claudia thunnissen /

kunsthistoricus

LeiderdOrP/82



Dit gemeentehuis is het vijfde in de geschiedenis van Leiderdorp. Eeuwenlang zetelde het lokale be-

stuur in een herberg aan de Doesbrug. In 1868 bouwde men een officieel raadhuis in de Kerkwijk op 

Hoofdstraat 3. Het werd in 1934 afgebroken en ter plekke vervangen. In 1979 verhuisde het gemeen-

tebestuur naar een nieuwe locatie tegenover de Winkelhof in het toen sterk uitgebreide Leiderdorp. 

Ook dat pand is inmiddels gesloopt.  

Zo veranderde het stenen gezicht van de lokale politieke macht mee met de tijd: een eenvoudige 

dorpsherberg, een gebouw in neostijl, een art deco-onderkomen met een Scandinavisch torentje, 

een structuralistisch complex samengesteld uit vaste modulen en sinds 2012 het huidige gemeente-

huis met flexplekken, zodat ook in Leiderdorp Het Nieuwe Werken zijn intrede kon doen. 

Dit nieuwe gemeentehuis is ontworpen door Joost de Haan (VVKH Architecten).
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Open za 

01.
wiLLeM-aLexanderLaan 1/ hal begane grond open / informatiestand en boekverkoop / 

expositie over lokale macht en pracht / expositie fotoclub 
daguerre: Leiderdorpse ornamentiek / Beeldvertelling histori-
sche figuren / Maak een huis met ornamenten uit Leiderdorp

gemeentehuis 
LeiderdOrP 

Foto: claudia thunnissen

LeiderdOrP/83



De Dorpskerk was meermalen getuige van een machtsstrijd. In de Middeleeuwen lagen er veel kas-

telen op het grondgebied van Leiderdorp. Enkele adellijke families vochten voor het altaar van de 

middeleeuwse voorganger van de Dorpskerk uit wie de meeste status had. Tot twee maal toe moest 

de graaf van Holland een uitspraak doen over het zogenaamde voorofferen: over wie als eerste een 

offergave mocht brengen bij een kerkelijke plechtigheid. In 1324 waren de families Utenwaerde, Van 

Zijl en Van der Does hierbij betrokken. In 1406 moest de graaf opnieuw optreden. Als een rijdende 

rechter bepaalde hij het recht op voorrang en op de plaats in de kerk.

De adel beklemtoonde zijn status ook met pracht en praal op grafzerken, zoals hier te zien is aan de 

rijk geornamenteerde stenen van de families Van der Does en Van Zwieten. Overigens hebben ook 

sommige notabele burgers in de kerk en op het kerkhof fraaie grafstenen.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog speelde de Dorpskerk een rol in een machtsstrijd tussen het Spaanse 

leger en het belegerde Leiden. De kerk stond middenin de belangrijkste Spaanse schans, van waar-

uit de stad in 1573-74 werd bestookt. Het gebouw raakte zo ernstig beschadigd dat het moest worden 

afgebroken. 

De huidige Dorpskerk werd in 1622 op de fundamenten van zijn voorganger herbouwd. Dit gebouw 

was het toneel van een kerkelijke strijd, tijdens de zogeheten Doleantie. De nieuw beroepen domi-

nee Vlug erkende in 1886 niet langer het gezag van de Nationale Synode. In zijn eerste zondags-

dienst meldde hij te willen uittreden. 

Er volgde een rel. Rijksveldwachters en dragonders werden twee maanden lang ingezet om escala-

tie te voorkomen. Uiteindelijk vertrok Vlug met het merendeel van de kerkleden (zie pag. 89). Pas in 

1887 kreeg de Dorpskerk een nieuwe vaste predikant.

... het orgel (1781) is gebouwd 

door Johannes Mitterreither, 

een van de belangrijkste or-

gelbouwers uit de achttiende 

eeuw? Het orgel was geschon-

ken door Cornelis van Toll, 

raad en regerend schepen van 

Leiden, en zijn echtgenote Ca-

tharina van Leeuwen. Beiden 

waren al overleden voordat het 

in gebruik werd genomen. In 

het Lodewijk XVI-snijwerk vindt 

u de alliantiewapens van beide 

families.

wist u dat?

02.
/ rondleidingen kerkhof / Openstelling kerk onder voor-
behoud, want de vloerverwarming van de kerk wordt deze 
zomer gerenoveerd. Bij openstelling is een kijkje onder de 
vloer mogelijk, en grafsteenwrijven 

hOOFdstraat 19 

Open za  

Foto’s: claudia thunnissen

dOrPsKerK en KerKhOF 

LeiderdOrP/84



Open za 

03.
hOOFdstraat 40 / Beperkt opengesteld

Een van de grootste huizen van Leiderdorp is huize Helena. Dit dokterswoonhuis met praktijk werd 

gebouwd in 1899 in opdracht van Franciscus van Deventer, toen drie jaar gemeentelijk geneesheer. 

