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Van een reis word je wijs. De lijfspreuk van mijn reislustige grootmoeder, die vaker wel dan niet 

en route was om kennis te maken met den vreemde. Juist door de ontmoeting met het andere 

ontdekte zij haar eigen wereld.

Leiden is van oudsher een ‘bereisde’ stad. Als handelsstad vormde ze een belangrijk knooppunt 

voor de lakenhandel en ander koopwaar. De Rijn was door de eeuwen heen een hoofdslagader 

die klopte op het ritme van marktlui, avonturiers, soldaten en pelgrims. Van heinde en verre wer-

den waren over water en wegen aangevoerd. Het gonsde van bedrijvigheid rond de stadspoorten, 

reizigers legden zich te ruste in logementen en in de havens was het een drukte van belang.

Beroemde reizigers als Von Siebold en islamoloog Snouck Hurgronje vonden hier een thuis. Of 

gebruikten de stad als startpunt van hun Grand Tour, zoals studenten Jacob van Lennep en Dirk 

van Hogendorp in 1823 deden.

Onvermijdelijk onderging Leiden de invloed van al dat gereis. Exotisme vond zijn weg naar  

interieurs en gevelpartijen. Maar ook het dagelijks vervoer naar en in de stad liet zijn sporen ach-

ter in de vorm van koetshuizen en stoomvaartondernemingen.

De 27e editie van de Open Monumentendagen Leiden is een ode aan al die reizigers die hun 

sporen hebben achtergelaten in de Lakenstad. De twee havens in de binnenstad vormen dit jaar 

de centrale uitvalsbases. Want met deze editie nodigen wij u uit, op reis te gaan buiten de stads-

muren van de Sleutelstad. Laat u over het water naar Oegstgeest en Warmond voeren en volg de 

trekvaart. Vaar langs oude tolhuizen, landgoederen en begraafplaatsen buiten het centrum. Met 

dit boekje als uw vertrouwde reisleider. Of navigerend met de vernieuwde website.

Open Monumentendagen Leiden wordt mogelijk gemaakt door eigenaren,  subsidiegevers, spon-

sors en deskundigen. Maar zonder de vrijwillige inzet van bijna tweehonderd gepassioneerde 

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

Open Monumentendagen Leiden: zeer veel dank!

vOOrwOOrd

Koen Brakenhoff / voorzitter stichting Open Monumentendagen Leiden

reist u Mee?
Open MOnuMentendagen Leiden

Bestuur: Koen Brakenhoff, Liesbet dijkstra, Charlotte staats, guillermo Holman, Lizzy Loesberg en geert doeven
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Pandeigenaar, rondleider, gastheer, gastvrouw, organisator van de jeugdactiviteiten, pandmana-

ger, schrijver, vertaler en redacteur van de OMDgids en de Kidsgids, fotograaf, organisator van de 

muziek, bestuurslid …

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

jaar werken bijna 200 mensen onbetaald mee om het tweedaagse evenement tot een succes te 

maken. Ze zetten zich in 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 te bezichtigen 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 de 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 u.  

 Leiderdorp zo 12-17 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.

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 Engelstalig programma (Leiden) zijn tijdens de Open Monumentendagen  

verkrijgbaar 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 14 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. 

werkzaamheden Breestraat Leiden /  
Door werkzaamheden is een deel van de Breestraat tussen het Stadhuis en het Noordeinde  

afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Voor voetgangers zijn de monumenten aan 

de Breestraat toegankelijk.  

Openbaar vervoer /  
Actuele informatie kunt u opvragen via www.9292.nl of tel. nr. 0900 92 92 (€ 0,70 p.min). 

informatie /  
www.openmonumentendagenleiden.nl / www.leiderdorp.nl / www.osger.nl

Actuele informatie tijdens de Open Monumentendagen via twitter @OMdLeiden

tips

vOOr de BezOeKer
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OverziCHt MOnuMenten

Leiden

01. stadHuis (tevens infOpunt)

Breestraat 92

Open / za zO  
Meer info p. 28Escher achter een eeuwenoude gevel

02. Het guLden vLies

Breestraat 125  Meer info p. 29Thuis van ridder, regent en bestuurder

BAKN

Open / za  

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. vm. HeerenLOgeMent

nieuwstraat 4

Open / za zO  
Meer info p. 30Verpozen en verkopen

04. vm. evangeLisCH-LutHers wees- 
en OudeLiedenHuis

MiddeLweg 38 Meer info p. 31In 1852 gebouwd voor jong en oud

Open / za zO  

05. HOOgLandse KerK

nieuwstraat 26C

Open / za  
Meer info p. 32Ooit houten kapel op het Hogeland

06. woonhuis steensCHuur 15

steensCHuur 15 Meer info p. 33Voor een laatste, Leidse dans

AK

Open / za zO  ±AIENF

07. sint LOdewijKKerK

steensCHuur 19

Open / za   
Meer info p. 34Op weg naar Santiago

08. Leidse sterrewaCHt

sterrenwaCHtLaan 7-13 Meer info p. 35De ijver van een hoogleraar

AK

Open / za zO  ±AI

09. aCadeMiegeBOuw

rapenBurg 73

Open / za zO  
Meer info p. 38Kijk, zeventiende-eeuwse toeristen

10. HOrtus BOtaniCus

rapenBurg 73 Meer info p. 39Een eeuwenoude trekpleister

±AIK

Open / za zO  B ±AE

11 . pietersKerK

pietersKerKHOf 1a, KLOKsteeg 16a

Open / za zO  
Meer info p. 40Laatste reis van een Pilgrim 

12. Breestraat 117

Breestraat 117 Meer info p. 41De reus en de dwerg

AKE

Open / za zO  

B ±AKEN

Onder voorbehoud  I

±AIE

±AI
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OverziCHt MOnuMenten

Leiden

14. geMeenLandsHuis van rijnLand
Breestraat 59

Open / za  
Meer info p. 43Hoge heemheren over de vloer

15. vm. HOteL du LiOn d’Or

Breestraat 24 Meer info p. 45Negentiende-eeuwse royalty logeert 

I

Open / za zO   ±AI

16. sieBOLdHuis

rapenBurg 19

Open / za  
Meer info p. 48Woonhuis van een Japanpionier

17. rijKsMuseuM van OudHeden

rapenBurg 28 Meer info p. 49Met een gift uit Egypte

AE

Open / za  BAIE

18. snOuCK HurgrOnjeHuis

rapenBurg 61

Open / za zO  
Meer info p. 50Leids thuis van een islamkenner

19. vm. KOetsHuis

dOeLensteeg 8 Meer info p. 51Luxepaardjes in de stad

AI

Open / za zO  BAE

20. vm. KweeKsCHOOL vOOr zeevaart

nOOrdeinde 2a

Open / zO   
Meer info p. 52Nieuwe horizon voor kansarme jongens

21. HistOrisCHe Haven

KOrt gaLgewater Meer info p. 54Kuieren over het Kort Galgewater

±AI

Open / zO  IKN

22. rijKsMuseuM vOLKenKunde

steenstraat 1

Open / za zO  
Meer info p. 58Exotisch laboratorium 

23. BLauwpOOrtsBrug

BLauwpOOrtsBrug 1 Meer info p. 59Bekijk de rolbascule van dichtbij

BAKE

Open / za zO  BI

24. MuseuM de LaKenHaL

Oude singeL 28-32

Open / za zO  
Meer info p. 60Zeventiende-eeuws stadspaleis 

25. MareKerK

Lange Mare 48 Meer info p. 61Een protestantse tempel

BAE

Open / za  B ±AIK

26. sCHeepswerf staLLinga

adMiraaL BanCKertweg 19

Open / za zO  
Meer info p. 62Leidse vletjes en baggerschuiten

27. BegraafpLaats grOenesteeg

grOenesteeg 126 Meer info p. 63Laatste reis voor gegoede burgers

I

Open / zO ±AE

28. HerengraCHtKerK

HerengraCHt 70

Open / za  
Meer info p. 64Twee huizen vormen één godshuis

AK

13. in den verguLden turK

Breestraat 84 Meer info p. 42Passend thuis van lakenmagnaten

Open / za zO  BIKE



OverziCHt MOnuMenten

Leiden

29. grOte HavenBrug

HavenpLein

Open / za zO   
Meer info p. 65Amsterdamse school in Leidse haven

30. de vOLHarding

Haven 1-3 Meer info p. 66Het aangename reizen

BI

Open / za zO   EK

31. zijLpOOrt

Haven 100

Open / zO  
Meer info p. 67Houten poort wordt statige stadstoegang

32. BegraafpLaats zijLpOOrt

Haven 64 Meer info p. 68Roomse rustplaats op het bolwerk

BAE

Open / za zO  

34. rHijnHOf BegraafpLaats & Huis

Laan te rHijnHOf 4, rHijnHOfweg 4

Open / za zO & zO  
Meer info p. 71Buitenplaats met overtuinen

35. HaagsCHe sCHOuw

Haagse sCHOuwweg 14 Meer info p. 72Herberg bij de overzet over de Rijn

B ±AIEN

Open / za zO  BAE

detail gevelsteen vm. Kweekschool voor zeevaart. foto: Claudia Claas Leiden/9

BAK

33. vm. stedeLijKe gasfaBrieK

papegaaisBOLwerK 18 & 20

Open / za zO  
Meer info p. 69Energie in neorenaissance stijl

E

tip: De informatie over de wandel- en fietsroutes en over de panden in Leiden is ook te bekijken via de digitale 

architectuurgids-app van het RAP. Download de gratis app via de iTunes App Store en in de Google Play Store.



nevenaCtiviteiten

Leiden

j. Op reis in je eigen stad,
speurtOCHt dOOr Leiden
start Bij de BurCHt, Burgsteeg

 / za zO
Haal je Kidsgids bij het Stadhuis (pand 1) of de Burcht en ga 
zélf Op Reis door Leiden met een speurtocht vol weetjes. 
Bekijk in de Kidsgids ook het overzicht van alle jeugdactivi-
teiten tijdens de Open Monumentendagen. 

j1. Op wereLdreis,
speLLen Op de BurCHt

de BurCHt, Burgsteeg

/ za zO  13-17 u

Kom naar de Burcht en ga op Wereldreis! Doe mee met 
spellen, kom knutselen, laat je schminken of geniet van een 
voorstelling. 

jeugdaCtiviteiten /

j2. dansen aan Het steensCHuur 

steensCHuur 15

/ za zO  

In Steenschuur 15 zat meer dan 50 jaar een dansschool! 
Kom zelf dansen en bekijk de voorstellingen. Za 12.45-13.30 
u: dansworkshop voor kinderen (BplusC). Zo 10.30 u en 
12.30 u: Uitvoering dans door kinderen (BplusC), 10.45-11.30 
u en 12.45-13.30 u: dansworkshop voor kinderen (BplusC).

j3. deMOnstraties aMBaCHten

HOOgLandse KerKgraCHt /
LangegraCHt 61

/ za zO  12-17 u

Zelf aan de slag als steenhouwer? Of altijd al willen weten 
wat een smid precies doet? Kom dan naar de Hooglandse 
Kerkgracht (zo 12-17 u). Zelf je eigen kofferlabel maken? Op 
naar de drukker op Langegracht 61 (za en zo 12-17 u)!

Leiden/10

d1. druKKerij MOstert
LangegraCHt 61

/ za zO  12-17 u

Ontdek de techniek van boekdrukken en letterzetten en 
bedruk je eigen kofferlabel.

deMOnstraties aMBaCHten /

d2. deMOnstraties steenHOuwen 
en sMeden
HOOgLandse KerKgraCHt

/ zO  12-17 u

De steenhouwers van BamBam en de smid Sjaak van de 
Geijn geven demonstraties.

j4. jeugdaCtiviteiten 
autOvrije zOndag

HOOgLandse KerKgraCHt 

/ zO  12-17 u

Doe mee met de verschillende jeugdactiviteiten in het kader 
van de Autovrije zondag.
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nevenaCtiviteiten

Leiden

L1. Lezing HistOrisCHe 
vereniging Oud Leiden (HvOL)
rijKsMuseuM van OudHeden, 
rapenBurg 28
/ ism. de stichting Historische Haven 
en buurtvereniging de put in de Oude 
Morsch

/ vr  12 sept 20 u

Historische scheepvaart en scheepsbouw in de Leidse regio. 
Drs. Henk Dessens schetst de zeilende binnenvaart rond 
1900, waarvan exemplaren in de Historische Haven in het 
Galgewater liggen. Ook de scheepvaart en de scheepsbouw 
in de polders rond Leiden komen aan bod, zoals de uit de 
achttiende eeuw daterende scheepsmakerij Westhof in 
Zoeterwoude. Henk Dessens is directeur Collecties van het 
Scheepvaartmuseum Amsterdam. De HVOL organiseert deze 
lezing in samenwerking met de Stichting Historische Haven 
Leiden en buurtvereniging De Put in de Oude Morsch.

tentOOnsteLLingen en infOrMatie /

t1. van en naar Leiden in 
Kaart en BeeLd

vM. HeerenLOgeMent (pand 3)
KOOLzaaL BpLusC

/ za 10-16 u zO 10-17 u

Leiden ontvangt al eeuwen gasten en Leienaren zijn over 
de wereld uitgezwermd: Watergeuzen en Pilgrim Fathers, 
studenten en ontdekkingsreizigers, vluchtelingen en toeris-
ten. Kaarten, reisgidsen, prenten en foto’s tonen routes van 
postkoets tot tram, van schuit tot schaats. Niet alleen men-
sen reizen, de tentoonstelling verbeeldt ook het trekken van 
planten en dieren naar en van Leiden.