Diens voorganger Willem Pieter van Rhijn had, na zijn benoeming in 1872, het pand Hoofdstraat 6 

laten neerzetten.

Voor het ontwerp liet de dorpsdokter zijn oog vallen op de lokale aannemer en architect A.G. van 

Osnabrugge, een veelzijdig man die in Leiderdorp letterlijk aan de weg timmerde. Aan de buiten-

kant heeft de dokterswoning onder de kroonlijst een fries met een klassiek meandermotief in gele 

baksteen en een tandlijst. In het interieur is een keur aan negentiende-eeuwse neostijlen te vinden. 

Marmeren schoorsteenmantels met Lodewijk XVI-ornament, een geëtst glazen tochtdeur voorzien 

van rococo-motieven, een Pompejaans aandoende beschildering op een kastwand en een Engels 

fonteintje met sierlijke vogels. Een monumentale trap die barok rondwentelt, vormt het hart van het 

huis. Hij neemt zoveel ruimte in, dat de deur naar het toilet amper voluit open kan.

In 1905 overleed Van Deventer. De glazen naamplaat met de naam Helena en het art nouveau roos-

ter in de Lodewijk XIV-deur zijn omstreeks die tijd aangebracht. Of hijzelf dit heeft laten doen of zijn 

opvolger De Flines is niet bekend.

Foto’s: claudia thunnissen Foto’s: claudia thunnissen

huize heLena

... timmerlieden onder de vloer 

een boodschap hebben ver-

stopt? Het is een plankje met 

daarop de tekst: ‘Deze vloer is 

gelegen door M. Groenendijk 

en H. Meussche timmerlieden 

bij E. Groenendijk. Ze geven 

geen jenever. Laten wij de man 

45 centen doen. Augustus 1899’.

wist u dat?

LeiderdOrP/85



Buurgemeente Leiden werd vanaf de Middeleeuwen steeds machtiger. Ter bescherming van de 

eigen economie vaardigde de stad in 1531 de strenge ‘Order op de buitennering’ uit. Binnen vijfhon-

derd roeden (krap twee kilometer) vanaf de stadspoort waren alleen boerderijen toegestaan, om de 

stad van agrarische producten te voorzien.

Dit rijksmonument komt voort uit zo’n boerderijtje. Het bezit een kleine middeleeuwse kern. Het 

rechterdeel met de ingezwenkte gevel vormde het voorhuis. Hierin bevinden zich aan het Jaagpad 

de woonkeuken, en aan de Hoofdstraat links de mooie kamer en rechts de opkamer met melkkel-

der. Daartussen ligt de entree. Een eikenhouten spiltrap voert naar boven. Vermoedelijk lag de stal 

rechts van het huis achter de woonkeuken.

In de loop van de achttiende en negentiende eeuw veranderde er veel. Zo is het witte blok links 

waarschijnlijk een aangebouwd zomerhuis (waar zuivel werd bereid) met boenkeuken. De schouw 

in de keuken bevat nog achttiende-eeuwse blauwwitte tegels. Uit dezelfde periode dateert de voor-

deur aan het Jaagpad, met een klassieke tandlijst in Lodewijk XVI-stijl. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het huis bewoond door de familie Moraal, die 

op nummer 44 een bakkerij had. Zij bezorgden het dak van het zomerhuis aan de straatkant een 

opbouw in de vorm van een gevelbrede dakkapel. De sierlijst loopt als een rij kantelen langs de 

bovenramen. De huidige bewoners hebben een prachtige tuin aangelegd.

04.
/ expositie met werk van anne noorman en Kees van schiehOOFdstraat 42

Open za  

Foto’s: claudia thunnissen

woonhuis 
vOOrMaLige BOerderij  

LeiderdOrP/86



Foto’s: claudia thunnissen Foto’s: claudia thunnissen

/claudia thunnissen 

kunsthistoricus

Als je goed naar de historische gebouwen en bruggen van Leiderdorp kijkt, dan ontdek je steeds 

meer ornamentele details. Ze maken het oppervlak interessant, verlevendigen de gevel, geven 

diepte of kleur. Ze voegen een verhaal toe. Het zijn kleine stukjes Pracht. 

Deurroosters zijn meestal meer dan een prozaïsche bescherming tegen dieven. Bovenlichten zijn 

uitgevoerd in kleurig glas-in-lood. Gevels worden doorregen met banen gekleurde geglazuurde 

baksteen of wit geschilderde natuursteen. Er zijn trapgevels en lijstgevels, ornamentele boogjes, 

ijzeren sierankers en fraaie metselverbanden in gele en rode baksteen. Pannendaken worden be-

kroond met pirons en windwijzers. Gevelstenen onderscheiden het ene huis van het andere. Dak-

kapellen zijn een dankbaar onderdeel om te versieren, bijvoorbeeld met een fronton. 

De ornamentiek verandert door de tijd heen en maakt onderdeel uit van een grotere cultuurge-

schiedenis van de smaak. En het mooie is: zowel monumentale kerken als gewone dorpswoninkjes 

doen daarin mee.

Pracht in LeiderdOrP

theMateKst

LeiderdOrP/87



Eerste bewoner Jan Wouter Koning (1843-1925) was een broer van Pieter Koning, die een paar hon-

derd meter verderop woonde, op nr. 77 (pag. 90). Jan Wouter gaf in 1904 opdracht aan Adriaan G. 

van Osnabrugge om zijn woonhuis te ontwerpen. Van Osnabrugge (1860-1940) was uitgegroeid van 

metselaar tot een graag geziene aannemer-architect. Hij heeft niet alleen in Leiderdorp, maar ook 

in de regio zijn sporen achtergelaten.

Het nieuwe pand werd neergezet tegenover het weeshuis. Op historische foto’s rijst de villa op, nog 

niet geflankeerd door andere huizen. Op de achtergrond het boerderijtje met hooiberg van hun 

zoon Jan Willem Koning, die in 1932 naar Amerika emigreerde. Tussen 1959 en 1968 diende het huis 

als burgemeesterswoning. Burgemeester Gallas hoefde maar een paar honderd meter te lopen 

naar het gemeentehuis aan het begin van de Hoofdstraat.

Van Osnabrugge heeft een karakteristiek pand ontworpen. Het is opgezet in drie blokken. In het 

veelhoekig uitgebouwde rechterdeel bevindt zich de woonkamer. Er zijn mooie details, zoals de 

versiering in gele baksteen, de consoles onder de gootlijsten, de stenen lateien met gestileerde art 

nouveau motieven en niet te vergeten de bovenlichten van de ramen met Moorse boogjes en fraai 

glas-in-lood. Het is verwant aan het huis dat Van Osnabrugge in hetzelfde jaar neerzette op Achtho-

venerweg 2C, in opdracht van de gepensioneerde boer Jacob van Leeuwen sr.

05.
/ niet toegankelijk. voortuin te bezichtigen. hOOFdstraat 59

Open za  

Foto: Beeldbank Leiderdorp

woonhuis van j.w. KOning 
en BurgerMeesterhuis  

... het huis Inter nos 

(Onder ons) heette?

Omdat het gebouwd 

was op grond van de fa-

milie Koning te midden 

van huizen van andere 

familieleden.

wist u dat?

LeiderdOrP/88



Open za 

06.
hOOFdstraat 73/ rondleidingen / expositie historische bijbels en power-

pointpresentatie / Orgelspel / Kinderpuzzeltocht / toren 
te beklimmen op eigen risico, maximaal 5 personen per 
beklimming 

Het kerkgebouw is het zichtbare resultaat van de Doleantie (dolere = smart hebben) in 1886. Na deze 

kerkscheuring (zie ook pag. 84) preekte dominee Vlug eerst in de Christelijke School, daarna in een 

turfschuur en vervolgens in een houten noodkerk. 

De gelovigen begonnen geld in te zamelen voor een stenen gebouw. De kleiwarenfabrikanten 

Gebr. Koning stelden een stuk grond ter beschikking vlakbij hun pannenbakkerij aan de Hoofdstraat 

en de architecten J.W. en G.W. Meijer uit Amsterdam maakten het ontwerp. 

In 1891 werd de Gereformeerde kerk door een groep Leiderdorpse aannemers gebouwd. Het zijn 

nog altijd bekende namen: M. Splinter, C. Groenendijk, H. van der Wal, C. Meerburg en A.G. van 

Osnabrugge. J. Vellekoop nam de pastorie op nr. 75 voor zijn rekening. 

De kerk, ingewijd door dominee Vlug, is opgetrokken in de stijl van de Hollandse Renaissance, die 

toen erg in trek was. De baksteen contrasteert met de witte banden en blokken. De trapgevel wordt 

versierd met obelisken en haakvormige voluten (krullen). 