Lezing /

stadswandeLingen /

s1. de reis van natuursteen
startpunt: stadHuis (pand 1)
/ wandeling met bouwhistoricus jan dröge  
Maximaal 16 deelnemers per groep, 

kaarten ZA verkrijgbaar op het Stadhuis

/ za  12.10 u / 13.10 u / 14.10 u / 15.10 u / 16.10 u

De bouwmaterialen die in Leidse monumenten zijn toege-
past, hebben vaak al een flinke reis achter de rug. Wandel 
met bouwhistoricus Jan Dröge door de binnenstad en leer 
meer over de herkomst en de toepassing van verschillende 
materialen. 

s2. te vOet, te paard, per KOets? 
wat OnderHOud van de stad 
vOOr een reiziger dOet

startpunt: stadHuis (pand 1)
/ wandeling met historicus Cor smit
Max 30 deelnemers per groep, kaarten 

ZO verkrijgbaar op het Stadhuis

/ zO  12 en 15 u

Op Reis, dat kan je alleen door een goed onderhouden stad. 
Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden bestaat nu 100 

jaar, maar wat gebeurde er daarvoor eigenlijk? Wie betaalde 
in de middeleeuwen bijvoorbeeld mee aan de bestrating? 
En waar stalde je als reiziger je koets? Ontdek met historicus 
Cor Smit hoe het beheer van de stad de afgelopen eeuwen 
veranderde. 
De wandeling past in het jubileumjaar van de afdeling Stedelijk Beheer 

van de gemeente Leiden: 100 jaar kennis van de stad!



Leiden/12

nevenaCtiviteiten

Leiden

aCtiviteiten /

a. reis Over water 
diverse Opstappunten

/ za zO  
Over het water van monument naar monument varen? Haal 
de routekaart op het Stadhuis en stap in de boot. 
Dagticket €4, kinderen €3

a1. vOetveer HistOrisCHe Haven
KOrt gaLgewater (nr. 21)

/ zO
Het oude veerpontje uit Valkenburg (ZH) is op bezoek. Vanaf 
1817 heeft een vergelijkbaar veer ter hoogte van de Stadstim-
merwerf reizigers het Galgewater overgevaren. Bijna 100 
jaar verving deze pont de Lange Houten Brug die in slechte 
staat verkeerde en gesloopt moest worden. Na bijna een 
eeuw is het nu opnieuw mogelijk om met een voetveer het 
Galgewater over te steken.

a2. dansen aan Het steensCHuur
steensCHuur 15 (pand 6)
 

/ za zO  
Dansschool Alphenaar was meer dan 50 jaar gevestigd in 
Steenschuur 15. Er liggen veel goede herinneringen! Om 
afscheid te nemen van de danszaal wordt er gedanst: 
Za 12.45-13.30 u: Dansworkshop voor kinderen (BplusC), 
14.30 u demonstratie Tango, aansluitend een speed-les 
Tango, vanaf 15.30 u Salon (vrij Tangodansen voor iedereen). 
Vooraf en tussendoor: live Tangomuziek. Zo 10.30 u en 12.30 
u: Uitvoering dans door kinderen (BplusC), 10.45-11.30 u en 
12.45-13.30 u: dansworkshop voor kinderen (BplusC), 14.30 u 
demonstratie Tango, aansluitend een speed-les Tango, vanaf 
15.30 u Salon (vrij Tangodansen voor iedereen). Vooraf en 
tussendoor: live Tangomuziek.

vervolg > tentOOnsteLLingen en infOrMatie /

t3. infOCentruM treKvaarten
Café respOns, KOrte Mare 4

/ za zO
Comfortabel reizen over water; met de trekschuit! In 1637 
kon dit voor het eerst naar Delft, vanaf 1657 ook naar Haar-
lem. Ongeveer twee eeuwen was de trekschuit in gebruik. 
Kom hier meer ontdekken over dit bijzondere vervoer.

a3. tHe Big draw Leiden
Binnenstad Leiden

/ za zO
Met het tekenfestival The Big Draw Leiden (www.thebig-
drawleiden.nl) komt u op onverwachte plekken in de stad 
tekeningen tegen en kunt u aan activiteiten meedoen, zoals: 

plattegrond der stad Leyden uit 1832. door f. desterbecq en L. springer. 
Oudste opvouwbare plattegrond van Leiden voor de reiziger, in segmenten op 

linnen. zie ook de tentoonstelling Van en naar Leiden in kaart en beeld (p.11).

Collectie: steegh/teunissen

t2. arCHeOLOgisCH CentruM
HOOgLandse KerKgraCHt 17C

/ za  11-17 u 

Ontdek de geschiedenis van Leiden in vogelvlucht. Bekijk de 
maquette van de stad Leiden rond 1200 en maak een reis 
door de tijd; van het Romeinse legerkamp tot de stad van 
vandaag. Een deel van de expositie is speciaal voor kinderen 
ingericht.
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nevenaCtiviteiten

Leiden

vervolg > aCtiviteiten /

a4. autOvrije zOndag
Binnenstad Leiden

/ zO 12-17 u

Een groot deel van de Leidse binnenstad is op zondag 14 
september autovrij. Het autovrije gebied is wel toegankelijk 
voor openbaar vervoer en taxi’s. Er zijn verschillende acti-
viteiten in het kader van de autovrije zondag, u vindt ze op 
www.autovrijezondagleiden.nl. 

a5. vintage fietstOCHt
startpunt: statiOnspLein

/ zO 14-17 u

Reis terug in de tijd naar de eerste decennia van de twintig-
ste eeuw, waarin hoedjes en snorren, jurkjes en bretels en 
natuurlijk fietsen het straatbeeld bepaalden. Kleed je ook 
in de elegante stijl van toen en breng je vintage-fiets mee 
voor deze tocht, die langs monumenten en mooie plekjes in 
Leiden en omgeving voert. Geniet onderweg van een hapje 
en een drankje en de gezellige sfeer van het verleden. 
Prijs deelname: €8/€10, zie voor meer info en opgave 
www.beleefhetverleden.nl.

Leiden/13

a3. vervolg > tHe Big draw Leiden
Binnenstad Leiden

/ za zO
Za/zo Stadhuis. Bekijk de handgetekende Kaart van Leiden 
van Irene Cécile. Zo 14-17 Oude UB (Rapenburg 70-74). Kom 
naar de tentoonstelling Drawn Together: Leiden University 
Draws and Doodles, werk mee aan één kleurrijke tekening of 
doe een workshop. Zo Breestraat Jongeren en kunstenaars 
maken een enorme tekening rondom het thema ‘Autovrije 
Zondag en schone lucht’. Zo U krijgt zelf een tekenuitdaging 
aangeboden waarbij mooie prijzen te winnen zijn. 



MuzieK in MOnuMenten
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KOrenprOgraMMa zaterdag /

HOOgLandse KerK / pand 5

Leiden engLisH CHOir  14 en 15 u

/ za
Leiden English Choir zingt onder leiding van Hebe de Cham-
peaux een kort, gevarieerd programma. Voor zijn Nocturnes 
nam de Amerikaanse componist Morten Lauridsen een aan-
tal favoriete gedichten. De Geographical Fugue van Ernst 
Toch bestaat tekstueel uit louter plaatsnamen en vertegen-
woordigt een avontuurlijk, ritmisch repertoire. Ook voert het 
koor twee liederen van Hatton en Randall Stroope op.

sint LOdewijKKerK / pand 7

KaMerKOOr aKKOOrd  15 en 16.30 u

/ za
Als voorproefje van een concert later in het jaar, zingt 
Kamerkoor Akkoord delen van de Messe in E (opus 192) van 
Josef Rheinberger en het Ave Maria van Gioacchino Rossini. 
Akkoord is een gemengd koor met een gevarieerd klas-
siek repertoire, onder leiding van Bachkenner Wim Dijkstra. 
Eerder voerde het koor composities uit van Bach, Mozart en 
Mendelssohn, maar ook van Sjostakovitsj en Ligeti.

pietersKerK / pand 11

Leids KaMerKOOr  15.30 en 16.30 u

/ za
Het Leids Kamerkoor neemt u mee naar buiten. Met Men-
delssohn bezingen we bergen en dalen, bossen en velden. 
Met Grieg en Hugo Alfvén snuiven we de Scandinavische 
lentelucht op... En wie kan er stil blijven zitten bij zoveel 
lente? Als toetje dansen we door Hongarije... Bij het LKK 
staat de kwaliteit en het plezier in zingen voorop. De leiding 
is in handen van Rozemarijn Kalis.

v&d / bij pand 13

sing in tune  13 en 14 u

/ za
Dit popkoor uit Leiden is een meerstemmig, toegankelijk en 
swingend koor van 30-40 leden. Het repertoire bestaat uit 
Engels- en Nederlandstalige popsongs. Het koor repeteert 
wekelijks onder leiding van dirigent en arrangeur Michaël van 
der Putten. Ook geeft Sing in tune regelmatig optredens op 
verschillende locaties in Leiden.

Leiden/14

CapeLLa vOCaLe  14.30 en 15.30 u Capella Vocale is een a capella-kamerkoor uit Leiden. On-
der leiding van dirigent Monique Schendelaar geeft het koor 
een voorproefje van hun concert in oktober. Capella Vocale 
zingt onder andere het sprankelende Le chant des oyseaux 
van Janequin en werken van Gibbons, Hindemith, Elgar en 
Banchierri. En een indrukwekkend tweeluik van Duruflé en 
daarop geïnspireerd werk door Miskinis.

rijKsMuseuM vOLKenKunde / pand 22

Lingua MusiCa  15 en 16 u

/ za
Lingua Musica heeft een gevarieerd repertoire. Het koor zingt 
zowel polyfone muziek, barokmuziek, romantische liederen 
als modern werk. Het streeft naar minimaal twee optredens 
per jaar en naar een levendige uitvoering van hoge kwaliteit. 
Tijdens de Open Monumentendagen neemt Rob Kaptein na 
vijf jaar afscheid als dirigent. 
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HerengraCHtKerK / pand 28

vOCaLei  13 en 14 u

/ za

Kamerkoor Vocalei is een koor van 28 leden onder leiding 
van Arthur Koopman. Vandaag nemen wij u mee op reis 
door Europa. We staan vroeg op en rijden van Oostzaan 
naar Jemeppe, terwijl we volop van de natuur genieten. U 
herinnert zich nog wel die vakantieliefde, dat leuke cafeetje, 
of die zomerse regenbui. Welnu, u zult ze allemaal voorbij 
horen komen! De reis eindigt tenslotte in ….. Rusland.

BegraafpLaats zijLpOOrt / pand 32

KLein Leids Liederen KOOr  14.30 en 15.30 u

/ za
Het KLLK is opgericht in 2002 en reist per lied de wereld 
rond. Meestal a capella, soms begeleid, altijd meerstem-
mig en harmonieus. Sinds 2013 is Harm Huson dirigent van 
het koor en onlangs leidde hij een Amerikaanse zangtour. 
Tijdens de Open Monumentendagen maakt het koor een 
rondje door Europa, met liederen uit onder andere Estland, 
Tsjechië, Italië en Frankrijk.

KOrenprOgraMMa zOndag /

stadHuis / pand 1
wereLdKOOr  12 en 13 u

/ zO
‘We maken steeds een andere wereldtoer en zijn zo altijd 
op reis.’ De Stichting Wereldkoor is een levendige groep 
zangliefhebbers die nummers van over heel de wereld zingt, 
van vrolijk swingende Afrikaanse volksliederen tot stem-
mige Slavische klanken, van Spaanse feestliederen en Ierse 
ballads tot Franse chansons. Het koor wordt geleid en op de 
piano begeleid door Michaël van der Putten.

vm. HeerenLOgeMent / pand 3

OOst-eurOpaKOOr MiLa  13 en 14 u

/ zO
Op reis met de vrouwen van Mila… Kriskras door Oost-Europa, 
met pure a capellazang onder leiding van dirigente Helga 
Kruse. Over heimwee naar Armenië, over de liefde in een 
ritmisch lied uit Turkije en over een mooie donkere man 
in Bulgarije… Ieder lied wordt gezongen met de klankkleur 
en stemtechniek uit het land waar het vandaan komt. Een 
belangrijk onderdeel van het repertoire zijn bergliederen, ge-
zongen met Witte Stem; een techniek om roepend te zingen. 

vervolg > KOrenprOgraMMa zaterdag /

BinnenpLaats vM. weesHuis / 
Hooglandse Kerkgracht 17C

Het eurOKOOr  15 - 16 u

/ za
Het Eurokoor bestaat sinds 1997. Inmiddels is het zo´n 85 
leden sterk: mannen en vrouwen, van jong tot oud. Het 
koor wordt begeleid door een band en staat onder leiding 
van Judith Tacken. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit 
popmuziek, in brede zin. Alle liederen worden met enthousi-
asme gebracht door dit sprankelende en swingende koor. 
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v&d / bij pand 13 / zO

MusiCa Mista  14 en 15 u Dit overdagkoor onder leiding van Stephanie Müller bestaat 
nu twee jaar en neemt u mee op een muzikaal reisje naar 
diverse landen. U gaat onder andere luisteren naar licht 
klassiek uit Wenen; naar Wereldmuziek uit Noorwegen; pop 
uit Liverpool en Duitsland en jazz uit Amerika. Maar ook naar 
een Madrigaal uit het zestiende-eeuwse Antwerpen.

puiC  14.30 en 15.30 u PUIC is een enthousiast koor met zeer divers repertoire. 
Tijdens de Open Monumentendagen zingt PUIC dan ook 
liedjes van verschillend genre: Rolling in the deep van Adele 
komt langs, maar ook een Zweeds volksliedje en de klas-
sieker Boat on the river. PUIC staat onder leiding van Anne-
marie van Bragt. 

aCadeMiegeBOuw / pand 9
arnOLd sCHönBerg KaMerKOOr  14 en 15 u

/ zO
Het Arnold Schönberg Kamerkoor onder leiding van Jonatan 
Alvarado zingt repertoire van 1400 tot heden. Tijdens de 
Open Monumentendagen voert zij muziek uit die door mis-
sionarissen in het spoor van de ontdekkingsreizigers vanuit 
Europa naar Midden- en Latijns Amerika en Azië gebracht is.

vervolg > KOrenprOgraMMa zOndag /

HistOrisCHe Haven / nr. 21

er weLt een traan  13 tot 15 u

/ zO
Laat u meevoeren en geniet van het optreden van de be-
kende Leidse vrouwenzanggroep Er welt een traan. Dit koor 
zingt Hollandse liederen over heimwee en zeemanslief en 
leed, begeleid door accordeonmuziek. Met als toepasselijk 
decor de historische schepen en de Stadstimmerwerf.

rijKsMuseuM vOLKenKunde / pand 22

’t zingend Hart  14, 15, 16 u

/ zO

Kamerkoor Het Zingend Hart onder leiding van Rob Kaptein 
neemt u mee. Vanuit de koele Spaanse kathedralen trekken 
we over de hete Spaanse hoogvlakte, met de dood op onze 
hielen. Uiteindelijk strijken we neer in een tuin vol mythische 
dieren. Dit optreden is een korte voorbeschouwing op de 
jubileumconcerten ‘Le Jardin’ in november.