Orgelfabrikant J. van Gelder vervaardigde in 1901 het kerkorgel. Mogelijk is de orgelkas met fronton 

ontworpen door de Leidse architect Jesse, die ook voor de familie Koning bouwtekeningen heeft 

gemaakt. Het kerkgebouw is sinds 1988 in gebruik bij de Gereformeerde Gemeente.

Foto’s: claudia thunnissen

gereFOrMeerde KerK 

... de Duitse bezetters in 1944 

een invasie verwachtten aan 

de oostkant van Leiderdorp? 

Om die reden sloopten ze 

langs de Oude Rijn vier huizen, 

een boerderij, verenigingsge-

bouw Irene en de pannenbak-

kerij van de Gebr. Koning voor 

vrij schootsveld. De Gerefor-

meerde Kerk ontsprong de 

dans, ongetwijfeld omdat de 

kerktoren een uitkijkpost bood. 

wist u dat?

LeiderdOrP/89



Pieter Koning (1844-1921) was een zoon van Jan Koning en kleinzoon van Jan Jansz. Zijn opa had in 

1800 de steenplaats in de Achthovenerpolder gekocht. Zijn broer Jan Janse nam deze over. Pieter 

kocht op zijn beurt een reeds lang bestaande pannenbakkerij (zie pag. 82, 84)  in de Hoofdstraat.  Als 

belangrijk fabrikant en welvarend lid van de Leiderdorpse gemeenschap liet Pieter in 1894 dit riante 

woonhuis ontwerpen door de bekende architect Hendrik Jesse (1860-1943). 

Jesse (zie ook nr. 35 in de Leidse pandenlijst) bouwde in deze periode voornamelijk in de stijl van de 

Hollandse Renaissance. Dat geldt ook voor het huis van Koning. Zo heeft de voorgevel op de begane 

grond ontlastingsbogen en op de verdieping witte blokken in de strekken boven de ramen. De dak-

kapel heeft een driehoekig fronton.

Zoon Jan Koning Pzn (1869-1952) was de volgende bewoner van het pand. Samen met zijn broer Ge-

rard Pzn (1884-1942) nam hij het in de volksmond geheten Pannewerk onder de naam Gebr. Koning 

over. In 1906 gaf hij de Leiderdorpse aannemer en architect A.G. van Osnabrugge opdracht voor een 

uitbreiding aan de rechterzijde van zijn woonhuis: een veelhoekige glazen serre met daarachter 

een kantoor met een erker. Let op het mooie glas-in-lood.

07.
/ Beperkt toegankelijkhOOFdstraat 77

Open za  
woonhuis 
‘het gOuden MuiLtje’

Foto: claudia thunnissen

... de vrouw van Jan 

Koning een liefhebster 

van schoenen was?  Zo 

komt de woning aan zijn 

bijnaam Het Gouden 

Muiltje.

wist u dat?

LeiderdOrP/90



... er vroeger twee terracotta vosjes 

op de pijlers van het toegangshek 

zaten? Ze waren vervaardigd door 

de Leiderdorpse keramist en kun-

stenaar Willem Coenraad Brouwer. 

Waar de vosjes nú zijn is onbekend.

wist u dat?

Open za 

08.
hOOFdstraat 77a/ Buitenzijde rondom te bezichtigen; tuin toegankelijk

In 1901 gaf pannenfabrikant Jan Koning aan Hendrik Jesse de opdracht voor een koetshuis met 

paardenstal. Deze werd gebouwd naast de woning, die Jesse een aantal jaren eerder voor Jans 

vader Pieter had ontworpen in Hollandse Renaissancestijl (pag. 90). 

Voor het koetshuis hanteerde de architect een lichtvoetiger uiterlijk in een stijl die hij omstreeks 1899 

ontwikkelde. Het is wit gepleisterd met een rood pannendak en gemetselde consoles ter ondersteu-

ning van de goot. Twee rondboograampjes flankeren de entree voor de koets, rode baksteenbogen 

bekronen ramen en deuren, en aan de achterzijde zit bovenin een gietijzeren roosvenstertje. 

In 1996 kocht de familie Demmenie het pand en verbouwde het tot woning. De ruimte voor de koets 

veranderde in een woonkeuken. De stal kreeg een erker en werd zitkamer. Toen ze het plafond 

onder handen namen, bleek dat de Leiderdorpse timmerman J.G. Meerburg tijdens de bouw op 

een van de balken zijn naam had geschreven, en de datum 7 Oct 1901. Jan Gijsbertus Meerburg was 

een zoon van timmerman Cornelis, die heeft meegewerkt aan de Gereformeerde Kerk (pag. 89).

De familie Demmenie heeft een prachtige tuin aangelegd.

Foto:  familie demmenie

voormalig koetshuis behorend bij 
‘het gOuden MuiLtje’

wist u dat?