CLOse tO HarMOny  14.30 en 15.30 u Close to Harmony is een Leids koor dat in 2002 is opgericht 
en onder leiding staat van Annelies van Gent. Het koor 
zingt a capella en heeft een jazzy repertoire. Voor de Open 
Monumentendagen zingen zij standards als What a won-
derful world en meer eigentijdse muziek. Het koor neemt u 
mee op een swingende reis en bekijkt daarbij de wereld van 
verschillende kanten: de mooie en de lelijke, de vrolijke en 
de treurige... 
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OrgeLprOgraMMa /

HOOgLandse KerK / pand 5
tHeO visser

/ za  12-14 u

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

sint LOdewijKKerK / pand 7
guus tHeeLen

/ za  14-15 u en 15.30-16.30 u

Bespelingen, bezichtiging en mogelijkheid om zelf op het 
orgel te spelen.

aCadeMiegeBOuw / pand 9
MusiCi rOnd Het aCadeMie-OrgeL

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

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

pietersKerK / pand 11 / za  12-14 u zO  15-17 u

Bespelingen en mogelijkheid om zelf op de orgels te spelen. eriK van Bruggen en nieK van der Meij

MareKerK / pand 25

versCHiLLende Organisten

/ za  10-17 u   za  16 u concert

Mogelijkheid om het orgel, de speeltafel en blaasbalg te 
bezichtigen. Za 16 u: Concert in samenwerking met instru-
mentalisten en koor Mare Vocale met de presentatie van het 
nieuwe kistorgel.

HerengraCHtKerK / pand 28 / za  15-17

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

versCHiLLende Organisten



Leiden/18

Deutzstraat 19

2342 AC Oegstgeest

T: 071 512 07 90

www.marcelvandijk.com

Steenschuur 11

2311 ES Leiden

T: 071 888 11 17

www.conserf.com

Bouwhistorisch onderzoek/verbouwing art nouveau winkelpand

Breestraat 90

herengracht 37

Bouwhistorisch onderzoek/restauratie 17e eeuws woonhuis
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Liefde voor de stad is respect voor monumenten
In ons project aan de Aalmarkt koesteren wij de monumentale schoonheid en brengen de 

prachtige panden weer tot leven. Leegstaande, deels in verval geraakte, monumentale 

panden worden omgetoverd naar een combinatie van verrassende winkels en woningen. 

We realiseren een nieuwe, levendige winkelstraat tussen de Aalmarkt en de Breestraat; de 

Catharinasteeg. Ook komt er een nieuwe binnentuin; het Catharinahof. Zo geven we een 

nieuwe impuls aan de Leidse binnenstad.

Uit liefde voor de stad creëren wij een beter leven

www.catharinasteeg.nl / www.asrvastgoedontwikkeling.nl

Steenschuur 11

2311 ES Leiden

T: 071 888 11 17

www.conserf.com

Bouwhistorisch onderzoek/verbouwing art nouveau winkelpand

Bouwhistorisch onderzoek/restauratie 17e eeuws woonhuis
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wandeling 1 /  

Ga met uw rug naar de bordestrap van het stadhuis (1) staan. Ga linksaf de Breestraat in. Aan 

de overkant van de straat ligt op nummer 125 het gulden vlies (2, alleen za). Sla linksaf, de 

Koornbrugsteeg in, zodat u langs het stadhuis loopt. Steek de Koornbrug over en loop rechtdoor, 

de Burgsteeg in. Aan het eind van de steeg komt u uit bij het voormalige Heerenlogement (3). 

Loop vervolgens rechtsaf, een stukje de Nieuwstraat in en sla linksaf, de Hooglandse Kerkgracht 

op. Loop, met uw rug naar de kerk, de Hooglandse Kerkgracht uit, en sla voor de brug rechtsaf, 

de Koppenhinksteeg in. Wandel rechtdoor over de Kaasmarkt en sla rechtsaf, de Middelweg in. 

Aan uw rechterhand passeert u het voormalige evangelisch-Lutherse wees- en Oudeliedenhuis 
(4, open onder voorbehoud). Vervolg uw weg over de Middelweg, aan uw rechterhand passeert 

u de Hooglandse Kerk (5, alleen za). Steek de Nieuwstraat over en blijf rechtdoor gaan via de 

Hartesteeg. Steek via de brug de Nieuwe Rijn over en loop rechtdoor via het Gangetje. Steek de 

Breestraat over, het Steenschuur op. U loopt langs steenschuur 15 (6) en de st. Lodewijkkerk (7, 
alleen za). Volg het Steenschuur en loop na het Kamerlingh Onnes gebouw links over de brug. 

Na de brug slaat u direct rechtsaf, het Rapenburg op. Loop tot het water van de Vliet en ga over 

de brug direct naar links. U wandelt langs de Vliet. Ga naar rechts, de Bakkersteeg in. Volg deze 

tot het eind. Steek daar de Kaiserstraat over, naar de Leidse sterrewacht (8), of vervolg de route 

en bezoek dit monument via de ingang van de Hortus botanicus (10). Vervolg uw weg over de 

Kaiserstraat. Hier komt u weer op het Rapenburg. Volg het Rapenburg. Net na de brug komt u het 

academiegebouw (9) en de Hortus botanicus (10) tegen. Loop terug naar de brug, steek deze 

over en wandel rechtdoor, via de Kloksteeg naar de pieterskerk (11). Loop om de Pieterskerk 

heen, neem de Pieterskerkchoorsteeg en volg deze totdat u bij de Breestraat uitkomt. Ga rechtsaf 

en loop door tot Breestraat 117 (12). Aan de overkant is het stadhuis (1).

wandeling 2 /  

Start met uw rug naar de bordestrap van het stadhuis (1). Ga rechtsaf de Breestraat in. Aan uw 

rechterhand is de vergulde turk (13) (een ingang van de V&D). Loop verder en steek ter hoogte 

van de Stadsgehoorzaal de straat over. Op nummer 59 is het gemeenlandshuis van rijnland (14, 
alleen za). Vervolg uw weg en steek ter hoogte van de Schoolsteeg de Breestraat weer over naar het 

voormalige hotel du Lion d’Or (15) op nummer 24. Loop verder, steek het Kort Rapenburg over en  

ga linksaf. U loopt nu aan de rechterkant van het water op het Rapenburg. Op nummer 19 is het 

sieboldHuis (16, alleen za). Loop verder over het Rapenburg en steek de eerste brug over het 

Rapenburg over. U komt uit bij het rijksmuseum van Oudheden (17, alleen za). Wandel terug 

over de brug en loop nog iets verder op het Rapenburg. Nummer 61 is het snouck Hurgronjehuis 
(18). Keer om en sla linksaf de Doelensteeg in. Halverwege de steeg vindt u op nummer 8 een 

voormalig Koetshuis (19). Wandel verder over de Doelengracht en ga voor de brug rechtsaf. 

Loop door en ga bij de Friese bakker over de brug naar links en meteen over de volgende brug 

wandeL- en fietsrOutes

Leiden
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naar rechts. Sla linksaf en volg de Groenhazengracht. Loop rechtdoor en wandel over het terras 

van het café de Grote Beer. Vervolg het pad langs het water. Steek het Noordeinde over en loop 

rechtdoor het Rembrandtpark in. Hier is de voormalige Kweekschool voor zeevaart (20, alleen 
zo). Loop om de Kweekschool heen, langs het beeld van een jonge Rembrandt, loop naar rechts 

en steek het Galgewater over. Wandel rechtsaf langs de Historische Haven (21, alleen zo). Loop 

door de Smidssteeg, sla linksaf de Morsstraat in en ga voor de Morspoort naar rechts, de Eerste 

Binnenvestgracht op. Volg deze straat. Wanneer u de Steenstraat kruist, ligt aan uw linkerhand 

het rijksmuseum volkenkunde (22). Ga, met Volkenkunde in uw rug, rechtsaf de Steenstraat in 

en volg deze tot de brug. Dit is de Blauwpoortsbrug (23). Ga over de brug direct naar links, de 

Turfmarkt op. Volg deze en ga over de brug naar rechts, de Oude Singel op. Op nummer 28 vindt 

u Museum de Lakenhal (24). Loop verder langs de Oude Singel en steek de Marebrug over. Volg 

de Lange Mare, aan uw linkerhand is de Marekerk (25, alleen za). Loop verder langs de Lange 

Mare en ga rechtdoor over de brug, u komt uit op de Aalmarkt. Wandel naar links en loop langs 

de V&D, rechtsaf de Maarsmansteeg in. U komt weer op de Breestraat uit en ziet aan uw linker-

hand het stadhuis (1).

fietstocht /  

Start bij het stadhuis (1) in de Breestraat. Fiets in zuidoostelijke richting de Breestraat uit en sla 

schuin linksaf, de Hogewoerd op (een fiets en voetgangersweg). Ga bij de stoplichten naar links 

en bij de volgende stoplichten direct weer naar rechts. U fietst nu langs de Nieuwe Rijn. Fiets een 

eind rechtdoor tot de tweede brug. Steek deze over en ga direct na de brug weer naar links, u 

fietst aan de andere kant van het water: het Utrechtse Veer. Ga de eerste straat naar rechts, de 

Rijnstraat, en dan weer naar links: de Hogewoerd. Fiets bij de stoplichten rechtdoor, ga over de 

brug en steek vrijwel direct (tussen het Veerhuis en de Kwikfit) de weg over. Fiets vervolgens weer 

langs het water, het Utrechtse Veer, tot een fietsbrug aan uw linkerhand.

> voor Leiderdorp blijft u rechtdoor gaan en buigt u met de weg mee naar rechts. Hier komt u 

weer op de Hoge Rijndijk. U gaat linksaf (even naar rechts en oversteken voor de juiste kant van 

het fietspad) en volgt de Hoge Rijndijk tot het grote kruispunt. Hier kunt u via het fietstunneltje 

onder de weg door naar Leiderdorp. 

Steek via de fietsersbrug het water over en ga rechtdoor. Ga naar rechts op het fietspad en aan 

het eind van het fietspad rechtsaf. Volg de weg totdat u bij scheepswerf stallinga (26) komt. 

Volg dezelfde weg terug en neem weer het fietspad (linksaf). Ga direct na het parkje naar rechts. 

Neem de eerste straat naar links, de Trompstraat en fiets deze uit. Ga bij de Singel naar links 

en de eerste straat weer naar rechts, de Oosterkerkstraat. Ga na de Meelfabriek naar links, het 

Lakenplein en fiets rechtdoor tot de ingang van Begraafplaats groenesteeg (27, alleen zo). Sla 

wandeL- en fietsrOutes
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rechtsaf, de Groenesteeg in en volg deze. U passeert drie keer een brug. Ga na de derde brug 

direct naar rechts, de Herengracht. Wandel een stukje tot de Herengrachtkerk (28, alleen za). 

Loop rechtdoor, stap bij de brug weer op de fiets, steek de brug over en ga direct erna naar links. 

Vervolg uw weg langs de andere kant van de Herengracht. U passeert de grote Havenbrug (29). 

Ga naar rechts en fiets verder, aan uw rechterhand is de volharding (30). Volg de weg rechtdoor, 

u komt bij de zijlpoort (31, alleen zo) en Begraafplaats zijlpoort (32). Fiets terug langs de Haven 

en ga vóór de Grote Havenbrug naar rechts. Bij de geasfalteerde weg gaat u naar links, de Lan-

gegracht op. Deze volgt u een eind. Ga bij het water, de Korte Mare, rechtsaf. Fiets over de brug 

en sla rechtsaf, de Maresingel op. Volg de bocht en ga rechtsaf via de dam over het water naar 

de voormalige stedelijke gasfabriek (33). Fiets weer via de Maresingel terug en blijf deze volgen 

tot aan de stoplichten.

> Ga hier voor de richting Oegstgeest naar rechts. Volg de weg, fiets onder het spoor door en 

fiets telkens rechtdoor totdat u in Oegstgeest bent. 

Ga bij de stoplichten rechtdoor, de Rijnsburgersingel. Volg deze, steek de Stationsweg over en 

fiets rechtdoor. Fiets de Morssingel uit tot u bij een doorgaande weg komt, de Plesmanlaan. Ga 

hier naar rechts en fiets bij de stoplichten rechtdoor. Fiets onder het spoor door en volg de weg. 

Ga linksaf via de fietstunnel (de Pesthuistunnel) onder de weg door en na de tunnel meteen 

rechtsaf. Volg het fietspad tot het eind, ga naar links en even later weer naar rechts (volg de 

fietsbordjes richting Den Haag). Volg de van Ravelingenstraat die verderop een fietspad wordt. 

Ga bij de t-splitsing met een ander fietspad naar links. Fiets bij de stoplichten rechtdoor. Na enige 

tijd ziet u aan de overkant van de Haagse Schouwweg aan uw rechterhand de eerste ingang 

van rhijnhof, de begraafplaats (34, begraafplaats za en zo, Huize rhijnhof alleen zo).  Voor de 

tweede ingang (Huize rhijnhof) fietst u door tot de rotonde, steekt u via de rotonde de weg over 

en nadert u via de Rhijnhofweg. Fiets op de Haagse Schouwweg rechtdoor over de brug. Aan uw 

rechterhand is het Haagsche schouw (35). Fiets terug naar het Stadhuis door terug te gaan over 

de Haagse Schouwweg. Ga over de brug bij de rotonde naar rechts, de Hoge Morsweg op. Volg 

de Hoge Morsweg (ga rechtdoor over de klinkerweg). Steek de busbaan over en blijf de Hoge 

Morsweg volgen (houd rechts aan). De weg wordt verderop de Aquamarijnstraat. Ga met de 

weg mee naar links en fiets na het gele wooncomplex naar rechts. Volg het fietspad, ga onder de 

Damtunnel door. Fiets rechtdoor. Ga rechtsaf bij de slager, de Lage Morsweg op. Fiets onder het 

spoor door en ga naar links, de Morsweg in. Fiets rechtdoor, ga over het spoor en sla verderop bij 

de Morspoort rechtsaf. Fiets over de brug heen en ga onder de Morspoort door de Morsstraat in.  

Volg de Morsstraat tot het einde en steek de Blauwpoortsbrug (23) over. Ga na de brug met de 

weg mee naar rechts en sla 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 op zaterdag is er een drukbezochte markt.  

wandeL- en fietsrOutes
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Rond 1800 werd Leiden een toeristische attractie voor de binnen- en buitenlandse elite. Men 

reisde het liefst per trekschuit. Vervoer over water was comfortabeler, sneller en veiliger dan over 

de slechte, ongeplaveide wegen in een hobbelende diligence. Wie prijs stelde op enige luxe, 

huurde de roef van de schuit, waar je ook op je gemak kon lezen en schrijven. Bij de aankomst- en 

vertrekplaatsen stonden veerhuizen, trefpunten waar reizigers nieuwtjes uitwisselden. Eromheen 

ontstond bedrijvigheid van mandenmakers, kruiers, karrenvoerders en tuigmakers.

Herten op de burchtheuvel /
De eerste toeristen vonden Leiden vooral saai. ‘Een tamelijk grote, nette en nogal doodse stad.’ 

schrijft een reiziger. Er was weinig handel en veel armoede. Relatief veel huizen stonden leeg. 

Maar men kwam voor de bezienswaardigheden, zoals het (in 1929 afgebrande) zeventiende-

eeuwse stadhuis met zijn bordes van 22 treden en zijn hoge toren met uitzicht. 

In het stadhuis waande men zich in een museum. De zalen en kamers waren behangen met schil-

derijen en tapijten. Het meest bewonderde werk was Het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden 

(nu in museum De Lakenhal, pand 24).

Ook de Burcht trok bekijks. Ruim zestig treden voerden naar de fraaie toegangspoort. Daarachter 

kon men verder klimmen tot aan de borstwering, om van het uitzicht over de stad te genieten. 

Op de burchtheuvel was binnen de ringmuur een doolhof, met in het midden een prieeltje met 

theeschenkerij. Op de helling graasden herten.

Boeken en skeletten /
De eerste, vaak hoogopgeleide toeristen bezochten ook graag de Leidse universitaire gebouwen. 

De Faliede Begijnhofkerk aan het Rapenburg bijvoorbeeld, deels in gebruik als bibliotheek. Een 

achttiende-eeuwse bezoeker schreef teleurgesteld: ‘De boeken liggen slordig opgestapeld op de 

grond.’ Een latere bezoeker noemde de bibliotheek echter ‘een sieraad der Academiestad.’

In dezelfde kerk bevond zich ook het Anatomisch Theater, met zijn dierskeletten, stukken mensen-

huid en pathologische preparaten. Een van de pronkstukken was een misgeboorte op sterk water, 

die overigens de moeder zelf ook jaarlijks kwam bekijken.

In het Academiegebouw (pand 9), hier schuin tegenover, was vooral de senaatskamer met de 

professorenportretten een trekpleister. 

Achter de Academie lag een topbezienswaardigheid: de Hortus botanicus (pand 10). Deze exoti-

sche tuin had destijds een zuilengalerij, het Ambulacrum, naast de nog bestaande Oranjerie. Beide 

bouwwerken dienden als winterbeschutting voor tropische planten en bomen.

Vanaf 1751 herbergden deze gebouwen bovendien een verzameling antieke pleisterbeelden (later 

opgenomen in het Rijksmuseum van Oudheden) en een naturaliënkabinet (een voorloper van 

Leidens eerste 
tOeristen: 
‘Grote en nette 
staD, maar noGaL 
DooDs’ 

ingrid Moerman /  

historicus



Leiden/27

Naturalis). Dit kabinet toonde een schat aan (dode, geprepareerde) vondsten uit vijf werelddelen, 

zoals giraffen, apen, papegaaien, olifanten, walvissen, struisvogels, muggen, vlooien en pelikanen.

pantoffels /
De meeste reizigers bezochten Leiden langer dan een dag. In hun reisjournaals geven ze ook 

commentaar op de logementen van de Sleutelstad. De meest bezochte zijn De Gouden Leeuw, 

De Burcht, Plaats Royaal en Het Gouden Vlies. Ze stonden goed bekend, maar sommige gasten 

hadden wel wat aan te merken. Een Duitser was bijvoorbeeld wel onder de indruk van De Burcht, 

waar de marmeren wanden behangen waren met schilderijen, maar vond de bedden en het eten 

slecht. Bovendien moest hij zijn kamer delen met een andere gast. 

Bij de voormalige Witte Poort (ter hoogte van het Noordeindeplein), waar de trekschuit naar Den 

Haag vertrok, stond Het Wapen van Amsterdam, klein maar net. Zo net dat een bezoeker pantof-

fels aan moest trekken om de trap niet vuil te maken met zijn laarzen! 

gezicht op de witte poort, met links het logement ‘Het Wapen van amsterdam’ 

door jacob timmermans, ca. 1787. geaquarelleerde tekening.

Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken 



Na het beleg en ontzet in 1574 ging het de stad goed; het toenmalige stadhuis kon worden ver-

bouwd. Stadssteenhouwer Claes Cornelisz. van Es mocht het ontwerpen. De monumentale dub-

bele trap en de drie topgevels aan de Breestraat vormen de basis van het ontwerp. Halverwege 

de balustrade van de trap verbeelden, rustend op een zandloper en een schedel, twee kinderen 

de Tijd (links) en de Eeuwigheid (rechts). De twee vrouwen in de nissen aan weerszijden van de 

ingang stellen Gerechtigheid (zwaard en weegschaal) en Vrede (olijftak en wetboek) voor. Het 

ontwerp is gemaakt in renaissancestijl. Van Es werd daarbij geadviseerd door de bekende Haar-

lemse bouwmeester Lieven de Key. 

Ruim drie eeuwen later, in 1929, brandde het stadhuis helemaal uit. Alleen de gevel kon nog 

behouden blijven. Het opnieuw te bouwen deel achter de gevel werd als één geheel ontworpen 

door de Haarlemse architect C.J. Blaauw, inclusief roerende zaken als tafels en stoelen. Opval-

lend is het gebruik van bijzondere houtsoorten en kostbare materialen zoals marmer. Topstukken 

zijn de houtinlegwerken (ofwel houtintarsia’s), van de hand van de wereldberoemde Nederland-

se graficus M.C. Escher. U vindt ze in de burgemeesterskamer en de kamer voor Burgemeester 

en Wethouders. 

… het tijdvers links van de Stadhuis-

trap (gemaakt door Jan van Hout) 

herinnert aan het beleg en ontzet 

van Leiden? De letters vormen het 

jaartal 1574 en het aantal hoofdlet-

ters geven, opgeteld, het aantal  

dagen (129) van het beleg aan.

wist u dat...

01.
/ za/zo 10-17 infopunt / toegang via bordestrap Breestraat 
/ rondleidingen door raadsleden / za/zo stadswandelingen 
(p.11) / zo 12 en 13 u: inloopconcert Leids koor (p.15)

stadHuis

Breestraat 92

Open za zO

foto: francien van zaanen durand Leiden/28



Het Gulden Vlies ontleent haar naam aan het deftige restaurant dat er na de Tweede Wereldoor-

log in was gevestigd. Maar de personen die het pand voor die tijd bewoonden en verbouwden, 

waren zeker niet minder deftig. De geschiedenis gaat terug tot in de middeleeuwen. Er stonden 

toen twee huizen, die in 1552 op naam kwamen van de rijke Gerrit Beuckelszoon Buytewech. Het 

zou in bezit van zijn nageslacht blijven tot 1679. 

In 1750 liet Cornelis Speelman, ridder en heer van Heeswijk en Dinther een nieuwe voorgevel, 

achtergevel en chique interieur aanbrengen. Bijna veertig jaar later kocht burgemeester Johan 

Gael het, voor maar liefst 28.000 gulden. Hij liet direct een nieuw koetshuis aan de Langebrug 

bouwen. Zijn zoon, Diderik van Leyden Gael, ook een actief bestuurder binnen en buiten Leiden, 

erfde het geheel. Na zijn dood ging het naar zijn weduwe Johanna van der Hoop, regentes van 

het Weeshuis. In 1863 kwam het pand nog in bezit van P.C.L. Driessen, directeur van de Katoen-

fabriek en daarna erfde zijn dochter het. Brouwerij D’Oranjeboom tenslotte, verkreeg het pand 

in 1945 en verbouwde het tot het deftige restaurant. Geheel in lijn met het thema van de Open 

Monumentendagen, huist er nu een reisbureau.

/ alleen za open / Beperkt toegankelijk, houdt u rekening 
met wachttijd

Open za

02.
Het guLden vLies

Breestraat 125 

... dit pand in de jaren zestig 

en zeventig onderdak heeft 

geboden aan de studenten-

verenigingen Minerva en  

Augustinus?

wist u dat...

foto: francien van zaanen durand foto: francien van zaanen durand Leiden/29



Het pand waar nu BplusC in is gevestigd, bood tot aan de Tweede Wereldoorlog onderdak aan 

reizigers en bezoekers. Het was het door stadsarchitect Willem van der Helm gebouwde Heeren-

logement: een herberg voor belangrijke gasten van de stad. De bouw in 1658 was mogelijk, omdat 

de stad zeven jaar eerder de Burcht en een aantal omliggende percelen en panden had gekocht. 

Deze panden werden grotendeels afgebroken en het gebied rondom de Burcht werd vernieuwd. 

Vier jaar na de oplevering al kreeg het logement de nevenfunctie venduhuis. Het was ‘de deftigste 

en beroemdste herberg van de stad, waar ook openbare verkopingen van huizen, landerijen en 

schuldbrieven werden gehouden,’ aldus de stadshistoricus Frans van Mieris in 1770. Ook culturele 

activiteiten vonden onderdak in het Heerenlogement. Zo werd de gelagkamer in de eeuw erna 

als rederijkerskamer gebruikt, waar bekende schrijvers en dichters als Nicolaas Beets en François 

HaverSchmidt bijeenkwamen.

Aan het einde van de negentiende eeuw kreeg het Heerenlogement een eigen theaterzaaltje op 

de binnenplaats. Van 1976 tot 1981 is het pand gerestaureerd en gecombineerd met nieuwbouw op 

het naastgelegen binnenterrein.  

… de bezoekers van het 

Heerenlogement hun paar-

den stalden in het Koetshuis 

naast de Burcht? 

wist u dat...

03.
/ deels alleen met rondleidingen / za 10 tot 16 u en zo 10 tot 
17 u: tentoonstelling Van en naar Leiden in kaart en beeld 
(p.11) / zo 13 en 14 u: inloopconcert Leids koor (p.15) / Multi-
touchtafel Historisch informatiepunt

vm. HeerenLOgeMent

nieuwstraat 4 

Open za zO

foto: francien van zaanen durand Leiden/30



Het voormalig Evangelisch-Luthers Wees- en Oudeliedenhuis is in 1852 gebouwd. Er bevond zich 

al sinds 1719 een Luthers Weeshuis aan de Middelweg, maar dit bleek vanwege de deplorabele 

staat moeilijk te renoveren. 

Het u-vormige pand staat met de hoofdvleugel aan de straatkant en heeft twee kortere vleugels 

aan de zijkanten. Beneden, in de linkervleugel bevonden de ouderen zich overdag, in de rech-

tervleugel was de keuken. De hoofdvleugel bood plaats aan de verblijfszaal voor de kinderen, de 

vertrekken van de binnenvader, de regentenkamer en het archief. Op de eerste verdieping van 

het pand waren de slaap- en ziekenzalen.  

Door een sterke terugloop van het aantal wezen veranderde de bewonerssamenstelling vanaf 

1922. Zo huurde de Vereniging tot bestrijding van Tuberculose het pand van 1925 tot 1951, gevolgd 

door het Kraamcentrum Leiden en later het Groene Kruis. In 2000 werd het pand gekraakt. Het 

huis wordt nu in particulier opdrachtgeverschap verbouwd tot woonruimte.

/ Open onder voorbehoud / pand in restauratie / Beperkt 
toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

Open za zO

04.
vm. ev.-LutH. wees- 
en OudeLiedenHuis 

MiddeLweg 38 

... de Leidse timmerman-architect Jan 

Willem Schaap het ontwerp voor het 

Wees- en Oudeliedenhuis maakte? 

Later zou hij stadsarchitect worden.

wist u dat...

foto: francien van zaanen durand Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken Leiden/31



Toen de stad in 1294 werd uitgebreid, ontstond er behoefte aan een kerk op het Hogeland. De stads-

uitbreiding viel namelijk officieel binnen de grenzen van Leiderdorp en bewoners van het Hogeland 

moesten daardoor kilometers afleggen naar de kerk. Dat was een vrijwel ondoenlijke reis in de winter.  

In 1314 kwam er toestemming om een houten kapel op deze plek te bouwen. Deze werd gewijd aan 

St. Pancratius, één van de zogenaamde IJsheiligen. Toen de bisschop van Utrecht de Hooglandse 

Kerk in 1366 verhief tot kapittelkerk, kon de bouw van een stenen kerk beginnen. Daarvan resteert 

nu nog de onderbouw van de toren. Rond 1480 begon een volgende bouwcampagne. Het hoog-

koor was als eerste klaar, gevolgd door het even hoge transept. Aan de voltooiing van een nieuw 

aansluitend schip kwam men niet meer toe en in 1540 was het geld op. Ondanks de Beeldenstorm 

(op 25 augustus 1566 in Leiden) en de soberheid predikende Reformatie, bleef de gemeenschap 

in en aan de kerk bouwen. Het monumentale orgel van De Swart en Van Hagerbeer dateert uit 

de zestiende en zeventiende eeuw. In 1632 kreeg de kerk een nieuwe kansel en een doophek en 

stadsarchitect Willem van der Helm ontwierp een nieuw westportaal in 1655. De huidige houten 

stergewelven kwamen er in 1842. 

… de kerk aan het begin van de zes-

tiende eeuw vierentwintig altaren 

telde, met als hoofdaltaar dat van 

Sint Pancratius? 

wist u dat...