LeiderdOrP/91
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Oegstgeest/92

za zaterdag open 
zO zondag open 

    informatiecentrum
A (gedeeltelijk) toegankelijk voor minder validen

E consumpties verkrijgbaar

vOOrwOOrd en Kaart

Oegstgeest

K Muziek en/of dans
F Kinderprogramma
N andere nevenactiviteit

 Buitenactiviteit  

Onder het thema “Macht & Pracht” organiseert het Open Monumenten & Osger Weekend dit jaar weer 

tal van activiteiten. Op zaterdag 14 én zondag 15 september openen veel bijzondere panden hun deuren 

speciaal voor u om te genieten van rondleidingen, muziek, kunst of dans. Hieronder treft u in kort bestek 

een overzicht aan van de te bezichtigen locaties en de nevenactiviteiten in Oegstgeest. In een apart 

boekje vindt u het gehele programma plus een wandel- en een fietstocht, te verkrijgen op (openbare) 

locaties, bij de Oegstgeester boekhandels en tijdens het weekend zelf, op alle locaties. 

Het weekend wordt op zaterdagochtend om 11.00 uur geopend in het gemeentehuis aan de Rhijngeester-

straatweg 13, nu een rijksmonument maar ooit gebouwd als sanatorium op landgoed Rhijngeest en een 

mooi voorbeeld van de rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen.

OPen MOnuMenten & Osger weeKend 

Lezing

“Van Wijkerslooth, macht & pracht in 

een dorp”

Voordracht: Jacques Thorn

Woensdag 11 september 2013
Aanvang: 20.00 uur 

(deuren open: 19.30 uur)

Gemeentehuis Oegstgeest

 (Rhijngeesterstraatweg 13)

georganiseerd door de Vereniging 

Oud Oegstgeest



Oegstgeest/93

01. geMeentehuis

rhijngeesterstraatweg 13

Open / za  11 u / 12-17 u

- 11 uur: Opening 
- Expositie Macht & Pracht in Oegstgeest.
- Rondleidingen (13, 14 en 15 uur).

02. KasteeL endegeest 

endegeesterstraatweg 5 - Rondleidingen (start iedere 10 min.; laatste om 16.15 uur).
- Troubadour.
- Speurtocht en kleurplaat voor kinderen.
- Kasteelplein Verkoop seizoensproducten Zorgkwekerij 
De Groene Cirkel. 

Open / za  12-17 u 

03. cuLtureeL centruM de PauLus 

warMOnderweg 2

Open / za  12-17 u + 20 u  zO  15-17 u

Zaterdag
- Start to Play Open Dag  BplusC.
- Rondleidingen (vanaf 11 uur, iedere 2 uur) door archi-
tectenbureau Marcel van Dijk.
- Doorlopende presentaties architectuur en renovatie De 
Paulus.
- Voordrachten Carel ter Linden uit eigen werk (gedich-
ten uit “OM EEN ZIN”) (20 uur).
Deze avond is besloten. Indien er zaterdag overdag nog kaarten 

beschikbaar zijn, kunnen belangstellenden deze avond eveneens 

bijwonen. Toegang is gratis.

Zondag
- Kleinschalige activiteiten BplusC.
- Rondleidingen (15.30 en 16.30 uur) door architectenbu-
reau Marcel van Dijk.
- Doorlopende presentaties architectuur en renovatie De 
Paulus.

K Muziek en/of dans
F Kinderprogramma
N andere nevenactiviteit

 Buitenactiviteit  

 AN

EAF

 ANK

Overzicht MOnuMenten

04. KasteeL & KOetshuis Oud-POeLgeest  

POeLgeesterweg 1 Kasteel
- Rondleidingen (ieder half uur, start 12.30 uur, laatste 
rondleiding start 16.30 uur).
Koetshuis
- Residence jazzsextet.
- Muziek BplusC.
- Expositie kunstenaars Galerie Tijd voor Kunst en 
Galerie Apelles.

Open / zO  12-17 u 

Oegstgeest

05. huis van jesse 

MareLaan 1

Open / za  12-17 u 

- Rondleiding door Anneke Jesse (kleindochter) en de 
bewoners.

 ANKE

E



Overzicht MOnuMenten

Oegstgeest

07. Oude raadhuis en Brandweer

wijttenBachweg 27-29

Open / za  12-17 u 

- Doorlopend ontvangst.
- Muziek BplusC.