05.
/ alleen za open / za tussen 12 en 14 u: Orgelprogramma (p.17) 
/ za tussen 14 en 16 u: inloopconcerten Leidse koren (p.14) 

HOOgLandse KerK

nieuwstraat 26C 
 

Open za 

foto: francien van zaanen durand Leiden/32



Wie ooit dansles heeft gehad bij Alphenaar, moet nu beslist even binnenkijken bij Steenschuur 15. 

Dankzij de huidige verbouwing kunt u een laatste kijkje in de danszaal nemen en de rijke bouw-

geschiedenis van het woonhuis ontdekken. 

In de dertiende eeuw is het Steenschuur samen met het Rapenburg gegraven als zuidelijke grens 

van de stad. Bij de stadsuitbreiding van 1389 kwamen beide grachten binnen de stadsmuren te 

liggen. Ongeveer uit deze tijd zal ook de begrenzing van dit diepe perceel, van het Steenschuur 

tot aan de Boomgaardsteeg, dateren. Na het ontzet van Leiden werd er veel gebouwd in de stad. 

Het huidige pand werd waarschijnlijk aan het eind van de zestiende of begin van de zeventiende 

eeuw opgetrokken. Statig, met een voor- en een achterhuis. In de achttiende eeuw werd het 

opnieuw verbouwd, waarbij de voor- en achtergevel veranderden. In 1920 kreeg de pui aanpas-

singen in neorenaissance stijl. In 1958 werd het, toen al sterk verbouwde, achterhuis afgebroken 

en vervangen door een grote danszaal. De danslessen zouden hier nog tot 2011 worden gegeven.

/ pand in restauratie / Houdt u rekening met wachttijd / 
uitleg bouwhistorie / za/zo dansactiviteiten (p.12)  

Open za zO

06.
woonhuis 
steensCHuur 15

steensCHuur 15 

… de oorspronkelijke dienst-

bodekamer van rond 1600 

op de tweede verdieping 

nog goed herkenbaar is?

wist u dat...

foto: francien van zaanen durand foto’s: francien van zaanen durand Leiden/33



In de vijftiende en zestiende eeuw konden pelgrims, die op bedevaartstocht waren naar Santiago 

de Compostela, terecht op de plaats waar nu de Sint Lodewijkkerk staat. De Broederschap van Sint 

Jacobus stichtte hier In 1477 het Sint Jacobsgasthuis, met een gastenverblijf en een kapel. De voor-

gevel van de kapel werd waarschijnlijk voltooid in 1538. Deze siert nog steeds de Sint Lodewijkkerk.

In de loop van de zestiende eeuw werd de populariteit van bedevaarten minder. De Broederschap 

kwam in financiële problemen en verkocht het gasthuis aan de Huiszittenmeesters van de Pieters-

kerkparochie. In 1567 kwam het pand in eigendom van de stad Leiden. Het werd een graanpakhuis 

en kort daarop saaihal waar de saaien, een bepaald soort Leids textiel, werden gekeurd. Nadat 

aan het eind van de zeventiende eeuw de Leidse lakenindustrie inzakte, huurden verschillende 

organisaties de hal.

Bij de kruitschipramp van 1807 liep het pand ernstige schade op. Dit was aanleiding voor herstel 

en vernieuwing. In opdracht van de toenmalige koning Lodewijk Napoleon ontwierp architect Jan 

Guidici het nieuwe interieur in een neoclassicistische bouwstijl. De Leidse katholieken, die door 

dezelfde ramp hun schuilkerk aan de Appelmarkt waren kwijtgeraakt, namen de kerk in 1809 in 

gebruik. De trotse voorgevel bleef intact en herinnert nog steeds aan de reizigers naar Santiago 

de Compostela.

... de toren van de Sint 

Lodewijkkerk ook wel de 

Jacobstoren wordt ge-

noemd, naar de kapel van 

het Sint Jacobsgasthuis? 

wist u dat...

07.
/ alleen za open / za 14 tot 15 u en 15.30 tot 16.30 u: Orgel-
programma (p.17) / za 15 en 16.30 u: inloopconcert Leids koor 
(p.14)

sint LOdewijKKerK

steensCHuur 19 
 

Open za 

foto: francien van zaanen durand Leiden/34



wist u dat...

De Sterrewacht Leiden is het oudste, nog bestaande universiteitsobservatorium ter wereld. Al in 

1633 kreeg de universiteit een sterrenwacht, als onderdak voor het kwadrant van Snellius. Ruim 

twee eeuwen later voerde hoogleraar Frederik Kaiser een intensieve campagne voor een nieuwe 

sterrenwacht. Eén die zou kunnen voldoen aan de eisen van de tijd. Zelf had hij aanvankelijk een 

open terrein aan de huidige Potgieterlaan op het oog, maar dat bleek te duur. Vervolgens wist 

hij, ondanks weerstand van de botanici, een gebied van de Hortus botanicus te annexeren. Hij 

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

laten inspireren door de beroemde sterrenwacht van Sint Petersburg. Camp maakte een verge-

lijkbaar, representatief gebouw in neoclassicistische stijl dat in 1861 in gebruik werd genomen. In 

de loop van de tijd is het gebouw verschillende keren uitgebreid: er werden observatiekoepels 

toegevoegd, de achthoekige heliometertoren (P.J.H. Cuypers, 1877) kwam erbij en ook de koepel 

halverwege de Sterrenwachtlaan, van waaruit hemellichamen werden gefotografeerd, is relatief 

nieuw (eind negentiende eeuw). Toch bleef de opzet steeds hetzelfde: een centraal deel, geflan-

keerd door vleugels. Hoogleraar Kaiser woonde er zelf overigens ook: in het westelijk deel van 

de Sterrewacht.

/ deels alleen met rondleidingen (ook in het engels) / Houdt 
u rekening met wachttijd

Open za zO

08.
Leidse sterrewaCHt

sterrenwaCHtLaan 7-13 
 

… in 1858 de minister van Marine hoog-

leraar Kaiser opdroeg om de havens 

te voorzien van de juiste tijd? Hiervoor 

ontwikkelde Kaiser een elektrisch te-

legraafsysteem, dat elke dag om 22.00 

uur een signaal naar de havens stuurde, 

om de tijdmeters ter plaatse te ijken. 

wist u dat...

foto: Marion Liesting Leiden/35



Leiden/36

Leiden kreeg in 1633 de eerste sterrenwacht van Europa, bovenop het dak van het Academie-

gebouw (pand 9). Drie jaar later lokte deze installatie de jonge, reizende wetenschapper Georg 

Markgraf de Liebstadt (1610-1644) naar de Sleutelstad. In zijn geboorteland Duitsland had hij zich 

verdiept in onder meer botanie, zoölogie, medicijnen en wiskunde, maar sterrenkunde boeide 

hem het meest. Vanuit Leiden observeerde hij de noordelijke sterrenhemel.

Op avontuur in Brazilië /
Na een jaar vertrok Markgraf alweer voor een nieuwe reis, ditmaal met het gezantschap van 

gouverneur Johan Maurits van Nassau. Maurits had als opdracht de Portugezen uit de kuststre-

ken van Brazilië te verdrijven om daar voor Nederland de suikerhandel op te kunnen zetten. De 

gouverneur zag een groot talent in de jongeman, die zich had aangemeld als militair ingenieur. 

Op zijn beurt zag Markgraf met Maurits’ steun zijn grote wens in vervulling gaan: de zuidelijke 

sterrenhemel te beschrijven. Hij mocht een klein observatorium (sterrenwacht) bouwen vlakbij 

de residentie van de gouverneur, op het eilandje Antonio Vaz.

sterrenwaCHten 
Op twee 
COntinenten 

ingrid pot /  

bibliothecaris erfgoed Leiden en Omstreken



Leiden/37

Links: Ontwerp observatorium op antonio vaz (Brazilië) uit archief van Markgraf.  

Midden: de academie, kopergravure van C. Hagen (1675). 

rechts: detail laatste Leidse observatie, uit archief van Markgraf.

Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken 

sterren, planten, dieren / 

Deze eerste sterrenwacht op het zuidelijk halfrond was op tijd klaar voor de zonsverduistering 

van 1640. Maar Markgraf deed ook hier zijn reguliere waarnemingen, van de stand en beweging 

van hemellichamen. Daarnaast registreerde hij meteorologische gegevens zoals windrichting, 

temperatuur en neerslag.

Een tweede wens van deze universalist was, de natuurlijke historie van Brazilië te beschrijven. 

Met dit doel ondernam hij in 1639 en 1640 drie tochten naar de binnenlanden. Hij verzamelde een 

schat aan gegevens, posthuum door de Leidse wetenschapper Johan de Laet samengebracht in 

de achtdelige publicatie Historiae rerum naturalium Brasiliae (1648).

terug in Leiden /
Toen Maurits in 1643 naar Nederland terugging, vertrouwde Markgraf hem zijn aantekeningen, kaar-

ten en inheemse planten en zaden toe. Zelf ging hij naar Angola, waar hij binnen een jaar stierf.

Een klein, maar belangrijk deel van Markgrafs werk is terechtgekomen in het archief in Leiden, het 

huidige Erfgoed Leiden en Omstreken. Hier worden onder andere zijn sterrenkundige waarnemin-

gen en tekeningen van het observatorium beheerd. Deze documenten, die nog altijd van belang 

zijn voor de wetenschap, trekken sterrenkundigen uit de hele wereld naar Leiden.



Wegens ruimtegebrek verhuisde de universiteit in 1581 van de Faliede Begijnhofkerk, op Rapen-

burg 70, naar het huidige Academiegebouw. De Begijnhofkerk bleef wel in gebruik en zou later be-

zienswaardigheden als het anatomisch theater, de schermschool en de bibliotheek huisvesten. Dit 

stukje stad bood zeventiende-eeuwse bezoekers aan Leiden een bijzondere ervaring. Zo maakten 

zij allereerst een wandeling naar het Academiegebouw en haar groene achtertuin, de Hortus bo-

tanicus. Behalve kostbare tulpen achter een hekwerk, konden ze hier prenten en opgezette dieren 

bekijken uit alle delen van de wereld, om vervolgens op het Academieplein in een boekwinkeltje 

te snuffelen naar souvenirs. Bepakt en bezakt kuierden ze dan naar rechts, over het bedrijvige Ra-

penburg, en staken links de brug over. De Nonnenbrug gaf uitzicht op voorname grachtenpanden 

en gaf gelegenheid om zelf gezien te worden. Slechts een honderdtal voetstappen naar rechts 

was de ingang van het Begijnhof. Daar kon de bezoeker het anatomisch theater beklimmen. Tot 

slot bezichtigden de bezoekers twee skeletten, opgesteld als Adam en Eva. Vele ervaringen rijker 

keerden zij, met een laatste blik op het Academiegebouw, langs het Rapenburg huiswaarts. 

... de trap in het Academiegebouw genaamd 

Gradus ad Parnassum (trap naar de Parnassus) 

wordt voorgesteld als een moeilijke reis naar de 

top van een berg? De student klimt in vier fases 

omhoog om de kennis te bereiken. Na het af-

studeren zet hij of zij een handtekening in het 

Zweetkamertje op de eerste verdieping en daalt 

dan de trap weer af om dit te vieren.

wist u dat...

09.
/ deels alleen met rondleidingen (ook in het engels) / Houdt 
u rekening met wachttijd / zo 14 en 15 u: inloopconcert Leids 
koor (p.16) / za 12 tot 17 u en zo 12 tot 14 u en 16 tot 17 u:  
Orgelprogramma (p.17)

aCadeMiegeBOuw

rapenBurg 73  

Open za zO

Collectie: academisch Historisch MuseumLeiden/38



De Hortus botanicus is opgericht in 1590. Het is de oudste botanische tuin van Nederland. Als eer-

ste directeur stelde de Universiteit Leiden de beroemde botanicus Carolus Clusius aan. Hij richtte 

de Hortus in 1594 in en introduceerde gewassen uit de hele wereld. De tuin was oorspronkelijk 

bedoeld voor studenten geneeskunde, om er geneeskrachtige planten te bestuderen - en nog 

steeds brengen reislustige onderzoekers planten mee voor wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast was de Hortus vanaf het begin al opengesteld voor publiek; een uitzondering in die 

tijd. Bezoekers waanden zich in een andere wereld, zonder zelf verre reizen te maken. Eén van 

de huidige Hortusspecialiteiten, plantensoorten uit het Oost-Aziatisch gebied, begon met de col-

lectie van Philipp Franz von Siebold. Deze Duitse arts en verzamelaar (zie ook pand 16), bracht in 

de negentiende eeuw maar liefst zevenhonderd, voor Nederland nieuwe, plantensoorten mee 

uit Japan. 

In de negentiende eeuw kreeg de Hortus verschillende nieuwe kassen. In één daarvan, de Victo-

riakas, bloeide in 1872 voor het eerst de beroemde reuzenwaterlelie die in 1801 in het Amazone-

gebied in Brazilië was ontdekt. Deze lelie wordt ieder jaar opnieuw uitgezaaid. Nog steeds is het 

één van de vele exotische planten die u kunt bewonderen, zonder dat u in het vliegtuig hoeft te 

stappen. 

/ za/zo 10-18 u / za/zo 11, 14 en 15.30 u: rondleidingen in 
het thema op reis / tentoonstelling planten uit de Oertijd / 
Kinderspeurtocht door de tropische kassen

Open za zO

10.
HOrtus BOtaniCus

rapenBurg 73  

... plantensoorten grote af-

standen kunnen afleggen? 

Insecten, wind en vogels 

transporteren stuifmeel en 

bezorgen zaden een verre 

reis.

wist u dat...

stuifmeel Cobaea scandens. foto: raymond van der Ham Leiden/39



In de Pieterskerk zijn door de eeuwen heen veel belangrijke reizigers begraven. John Robinson, 

één van de leiders van de zogenaamde Pilgrims, was zo’n reiziger. De Pilgrims waren uit Engeland 

gevluchte religieuze bannelingen. In 1620 zeilden ze met het schip de Mayflower naar Noord-

Amerika en bouwden daar een nieuw bestaan op. Ze speelden dan ook een belangrijke rol in de 

begintijd van de kolonisatie van Noord-Amerika. Voor ze vertrokken, hebben zij een aantal jaren 

in Leiden gewoond. Voor veel Amerikanen is Leiden daarom onlosmakelijk verbonden met de 

geschiedenis van hun voorouders. John Robinson woonde tegenover de Pieterskerk, waar tegen-

woordig het Pesijnshof is. Een gedenkplaat in de doopkapel en één aan de buitenmuur van de 

zuidkant, herinneren aan hem. Ook veel wetenschappers zijn in de Pieterskerk begraven. Vanaf 

het moment dat de Universiteit Leiden in 1575 haar deuren opende, ontpopte de academie zich 

sensationeel. En dat trok geleerden en studenten van heinde en verre. 

Op de plaats van de Pieterskerk stond eerst een kapel gewijd aan Petrus en Paulus, aan het begin 

van de twaalfde eeuw gesticht door de graven van Holland. Veel later, van 1391 tot 1565, werd de 

huidige gotische kruisbasiliek gebouwd, voor katholieke diensten. In 1572 ging de kerk over in pro-

testantse handen. Sinds 1975 wordt de Pieterskerk niet meer als kerk gebruikt. Nu wordt zij beheerd 

en geëxploiteerd door de Stichting Pieterskerk Leiden.

... wel wordt gesproken van de 

Pieterskerk als het Mausoleum 

Academicum, omdat er zo veel 

wetenschappers  zijn begraven?

wist u dat...

11.
/ Kerkmeesterskamer met rondleiding (wachttijd) / wijnkelder 
en trans toegankelijk / za 15.30 en 16.30 u: inloopconcert Leids 
koor (p.14) / za 12-15 u en zo 15-17 u: Orgelprogramma (p.17) / 
zo 12-15 u: inloopconcert praetorius en Capella del arte.

pietersKerK

pietersKerKHOf 1 / 
KLOKsteeg 16a 

Open za zO 

foto: Hielco KuipersLeiden/40



Het onlangs gerestaureerde Breestraat 117 is een samenvoeging van twee panden. Dat is goed te 

zien aan de hoogteverschillen in de achttiende-eeuwse gevel. Het hoge deel links wordt wel De 

Goliath genoemd, het lagere deel rechts ‘t Cleyne Moriaenshooft. De Goliath heeft resten van 

een houtskelet uit 1429. Het huis had toen met arkeltorens (ronde torentjes), een weergang (om-

loop) en kantelen een middeleeuws verdedigend karakter. 

In 1776 gaf eigenaar Jan Tak opdracht een nieuwe gevel voor de twee huizen te zetten en liet hij 

het interieur verfraaien volgens de laatste mode: met stucplafonds, lambriseringen en schouwen 

in Lodewijk XV-stijl. De Antwerpse schilder Marten Josef Geeraerts maakte grisailles (grauwschil-

deringen). Deze bevinden zich nu in Breestraat 125 (pand 2). Een kwart eeuw later kwam het huis 

in handen van Paul François Hubrecht, notaris en schepen van Leiden. Hij liet het aanpassen in 

empirestijl. Dit ziet u vooral in de rechter voorkamer en het plafond van de tuinkamer. In 1906 

bouwden architecten Jesse en Fontein het achterhuis, dat tijdens de Open Monumentendagen 

niet toegankelijk is. De huidige eigenaren verhuren het pand als woon- en bedrijfsruimte. U bent 

van harte welkom om de begane grond en de kelder te bezichtigen.

/ pand na restauratie / deel van het pand te bezoeken: 
begane grond en kelder toegankelijk / Houdt u rekening 
met wachttijd

Open za zO

12.
vm. woonhuis 
Breestraat 117 

Breestraat 117

… op de gevel boven de deur 

nog een rozet van de oude 

tramleiding bevestigd is?

wist u dat...

foto: Hielco Kuipers foto’s: ien van den Bergh Leiden/41



Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken

Van oudsher was de Breestraat een doorgaande weg tussen Den Haag, Haarlem en Utrecht. Het 

was een echte hoofdstraat, met belangrijke gebouwen en statige panden. Zo ook het pand op 

nummer 84: een imposant huis, hier in de zeventiende eeuw neergezet door de gebroeders 

Le Pla. Deze rijke lakenhandelaren waren zeer bereisd en woonden onder andere in Frankrijk, 

Stockholm, Smyrna en Sevilla. Het opvallende beeldhouwwerk boven in de gevel verhaalt van 

hun intensieve contacten met de Oost.

Aan het eind van de negentiende eeuw verandert de functie en daarmee het aanzien van de 

Breestraat. Breestraat 84 werd in 1875-1876 verbouwd tot koffiehuis, café Suisse, met kamerverhuur 

aan studenten op de verdieping. In 1899 werd het pand aangekocht en verbouwd tot een luxe 

restaurant. Het kreeg de naam ‘In den Vergulden Turk’ en groeide uit tot een gerenommeerd eta-

blissement, tot ver buiten Leiden bekend om zijn goede keuken. In 1962 kocht de firma Vroom en 

Dreesmann het pand en verdween de Turk in het warenhuis. Alleen het timpaan herinnerde nog 

aan het verleden. Maar bij de recente verbouwingen van V&D zijn een stucplafond uit het voorhuis 

en de glazen overkapping van de wintertuin uit 1900 gerestaureerd en weer in ere hersteld. 

… in 1910 Sigmund Freud en de componist 

Gustav Mahler elkaar ontmoetten in In den 

Vergulden Turk? Mahler had huwelijkspro-

blemen en had om een consult verzocht.

wist u dat...

13.
/ za/zo 12-17 u / alleen toegankelijk met rondleiding, houdt 
u rekening met wachttijd / za 13 en 14 u en zo 14 tot 16 u: 
inloopconcerten Leidse koren (p.14 en 16)

in den 
verguLden turK

Breestraat 84 

Open za zO

Leiden/42



Het hoogheemraadschap van Rijnland zetelde ruim vier eeuwen (van 1578 tot 1999) in het gemeen-

landshuis aan de Breestraat. Rijnland kocht het als vaste vergaderruimte en als logement voor 

de hoogheemraden, als deze in Leiden bijeen kwamen. Het gemeenlandshuis werd smaakvol en 

chique ingericht, zodat gasten er na een vermoeiende reis waardig ontvangen konden worden. Op 

de eerste verdieping (nu niet toegankelijk) hadden de hoogheemraden ieder hun eigen kamer. 

De vertrekken waren gerieflijk ingericht met bedsteden, versierd met violet en oranje damast; de 

bedden waren gestopt met de beste soort veren en opgemaakt met kleurige dekens. Het huis 

heeft ook nog even als woning voor de dijkgraaf gefungeerd. 

In de negentiende eeuw veranderde het gemeenlandshuis geleidelijk aan in kantoor. Bedsteden 

en meubelen maakten plaats voor bureaus en dossierkasten en van de mooie spullen bleef niets 

over. Van 1963 tot 1971 werd het gemeenlandshuis gerestaureerd. Daarbij werden de Grote, de 

Rode en de Blauwe Zaal, evenals de Dijkgraafskamer zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke staat 

teruggebracht. Eind 1999 betrok Rijnland een modern kantoor in het Leidse Bio Science Park en 

werd het gemeenlandshuis ondergebracht in een stichting. Op internet vindt u een virtuele rond-

leiding door het gemeenlandshuis, via www.gemeenlandshuisleiden.nl.

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

Open za 

14.
geMeenLandsHuis 
van rijnLand 

Breestraat 59 

... de Dijkgraafskamer oorspronkelijk dien-

de als keuken, wat u nog kunt zien aan de 

grote schouw? De erachter gelegen Blau-

we Zaal werd gebruikt als eetzaal. 

wist u dat...

Leiden/43foto: Hoogheemraadschap van rijnland



Leiden/44

Reizen nam vroeger veel tijd in beslag. Daarom waren er relatief veel overnachtingsplaatsen no-

dig voor mens en dier. Dat gold zeker voor Leiden, dat al vanaf de middeleeuwen veel bezoekers 

trok, uit alle rangen en standen. Ze waren op doorreis, of kwamen voor studie of zaken naar de 

stad. Toerisme ontstond pas later. 

Binnen of buiten de muren /
Vanaf de zeventiende eeuw telde Leiden diverse logementen met eetgelegenheid bij de aan-

komstplaatsen van de trekschuit. Voor opvarenden uit Delft stond er een op de hoek Noordeinde-

Rembrandtstraat, vlakbij de toenmalige Witte Poort. Reizigers uit Haarlem konden terecht in een 

herberg bij het Haarlemmer Veer (de huidige Korte Mare).

Voor degenen die zo onfortuinlijk waren de stadspoorten gesloten te vinden, was er tot ver in de 

zeventiende eeuw de stadsherberg op de huidige Kalvermarkt. Een nieuwe stadsherberg met 

een groot koetshuis verrees in 1652 echter midden in de stad: het Heerenlogement (pand 3) bij 

de Burcht. 

voor de adel en voor het volk /
Reisverslagen uit de achttiende en negentiende eeuw geven een beeld van overnachtingsmoge-

lijkheden in die tijd. Aan en rond de Breestraat bevonden zich, samen met het Heerenlogement, 

de betere hotels van Leiden. Hun reputatie reikte soms tot ver buiten de landsgrenzen. Plaats 

Roijaal, op de hoek van het Noordeinde en het Kort Rapenburg, bood onderdak aan koning Lode-

wijk Napoleon (mogelijk in 1807, toen hij Leiden bezocht vanwege de kruitramp). Hotel Verhaaff op 

Breestraat 24 (pand 15), later deftiger Du Lion d’Or genoemd, rekende in de decennia rond 1900 

ambassadeurs, prinsen, prinsessen en zelfs keizers tot zijn gasten. Eenvoudiger onderdak bevond 

zich in het gebied rond de Steenstraat en de Beestenmarkt. Hier bedienden talrijke logementen 

eerst vooral de bezoekers van de veemarkten. Vanaf 1842, toen Leiden werd aangesloten op het 

spoor, trokken ze ook treinreizigers. Rond 1900 waren er tussen het station en de Beestenmarkt 

ten minste tien hotels, van simpel logement tot middenklasse.

tabee soleil d’Or en du Lion d’Or /
In de loop van de twintigste eeuw verdween de vraag naar luxe hotels in de binnenstad, waardoor  

het hotelwezen aan en rondom de Breestraat vrijwel volledig instortte. Bij de Beestenmarkt hiel-

den de oude pensions het langer vol, maar ook deze zijn nu bijna allemaal verdwenen. Enkele 

grote ketenhotels rond station Leiden Centraal namen hun functie over.

van LOgeMenten, 
HerBergen en 
pensiOns 

Brigitte Bruyns /  



Leiden/45

In 1860 werd Hotel Du Lion d’Or gevestigd in Breestraat 24. Het was een tot buiten de grenzen 

vermaard hotel, dat meer dan vijftig jaar zou blijven bestaan. Oorspronkelijk werd het gebouwd 

als woonhuis. Een kapitaal pand, dat Cornelis van Tol, een rijk en invloedrijk Leidenaar, in 1768 liet 

optrekken op de percelen van drie huizen. De rijkdom is nog steeds te zien, bijvoorbeeld aan de 

monumentale, zware eikenhouten voordeur met het achttiende-eeuwse hang- en sluitwerk. Let 

u ook op het bijzondere metselwerk van de sober ogende gevel. Het heeft extreem dunne voe-

gen en is zorgvuldig in verband gemetseld. Binnen resten nog sporen van de ooit zeer rijke aan-

kleding van het huis: stucwerk, betimmeringen in de rechter voorkamer, gebogen kelderdeuren 

en een fraaie, eikenhouten trap die van bovenaf verlicht wordt via een lantaarn (glaskoepeltje). 

In 1860 kwam Breestraat 24 in handen van logements- en koffiehuishouder L. Verhaaff. Hij begon 

er het hotel Du Lion d’Or. Vele hoge gasten hebben er gelogeerd en gedineerd, waaronder de 

keizer en keizerin van Brazilië, gezanten uit Japan, Spanje en de Verenigde Staten en prinses 

Marianne, de dochter van koning Willem I. Bij het sluiten van het hotel in 1918 werd het complete 

interieur verkocht, van tafels en bedden tot betimmeringen en behang. Een gedeelte hiervan is 

nu te bezichtigen in Museum De Lakenhal (pand 24). 

Open za zO

15.
vm. HOteL du LiOn d’Or 

Breestraat 24 

... Verhaaff, voor hij op de  

Breestraat begon met Du 

Lion d’Or, ook al reizigers 

onderdak bood? Hij dreef het 

Heerenlogement (pand 3).

wist u dat...

Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken Leiden/45

/ Houdt u rekening met wachttijd
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Onder 	   r edac t i e 	   van 	  Es ther 	   S t a rkenburg , 	  Rud i 	   van 	  Maanen 	  en 	  Cor 	   Smi t 	  

Me t 	   i n te rv i ews 	  van 	  M iep 	  Smi t s loo -‐de 	  Graa f f 	  

( f o to 	  N iek 	  Bave laa r ) 	  

	  

De 	   zorg 	   voor 	   monumenten 	   i s 	   een 	   be l angr i j k 	   onderdee l 	   van 	   de 	   s t adsgesch ieden i s 	   van 	   Le iden . 	   Vana f 	  

1961 	   i s 	   deze 	   zo rg 	   we t te l i j k 	   ge rege ld 	   door 	   de 	   Monumentenwet ; 	   daarvoor 	   bes tonden 	   a l 	   u i t een lopende 	  

in i t i a t i even 	   van 	   par t i cu l i e ren , 	   de 	   gemeente 	   en 	   he t 	   R i j k . 	   Vanze l f sprekend 	   hebben 	   z i ch 	   in 	   he t 	   denken 	  

over 	   de 	   zorg 	   voor 	   e r f goed 	   in 	   de 	   l oop 	   der 	   j a ren 	   a l l e r l e i 	   ve rander ingen 	   voorgedaan . 	  Wat 	   z i en 	   we 	   van 	   d i t 	  

a l l e s 	   t e rug 	   in 	   he t 	   hu id ige 	   s t raa tbee ld? 	   Hoe 	   hee f t 	   de 	   be t rokkenhe id 	   van 	   de 	   burger 	   z i ch 	   on tw ikke ld? 	  Wat 	  

was 	  de 	   ro l 	   van 	   e i g enaren , 	   a r ch i t e c ten , 	   a annemers , 	   en 	  h i s to r i s che 	   ve ren ig ingen? 	  D i t 	   boek 	  w i l 	   n i e t 	   a l l een 	  

de 	   ba l ans 	   opmaken 	   en 	   vooru i t 	   k i j ken , 	   maar 	   ook 	   inz i ch t 	   ve r s cha f f en 	   in 	   he t 	   comp lexe 	   k rach tenve ld 	   van 	  

de 	  monumentenzorg . 	   	  