EK

08. KLOOster duinzigt 

rhijngeesterstraatweg 40d

Open / za zO  12-17 u 

Zaterdag
- Rondleidingen (12 en 15 uur).
- Buffet lunch (12.30 tot 14 uur). 
- Muziek BplusC (13 uur).
- Oost Europakoor Mila (13 uur).
- Expositie Galerie Tijd voor Kunst.
Zondag
- Rondleidingen (12 en 15 uur).
- Buffet lunch (12.30 tot 14 uur). 
- Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek, junioren orkest (13 uur).
- Expositie Galerie Tijd voor Kunst.

F AN

09. ParOchieKerK h. wiLLiBrOrd

rhijngeesterstraatweg 35

Open / za  12-17 u 

- Doorlopend ontvangst.
- Expositie kerkelijk bezit.

N

06. grOene KerK en BegraaFPLaats 

haarLeMMerstraatweg 4-6 Zaterdag en zondag
- Expositie schilderijen Marie José van der Heijden.
- Rondleiding “Kunst op de Begraafplaats” (12, 14 en 16 uur).
- Speurtocht naar Macht & Pracht. 
Nieuwe Begraafplaats
- Toelichting ontwerp Nieuwe Begraafplaats door Ad van 
Nieuwland en gratis tuinontwerp en beplantingsadvies.

Open / za zO  12-17 u F AN

10. regenBOOgKerK 

MauritsLaan 12

Open / za zO  12-17 u 

Zaterdag
- Presentatie tekeningen en bronzen beelden van Theo 
en Feico Hajonides (14-15 uur).
Zaterdag en zondag
- Expositie tekeningen en bronzen beelden van Theo en 
Feico Hajonides.

N

11. gevers-deutz BewaarschOOL 

deutzstraat 19

Open / zO  12-17 u 

- Doorlopend ontvangst met presentatie over de 
geschiedenis en de verbouwing.
- Kinderactiviteit.

F AE

Het Open Monumenten & Osger Weekend wordt georganiseerd door de Gemeente Oegstgeest, de Vereniging 

Oud Oegstgeest en de Stichting Osger Support.

Voor het gedetailleerde programma zie www.osger.nl.

Oegstgeest/94
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de Open Monumentendagen 2013 in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest worden mede mo-
gelijk gemaakt door / 

l	Gemeente Leiden

l	Gemeente Leiderdorp

l	Gemeente Oegstgeest

l	Fonds 1818

l	H.L. Druckerfonds

l	Burgy Bouwbedrijf Leiden (hoofdsponsor)

l	Conserf Monumentenzorg, Leiden (hoofdsponsor)

l	Architectenburo Marcel van Dijk (hoofdsponsor)

l	SLS Wonen 

l	Huisman Tweewielers BV

l	Architectenbureau Lau

l	Schouten Verpakking

l	Menken Kasander & Wigman Uitgevers

l	Fick Makelaardij, Leiden

l	Rabo Vastgoedgroep 

en alle adverteerders in dit boekje

Met dank aan / 
l	De eigenaren, bewoners, beheerders en (restauratie)

 architecten van de opengestelde monumenten

l	Alle vrijwilligers van Open Monumentendagen Leiden, 

 Leiderdorp en Oegstgeest 

l	De organisatoren van de activiteiten

l	Erfgoed Leiden en Omstreken

l	Carien Overdijk Journalistiek

l	Cultuurhistorisch Bureau Moerman

l	Brigitte Bruyns

l	Piet de Baar

l	Rens Heruer

l	Cor Smit

l	Thunnissen Bureau voor Kunst & Cultuurhistorie

l	Leiderdorps Museum

l	Stichting Comité Doesbrug

l	Jolanda Ginjaar, kleiwarenfabriek fa. Gebr. Ginjaar

l	Will van Gessel

l	Muziekvereniging Tamarco Leiderdorp

l	Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands-Midden

cOLOFOn

Beste Leerbedrijf van Nederland 2010



Leiden/97

l	Brandweerpost Leiderdorp - Regionale brandweer Hollands-Midden

l	Fotoclub Daguerre Leiderdorp

l	Hoogheemraadschap van Rijnland 

l	Vereniging Oud Oegstgeest

l	Stichting Osger Support Oegstgeest

l	Stichting Open Monumentendag

stichting Open Monumentendagen Leiden / Koen Brakenhoff (voorzitter), Liesbet Dijkstra, Geert 

Doeven, Guillermo Holman, Lizzy Loesberg, en Charlotte Staats 

jeugdactiviteiten Leiden / Saskia Faber, Lieven van Eesbeek, Mathilde Wijn, Trees Koenders en 

Lydia Warners (kidsgids)

Muziek in Monumenten Leiden / Huub Frencken (Contactgroep Leidse Koren), Theo Visser (St. 