	  

He t 	   boek 	   versch i jn t 	   t i j dens 	   de 	   Open 	  Monumentendagen 	   a l s 	   dee l 	   22 	   in 	   de 	   Le idse 	  H i s to r i s che 	   Reeks 	   en 	   i s 	  

een 	  u i t gave 	   van 	  H i s to r i s che 	  Veren ig ing 	  Oud 	  Le iden 	   in 	   samenwerk ing 	  met 	  P r imavera 	  Pers . 	   	  

192 	  pag ina ’ s , 	   c i r ca 	  180 	   i l l u s t ra t i e s 	   I SBN 	  978-‐90 -‐5997-‐175 -‐2 	  €24 .50 	  
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Onder 	   redact ie 	  van 	  Esther 	  S tarkenburg , 	  Rudi 	  van 	  Maanen 	  en 	  Cor 	  Smit 	  

Met 	   in terv iews 	  van 	  Miep 	  Smits loo -‐de 	  Graa f f 	  

	  

De 	  zorg 	  voor 	  monumenten 	   i s 	  een 	  be langr i jk 	  onderdee l 	  van 	  de 	  s tadsgesch iedenis 	  van 	  Le iden . 	  

Vanaf 	  1961 	   i s 	  deze 	  zorg 	  wet te l i jk 	  gerege ld 	  door 	  de 	  Monumentenwet ; 	  daarvoor 	  bes tonden 	  a l 	  

u i teen lopende 	   in i t ia t ieven 	  van 	  part icu l ieren , 	  de 	  gemeente 	  en 	  het 	  R i jk . 	  Vanze l f s prekend 	  

hebben 	  z ich 	   in 	  het 	  denken 	  over 	  de 	  zorg 	  voor 	  er fgoed 	   in 	  de 	   loop 	  der 	   jaren 	  a l ler le i 	  

verander ingen 	  voorgedaan . 	  Wat 	  z ien 	  we 	  van 	  d i t 	  a l les 	   terug 	   in 	  het 	  hu id ige 	  s t raatbee ld? 	  Hoe 	  

hee f t 	  de 	  betrokkenhe id 	  van 	  de 	  burger 	  z ich 	  ontwikke ld? 	  Wat 	  was 	  de 	   ro l 	  van 	  e igenaren , 	  

arch i tec ten , 	  aannemers , 	   en 	  h is tor ische 	  veren ig ingen? 	  D i t 	  boek 	  wi l 	  n ie t 	  a l leen 	  de 	  ba lans 	  

opmaken 	  en 	  vooru i t 	  k i jken , 	  maar 	  ook 	   inz icht 	  verschaf fen 	   in 	  het 	   complexe 	  krachtenve ld 	  van 	  de 	  

monumentenzorg . 	   	  

	  

Het 	  boek 	  versch i jn t 	  a l s 	  dee l 	  22 	   in 	  de 	  Le idse 	  H is to r ische 	  Reeks 	  en 	   i s 	  een 	  u i tgave 	  van 	  

H is tor ische 	  Veren ig ing 	  Oud 	  Le iden 	   (HVOL) 	   in 	   samenwerk ing 	  met 	  Pr imavera 	  Pers . 	  2014 , 	  192 	  

pag . , 	   ca . 	  180 	   i l l . 	   I SBN 	  978-‐90-‐5997-‐175-‐2 	  €19 .50 	   (HVOL-‐ leden 	  €2 	  kort ing) . 	  Verkr i jgbaar 	  b i j 	  

de 	  HVOL-‐s tand 	   in 	  het 	  S tadhuis . 	  
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Onder 	   r edac t i e 	   van 	  Es ther 	   S t a rkenburg , 	  Rud i 	   van 	  Maanen 	  en 	  Cor 	   Smi t 	  

Me t 	   i n te rv i ews 	  van 	  M iep 	  Smi t s loo -‐de 	  Graa f f 	  

( f o to 	  N iek 	  Bave laa r ) 	  

	  

De 	   zorg 	   voor 	   monumenten 	   i s 	   een 	   be l angr i j k 	   onderdee l 	   van 	   de 	   s t adsgesch ieden i s 	   van 	   Le iden . 	   Vana f 	  

1961 	   i s 	   deze 	   zo rg 	   we t te l i j k 	   ge rege ld 	   door 	   de 	   Monumentenwet ; 	   daarvoor 	   bes tonden 	   a l 	   u i t een lopende 	  

in i t i a t i even 	   van 	   par t i cu l i e ren , 	   de 	   gemeente 	   en 	   he t 	   R i j k . 	   Vanze l f sprekend 	   hebben 	   z i ch 	   in 	   he t 	   denken 	  

over 	   de 	   zorg 	   voor 	   e r f goed 	   in 	   de 	   l oop 	   der 	   j a ren 	   a l l e r l e i 	   ve rander ingen 	   voorgedaan . 	  Wat 	   z i en 	   we 	   van 	   d i t 	  

a l l e s 	   t e rug 	   in 	   he t 	   hu id ige 	   s t raa tbee ld? 	   Hoe 	   hee f t 	   de 	   be t rokkenhe id 	   van 	   de 	   burger 	   z i ch 	   on tw ikke ld? 	  Wat 	  

was 	  de 	   ro l 	   van 	   e i g enaren , 	   a r ch i t e c ten , 	   a annemers , 	   en 	  h i s to r i s che 	   ve ren ig ingen? 	  D i t 	   boek 	  w i l 	   n i e t 	   a l l een 	  

de 	   ba l ans 	   opmaken 	   en 	   vooru i t 	   k i j ken , 	   maar 	   ook 	   inz i ch t 	   ve r s cha f f en 	   in 	   he t 	   comp lexe 	   k rach tenve ld 	   van 	  

de 	  monumentenzorg . 	   	  

	  

He t 	   boek 	   versch i jn t 	   t i j dens 	   de 	   Open 	  Monumentendagen 	   a l s 	   dee l 	   22 	   in 	   de 	   Le idse 	  H i s to r i s che 	   Reeks 	   en 	   i s 	  

een 	  u i t gave 	   van 	  H i s to r i s che 	  Veren ig ing 	  Oud 	  Le iden 	   in 	   samenwerk ing 	  met 	  P r imavera 	  Pers . 	   	  
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Het SieboldHuis dankt zijn naam aan de arts en Japankenner Philipp Franz von Siebold, die het 

huis, na zijn verblijf in Japan, in 1836 kocht. In de loop van de zestiende eeuw ontstond het huidige 

pand door samenvoeging van verschillende huizen. Het zou echter nog even duren voor deze 

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. De nieuwe 

achtergevel, naar een ontwerp van Arent van ’s-Gravesande, volgde een kleine vijftig jaar later. 

De toenmalige bewoners Van Paets en Van Beveren lieten hierin hun familiewapens aanbrengen.

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

huidige voorgevel met een centrale entree werd gebouwd. 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. Zo ontwierp de beroemde Engelse society-architect James Wyatt bijvoorbeeld het stijlvolle 

stucplafond in de Panoramakamer. 

In 1863 kwam het pand in bezit van het Rijk en diende het onder andere als arrondissementsrecht-

bank en kantongerecht. Sinds 2005 is hier Japanmuseum Het SieboldHuis gevestigd. Het nieuwe 

trappenhuis is dan ook ontworpen door de Japanse architect Moriko Kira.

... Von Siebold een pionier was? In de 

tijd dat de Nederlanders als enige wes-

terlingen handelscontacten met Japan 

hadden (van 1633 tot 1853) verzamelde 

Von Siebold allerlei informatie in Japan.  

wist u dat...

16.
/ alleen za open / fototentoonstelling mensen van Kyoto

sieBOLdHuis

rapenBurg 19  

Open za  

foto’s: francien van zaanen durandLeiden/48



Bijzonder is dat ook een deel van het buurpand (Rapenburg 26), van het Rijksmuseum van Oudhe-

den (RMO) tijdens deze Open Monumentendagen met rondleidingen te bezoeken is. Het museum 

heeft dit pand sinds 2011 in gebruik. Daarvoor deed het dienst als woonhuis en kantoor, onder 

andere voor het Koninklijk Penningkabinet. De verbouwing van woonhuis tot kantoor in 1856 stond 

onder leiding van de architect J.W. Schaap. Hierbij zijn onder meer de gevel, de trap en de hal 

aangepast. Momenteel gebruikt het RMO de Trajanuszaal als vergaderzaal en de Tuinkamer als 

kantoor. De zaal is vernoemd naar Romeinse keizer Trajanus, die regeerde van 98 tot 117 na Chr. 

De meeste objecten in de zaal staan in het teken van de Zuil van Trajanus, zoals de gravure van 

graficus Piranesi, Colonna Trajania uit 1758. De inrichting van de Tuinkamer kwam in de achttiende 

eeuw tot stand en is onlangs gerestaureerd. De grisailles (grauwschilderingen) boven de deuren 

en de kast in de Tuinkamer zijn van Nicolaas Reyers. Ze beelden de vier seizoenen af.

In de hal van het museum zelf staat de Taffehtempel. Ooit in het Egyptische dorp Taffeh gebouwd 

in opdracht van keizer Augustus, vormde de tempel een onderdeel van een Romeins verdedi-

gingsfort. De tempel was gewijd aan de moedergodin Isis. Later werd het gebruikt als christelijke 

kerk en tot in de twintigste eeuw varieerden de functies van schuur en stal tot woonhuis.

/ alleen za open / Museum open om 10 u, OMd rondleidin-
gen vanaf 12 u / 12-16.30 u: ieder half uur instaprondleiding 
/ Houdt u rekening met wachttijd / tentoonstelling Gouden 
middeleeuwen

Open za

17.
rijKsMuseuM van 
OudHeden    

rapenBurg 28                   

... de Taffehtempel het enige mo-

numentale gebouw in deze gids is 

dat zelf een lange reis achter de 

rug heeft? De ruim 2000 jaar oude 

Egyptische tempel werd in de jaren 

zeventig van de vorige eeuw aan de 

Nederlandse regering geschonken.

wist u dat...

foto’s: francien van zaanen durand foto: rijksmuseum van Oudheden Leiden/49



Rapenburg 61 is één van de grotere panden aan het Rapenburg. Het is vernoemd naar de laatste 

bewoner, Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936), islamkenner en hoogleraar. In de vijftiende 

eeuw maakte het perceel deel uit van een groot ridderbezit, dat het terrein van Rapenburg 59, 

61 en 63 tot aan de Doelengracht besloeg. Hier bevond zich een zogenaamd hofhuis, een repre-

sentatieve woning die de adel vaak liet bouwen in de binnenstad. In het huidige pand is nog een 

kelder uit deze periode bewaard gebleven. In 1622 werd het terrein opgesplitst en werd Rapenburg 

61 een apart huis. Tijdens een ingrijpende verbouwing, ruim tachtig jaar later, werd onder andere 

een nieuwe lijstgevel voor de oudere bouwdelen geplaatst. Dit leidde tot enigszins vreemde oplos-

singen: zo staat de muur links van de centrale gang voor een raam.

Het gebouw is diverse malen aangepast aan de smaak van de tijd en de verschillende functies die 

het heeft gehad. Desondanks heeft het veel van de achttiende-eeuwse afwerking behouden. In 

1937 kwam het in handen van de huidige eigenaar, de stichting Leids Universiteits Fonds.

… de beroemde opmerking dat het Rapenburg 

‘de mooiste gracht van Europa’ is, afkomstig is 

van Johannes Polyander, rector magnificus 

van de Universiteit Leiden? Hij woonde van 

1623 tot 1646 in Rapenburg 61.

wist u dat...

18.
/ Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

snOuCK 
HurgrOnjeHuis  

rapenBurg 61  

Open za zO 

foto: francien van zaanen durandLeiden/50



Aan het eind van de vijftiende eeuw vormden Rapenburg 59 tot en met 63 één groot perceel 

dat doorliep tot aan de Doelengracht. Het is door de eeuwen heen diverse malen gesplitst en 

bebouwd. In de achttiende eeuw kocht Pieter de la Court van der Voort, de puissant rijke eige-

naar van Rapenburg 65, twee kleine huizen aan de Doelensteeg en verbouwde ze tot een groot 

koetshuis. Dit was in die tijd niet ongewoon: ook Rapenburg 67 had zo’n koetshuis, maar dan aan 

de Doelengracht.

In 1783 werd het koetshuis aan de Doelensteeg 8 zeer luxe verbouwd, compleet met stucplafonds 

en imitatie natuursteen. Het bood onderdak aan verschillende koetsen, niet minder dan zes paar-

den en had een eigen pomp en mestbak. Verder waren er opslagruimten en verblijfplaatsen voor 

het personeel.

Rond 1900 en in 1984 vonden er verbouwingen plaats. Wat u nog van de luxe achttiende-eeuwse 

afwerking kunt zien in het huidige gebouw, is bijvoorbeeld het stucplafond van de inrijpoort en de 

pomp in de hoeknis. Ook de grote toegangsdeuren dateren uit die tijd. Het houten deurportaal 

met glas-in-lood en geëtst glas uit circa 1900, is opnieuw geplaatst. Het vormt nu de toegang naar 

de toiletten.

/ za 12-17 u / zo 11-17 u

Open za zO

19.
vm. KOetsHuis   

dOeLensteeg 8 

...de luxueuze afwerking bij de verkoop in 

1798 aanleiding gaf tot de opmerking: ‘De 

paarden zijn er beter gelogeerd, dan wel-

eer meenig burgemeester […]’?

wist u dat...

foto: francien van zaanen durand foto’s: Liesbet dijkstra Leiden/51



De Kweekschool voor Zeevaart werd in de negentiende eeuw opgericht om jongens die in ar-

moede opgroeiden, een toekomst te bieden. In 1855 begonnen er vierentwintig aan de school, die 

toen nog bestond uit een gammel gebouw en een kanonneerboot. Met de bouw van een grotere 

school, drie jaar later, werd ook de opleiding intern. Het huidige hoofdgebouw stamt uit 1878-1879, 

en bood plaats aan 300 leerlingen.