Orgelstad Leiden)

engelse teksten Leiden / Janet van der Mark-Mackenzie en Michelle de Roo

Publiciteit Leiden / Carlien Keeven

comité Open Monumentendag Leiderdorp / Hans Endhoven, Marleen Riool, Felix Suijkerbuijk, 

Claudia Thunnissen, Aad Vons, Helmi de Vries, Arjaan Wit, Bram Wolf. Gemeentelijke ondersteuning: 

Edith Barkmeijer 

Open Monumenten & Osger weekend Oegstgeest / Saskia Baatenburg de Jong, Wendy van Es, 

Bernadette Fortuyn, Pauline Gijsberti Hodenpijl, Carla de Glopper, Manita Koetsier, Marlies Mer-

kestein, Ilse Pijper, Petra Twisk

contact / Leiden / telefoon: 071 516 7121 / e-mail: openmonumentendagen@leiden.nl / Leiderdorp 

/ telefoon: 071 545 87 26 / 071 545 85 00 / e-mail: ebarkmeijer@leiderdorp.nl / Oegstgeest / tele-

foon: 14071 / e-mail: koetsier@oegstgeest.nl 

websites / www.openmonumentendagenleiden.nl / www.leiderdorp.nl / www.osger.nl 

tekstbijdragen / Leiden: Piet de Baar, Lorenzo van Beek, Reinoud Boter, Matthijs Burger, Jan Burg-

meijer, Brigitte Bruyns, Liesbet Dijkstra, Jörg Franken, Janneke van Golen, Marjolein Goos, Barbara 

Gumbert, Hanneke Jelles, Anneke Jesse, Lodewijk Kallenberg, Joke Manshanden, Corrie van Maris, 

Ingrid Moerman, Anniek Mueller, Milou van Oene, Jos van Rooden, Monique Roscher, Peter Siep-

man, Cor Smit / Leiderdorp: Claudia Thunnissen / Oegstgeest: Vereniging Oud Oegstgeest, Stich-

ting Osger Support Oegstgeest

redactie / Ingrid Moerman, Carien Overdijk (eindredactie Leiden), Liesbet Dijkstra, Claudia Thun-

nissen (Leiderdorp), Pauline Gijsberti Hodenpijl (Oegstgeest)

illustraties / De afbeeldingen van Erfgoed Leiden en Omstreken zijn te vinden op www.archiefleiden.nl.

afbeeldingen omslag / Mauritshuis Den Haag, Claudia Claas

vormgeving / Valetti, Claudia Claas

druk / Puntgaaf drukwerk

Oplage / 12.000

isBn/ean / 978-94-6228-240-7  nur / 648

cOLOFOn

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt 

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Open Monumentendagen Leiden (deel Leiden)/ Comité Open 

Monumentendagen Leiderdorp en Claudia Thunnissen (deel Leiderdorp)/ gemeente Oegstgeest, Vereniging Oud 

Oegstgeest en Stichting Osger Support Oegstgeest (deel Oegstgeest)
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01. stadhuis (tevens infopunt) / Breestraat 92 Open / za zO  Meer info p. 28

02. PietersKerK / PietersKerKhOF 1a, KLOKsteeg 16a Meer info p. 29Open / za zO  

03. gravensteen / PietersKerKhOF 6 Open / za zO  Meer info p. 30

04. sieBOLdhuis / raPenBurg 19 Meer info p. 31Open / za zO  

05. woonhuis raPenBurg 29 / raPenBurg 29 Open / za zO Meer info p. 32

06. vm. woonhuis raPenBurg 31-33 / raPenBurg 31-33 Meer info p. 33Open / za zO  

07.  vm. woonhuis raPenBurg 65 / raPenBurg 65 Open / za   Meer info p. 34

08. vm. woonhuis raPenBurg 36 / raPenBurg 36 Meer info p. 35Open / za zO  

09. acadeMiegeBOuw / raPenBurg 73 Open / za zO  Meer info p. 38

10. hOrtus BOtanicus / raPenBurg 73 Meer info p. 39Open / za zO  

11.  Leidse sterrewacht / sterrenwachtLaan 7-13 Open / za zO  Meer info p. 40

12.  Barent van naMenhOFje / hOeFstraat 12 Meer info p. 42Open / za zO  

13.  vm. ‘s rijKsMuseuM van natuurLijKe histOrie / raaMsteeg 2 Open / za zO  Meer info p. 43

14.  sint LOdewijKKerK / steenschuur 19 Meer info p. 47Open / za   

15.  vm. woonhuis steenschuur 11 / steenschuur 11 Open / za zO  Meer info p. 48

16.  vm. woonhuis steenschuur 14 / steenschuur 14 Meer info p. 49Open / zO  

17.   Leids MaçOnnieK centruM / steenschuur 4-6 Open / za zO  Meer info p. 50

18. Breestraat 90 / Breestraat 90 Meer info p. 51Open / za zO  

19.  waaLse KerK / Breestraat 62 Open / za   Meer info p. 54

20. stadsgehOOrzaaL / Breestraat 60 Meer info p. 55Open / zO  

21.  geMeenLandshuis van rijnLand / Breestraat 59 Open / za  Meer info p. 56

22. vm. nederLandsche BanK / KOrt raPenBurg 1-3 Meer info p. 58Open / za  

23. nieuwe BeestenMarKt 9 / nieuwe BeestenMarKt 9 Open / zO  Meer info p. 59

24. MuseuM de LaKenhaL / Oude singeL 28-32 Meer info p. 61Open / za zO  

25. Leidse schOuwBurg / Oude vest 43 Open / zO  Meer info p. 62

26. MuseuM BOerhaave / Lange st agnietenstraat 10 Meer info p. 63Open / za zO

27. harteBrugKerK / haarLeMMerstraat 110 Open / za zO  Meer info p. 64

28.  vm. wees- en Kinderhuis / hOOgLandse KerKgracht 17 Open / za   Meer info p. 65

29. hOOgLandse KerK / nieuwstraat 26c Meer info p. 66Open / za   

30. sint-PetrusKerK / LaMMenschansweg 40a Open / za zO  Meer info p. 68

31.   woonhuis PLantsOen 19 / PLantsOen 19 Meer info p. 69Open / za zO  

32. teveLingshOF / 4e Binnenvestgracht 7 Open / za zO  Meer info p. 70

33. BegraaFPLaats grOenesteeg / grOenesteeg 126 Meer info p. 71Open / zO  

34.  regentenKaMer hOF MeerMansBurg / Oude vest 159a Open / zO   Meer info p. 74

35. vm. woonhuis de Keet / rijnsBurgerweg 35 Meer info p. 75Open / za zO  

Legenda

Leiden
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AUTOVRIJ GEBIED ZONDAG

PARKEERPLAATS/-TERREIN 
PARKEERGARAGE
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j.  Speurtocht door Leiden
Start bij de burcht, burgSteeg

/ Za Zo

j1. ridderS en prinSeSSen op de burcht

de burcht, burgSteeg

/ Za Zo

jeugdactiviteiten /

j2. demonStratieS ambachten 
in honderdjarig pand

Langegracht 70c

/ Za Zo

j3. jeugdactiviteiten autovrije Zondag

hoogLandSe KerKgracht (12-16 u) / hooigracht (12-17 u)

/ Zo  

L1. LeZing hiStoriSche vereniging oud Leiden

muSeum boerhaave / Lange St. agnietenStraat 10

/ vr  

LeZingen /

L2. LeZingen rap
nieuwStraat 33

/ wo Za 

L3. LeZingen pand uitgeverij Sijthoff
doeZaStraat 1 / zie ook a3

/ Za 

tentoonSteLLingen en preSentatieS /

t1. archeoLogiSch centrum (pand 28)
hoogLandSe KerKgracht 17c

/ Za

t2. preSentatie uar door het rap
nieuwStraat 33

/ Zo

t3. de LaKenhaL in de meeLfabrieK
ooSterKerKStraat 18

/ Za Zo

d1. demonStratieS ambachten 
in honderdjarig pand

Langegracht 70c

/ Za Zo

demonStratieS ambachten /

d2. demonStratieS Smeden

oude varKenmarKt 4

/ Za Zo

reStauratie /

r1. verbouw vm. hoefSmederij
hoefStraat 1

/ Za Zo

r2. reStauratieateLier

SteenSchuur 11

/ Za Zo

r3. gerenoveerde KaSSen hortuS botanicuS

rapenburg 73a

/ Za Zo

r4. reStauratie goudLeerbehang 

pieterSKerK

/ Za 

activiteiten /

a1. 400 jaar maredijKbuurt
Startpunt: maredijK 100 (speeltuingebouw) 

/ Za Zo  

a2. open havendag hiStoriSche haven
Kort gaLgewater

/ Za

a3. uitgeverij Sijthoff 
doeZaStraat 1  tentoonstelling / lezingen / muziek
 

/ Za Zo  

a4. erfgoed Leiden en omStreKen
aaLmarKt 11
 

/ Zo

Kaart

Leiden

/ voor tijden en toelichting monumenten zie p. 7 / voor tijden en toelichting nevenactiviteiten zie p. 10 a5. archeoLogiSch parK matiLo
roomburg
 

/ Zo