De architecten lieten zich inspireren door de indeling van een schip; met een kap in de vorm 

van een omgekeerde kiel en steile trappen. De jongens sliepen in hangmatten en verschillende 

ruimtes konden razendsnel worden omgebouwd van bijvoorbeeld slaapzaal tot recreatiezaal; een 

mooie oefening voor later. Leerlingen kregen les in algemene vakken als lezen en rekenen en in 

verschillende zeevaartvakken. Na de Kweekschool gingen de jongens naar de Marine voor hun 

verdere opleiding.

Tot 1914 bleef de Kweekschool bestaan; tot 1879 als particulier instituut, daarna werd de school on-

derdeel van de Koninklijke Marine. Ook na 1914 bleef het gebouw in gebruik bij de Marine. Sinds 

2003 huist er een advocatenkantoor in het pand.

… het borstbeeld van Prins Hendrik 

dat boven de ingang staat, is gegoten 

in Parijs? Het werd in 1879 geplaatst 

en is een gift van de Leidse burgerij. 

wist u dat...

20.
/ alleen zo open / Houdt u rekening met wachttijd / voorzich-
tig op de steile trap

vm. KweeKsCHOOL 
vOOr zeevaart 

nOOrdeinde 2a 

Open zO 

Collectie: erfgoed Leiden en OmstrekenLeiden/52



 

De bouwmaterialen die in Leidse monumenten zijn toegepast, hebben vaak een flinke reis over 

water achter de rug. Alleen baksteen kwam uit de directe omgeving. Eikenhout kwam uit Duits-

land of de Ardennen, grenen zelfs uit de Baltische staten of Scandinavië. Italië leverde het mar-

mer. Zandsteen, typerend voor veel monumentale Leidse gevels, kwam uit België en Duitsland.

Laden, lossen en weer overladen /
De gevelbekleding van de Hooglandse Kerk en van de transepten van de Pieterskerk is opgetrok-

ken uit kalkzandsteen. De groeven waar deze ‘witte steen’ vandaan kwam, lagen ten zuiden van 

Gent en rond Brussel. De zogeheten Ledesteen kwam uit dorpen aan de westzijde van de Zenne 

- een zijriviertje van de Schelde - terwijl de Brusseliaanse steen (ook bekend als Gobertange) 

juist ten oosten van dit riviertje werd gewonnen. Kleine scheepjes vervoerden deze steensoorten 

over de Zenne en de Schelde naar Antwerpen. Daar werd het materiaal overgeladen in grotere, 

zeewaardige schepen voor de tocht door de Zeeuwse wateren. Deze waren echter weer te groot 

voor de sluis in Gouda. Hier werd de lading dus weer in kleinere boten overgeslagen.

In Leiden loste men de steen op het Havenplein bij de toenmalige Zijlpoort (aan het oosteinde 

van de Haarlemmerstraat). Hier werd het materiaal in nog kleinere ladingen verdeeld om het via 

de stadsgrachten naar de bouwplaats te transporteren.

Bentheimer zandsteen /
In de zestiende eeuw maakte de Brabantse witte steen in Leiden geleidelijk plaats voor het wat 

hardere, geelbruine zandsteen uit Bentheim en Gildehaus, vlak over de grens in Duitsland. 

De oudste toepassing is te zien in de Pieterskerk, ter plaatse van de ingestorte toren en in de 

beide transepten. In de zeventiende eeuw nam het gebruik van het Bentheimer zandsteen sterk 

toe. Het zit in vrijwel alle Leidse monumenten uit die tijd: de Lakenhal, de Marekerk, de Waag, de 

Mors- en de huidige Zijlpoort. Ook veel gevels van voorname huizen aan het Rapenburg zijn eruit 

opgetrokken. De wat kleinere huizen in de stadsuitbreidingen van 1611 en 1659 bevatten de gele 

steen nog als dekplaten op de trapgevels en in de zogeheten bogen en strekken boven vensters.

Het kostbare Bentheimer zandsteen ging vanuit de groeven eerst naar het Duitse Nordhorn. 

Daar werd het op schepen geladen, die via de Overijsselse Vecht naar Zwolle voeren. Het Zwolse  

stapelrecht, maar ook de route over de woelige Zuiderzee, maakten het noodzakelijk het materi-

aal in Zwolle opnieuw te verladen. Via Amsterdam volgden vrachtschippers daarna de route aan 

de binnenzijde van de duinen om via de Gouwe en de Oude Rijn bij de Zijlpoort aan te komen.

/ zaterdag kunt u mee met De reis van natuursteen, een stadswandeling onder leiding van bouwhistoricus  

jan dröge, zie p. 11 

jan dröge /  

bouwhistoricus

varen Met 
BOuwMateriaLen 
  

Leiden/53



... de Stadstimmerwerf met de uitbreiding 

van de stad in 1611 van het Rapenburg naar 

het Kort Galgewater verhuisde? Hier kon-

den namelijk ook de grootste schepen met 

bouwmaterialen en graan afmeren.

wist u dat...

In de historische haven bij de Stadstimmerwerf aan het Kort Galgewater ligt een aantal bijzondere 

schepen, ooit gebouwd voor goederenvervoer. U vindt er de Groninger dektjalk De Jonge Griet-

je, klipperaak De Welvaart, de luxe motoren Antoinette Christina en Deo Volente, de Hagenaar 

De Heere Regeert, de Kagenaar Antje Rebekka, de Friese tjalk Nieuwe Zorg, de Zeeuwse poon 

Maatje en de Zeeuwse klipper Hoop Op Behoud. Ze zijn zoveel mogelijk in originele staat terug-

gebracht om een goed beeld te geven van bedrijfsvaartuigen die vóór 1950 werden gebouwd. De 

eigenaren, die de boten bewonen, steken veel vrije tijd in restauratie en onderhoud. 

Het oude veerpontje uit Valkenburg (ZH) is op bezoek. Vanaf 1817 heeft een vergelijkbaar veer 

ter hoogte van de Stadstimmerwerf reizigers het Galgewater overgevaren. Bijna 100 jaar verving 

deze pont de Lange Houten Brug die in slechte staat verkeerde en gesloopt moest worden. Na 

bijna een eeuw is het nu opnieuw mogelijk om met een voetveer het Galgewater over te steken.

21.
/ alleen zo open / Beperkt toegankelijk, houdt u rekening 
met wachttijd / twee schepen te bezichtigen en rondleiding 
langs alle schepen / Oversteek met het voetveer over het 
galgewater / zo 13 tot 15 u: Optreden Leids koor (zie p.16) 

HistOrisCHe Haven  

KOrt gaLgewater 

Open zO 

Collectie: erfgoed Leiden en OmstrekenLeiden/54



De Jonge Grietje

De Groninger dektjalk De Jonge Grietje is in 1896 in Stadskanaal gebouwd. Het schip voer vanuit 

de Groninger veenkoloniën met turf. Dektjalken werden gebouwd zonder roef, maar na verloop 

van tijd kwam er eerst een houten roef op, die later door een stalen roef werd vervangen. Het 

schip is volledig als zeilschip getuigd.

De Welvaart

De Welvaart werd gebouwd in 1910 op de werf van P. de Boer in Oude Pekela. Het is een klipper-

aak die zich onderscheidt van een klipper door de ronde kont, die ook voorkomt bij de aak. De 

Welvaart werd gebruikt om turf, stenen en kunstmest te vervoeren in Friesland, Noord- en Zuid-

Holland, Brabant en op de IJssel. Ook dit schip is getuigd als zeilschip. 

Oude Pont

In 1938 is de Oude Pont bij de Firma Akerboom in Leiden gebouwd. Zij heeft zestig jaar dienst ge-

daan als voetveer tussen Valkenburg (ZH) en Oegstgeest en is door de jaren heen steeds bediend 

met handkracht. Nadat de Oude Pont was vervangen, is het scheepje geheel gerenoveerd en 

wordt het met behulp van een eigen kabel ingezet bij evenementen. 

/ alleen zo open / Beperkt toegankelijk, houdt u rekening 
met wachttijd / twee schepen te bezichtigen en rondleiding 
langs alle schepen / Oversteek met het voetveer over het 
galgewater / zo 13 tot 15 u: Optreden Leids koor (zie p.16) 

Open zO

21.
HistOrisCHe Haven  

KOrt gaLgewater 

foto’s: frits van der Mark en pepijn HijdraCollectie: erfgoed Leiden en Omstreken Leiden/55



Leiden/56

Voor personenvervoer ontstond in de zeventiende eeuw een uiterst betrouwbaar trekschuiten-

netwerk. Tussen 1632 en 1670 zorgden de belangrijkste steden in Holland, Utrecht, Friesland en 

Groningen voor directe onderlinge vaarverbindingen via 658 kilometer aan trekvaarten die voor 

een groot deel nieuw waren aangelegd. Op de oevers kwamen jaagpaden, waarover de paarden 

de schuiten moesten voorttrekken. De reissnelheid lag met één trekpaard op zeven kilometer 

per uur. Twee paarden haalden elf kilometer. Er konden maximaal 35 passagiers aan boord. De 

schipper hield zich nauwkeurig aan de dienstregeling, een te late afreis of aankomst werd zwaar 

beboet. Deze vorm van openbaar vervoer bleef ruim twee eeuwen in gebruik. Daarna bood het 

spoor een sneller alternatief.

stiptheid /
Waterwegen waren in Nederland eeuwenlang de belangrijkste transportroutes. Toch was er vóór 

de invoering van de trekschuit geen ander openbaar vervoer dan het zogeheten beurtveer. De 

diensten voor personen en goederen, uitgevoerd met zeilschepen, waren grillig. Door gebrek 

aan wind of een lage waterstand kon de reisduur enorm oplopen.

De trekschuit was vanwege de stiptheid een forse verbetering. Hij voorzag in de groeiende reisbe-

hoefte tussen de opkomende steden in het westen van het land. Amsterdam-Haarlem vormde in 

1632 het eerste traject. Leiden volgde in 1636 met een trekvaartverbinding naar Delft. In 1657 kreeg 

Leiden ook een aansluiting op Haarlem, en in 1664 op Utrecht.

succes /
De nieuwe ‘intercityverbindingen’ waren meteen succesvol. De trajecten Amsterdam-Haarlem en 

Haarlem-Leiden waren de drukst bevaren routes. De eerste trok in de zeventiende eeuw jaarlijks 

zo’n 300.000 passagiers, de tweede zo’n 150.000. 

Dat het trekschuitennetwerk er kwam en als één systeem functioneerde, is bijzonder. De steden 

in de Republiek waren elkaars concurrenten. Ze stelden het eigenbelang voorop. De binnenvaart, 

waaronder de beurtveren, was daarom niet gebaseerd op efficiëntie, maar op de wens van elke 

stad om zoveel mogelijk schepen en daarmee tolrechten binnen te halen. Om dezelfde reden 

weerden sommige steden het vrachtvervoer van hun trekvaarten.

Overstappen /
De dienstregelingen van de verschillende trajecten tussen de steden sloten goed op elkaar aan, 

maar van een ruimtelijke koppeling was geen sprake. De aankomst- en vertrekplaatsen lagen 

soms kilometers uit elkaar. De tocht van Amsterdam naar Rotterdam - via Haarlem, Leiden en 

Delft - vereiste meerdere overstappen, vaak via een flinke wandeling door de stad.

treKsCHuiten, 
nederLands 
BetrOuwBaarste 
interCity’s    

esther starkenburg /  

architectuurhistoricus erfgoed Leiden en Omstreken



Leiden/57

Zo kwamen de trekschuiten uit Haarlem in Leiden aan bij de Marepoort (hoek Langegracht-Korte 

Mare). De schuit naar Den Haag en Delft vertrok buiten de Witte Poort vanaf het Trekvliet (aan 

het begin van de huidige Rijn en Schiekade). En voor de dienst naar Utrecht lag de boot om de 

hoek bij de Hogewoerdse poort aan het Utrechtse Veer (ter hoogte huisnummers 23-25). Elke dag 

liepen er passagiers over de Breestraat, van de ene naar de andere halte.

voor iedereen /
Vrijwel alle sociale klassen maakten gebruik van de trekschuit. De reisdoelen liepen uiteen, van 

zaken en bestuurskwesties tot familie- of marktbezoek. 

De ‘intercity’ figureert in veel verslagen van buitenlanders die vóór de komst van het spoor door 

ons land reisden. Niet alleen beschrijven zij met verbazing het voortglijdende landschap, ook de 

verscheidenheid aan medepassagiers komt aan de orde. 

Die diversiteit stond garant voor levendige en vrijmoedige gesprekken. Het leverde zelfs een 

apart genre geschriften op, de zogenaamde schuitenpraatjes. In deze fictieve samenspraken tus-

sen personages in een trekschuit komen actuele en vaak beladen kwesties aan bod. Zo is er het 

Leidse schuitenpraatje uit 1663, een verhitte discussie tussen een dominee en medepassagier 

over de overheid en geloofszaken. Ze maken elkaar daarbij voor van alles uit, zoals het onkruid 

duivelsnaaigaren. Bij aankomst stappen ze uit en gaat ieder zijns weegs.  

vertrekpunt trekschuit Leiden-Haarlem aan de oostzijde van de Korte Mare met op 

de achtergrond de Marepoort en Marepoortsbrug, paulus Constantijn la fargue, 1778.

Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken 



Met de collectie van Von Siebold (zie ook pand 16) en de verzameling van koning Willem I als basis, 

was in de negentiende eeuw een ethnografisch museum ontstaan in Leiden. De collectie breidde 

uit en na enige omzwervingen in de stad vond het in 1935, als Rijksmuseum voor Volkenkunde, 

haar plek in de gebouwen van het voormalige Academische Ziekenhuis.

Het Boerhaavelaboratorium was zo’n gebouw. Nadat het ziekenhuis in 1867 op de voormalige Vest-

wal was verrezen, kwam in 1882 aan de Steenstraat het Boerhaavelaboratorium voor Pathologische 

Anatomie tot stand. Het is een ontwerp in neorenaissance stijl van rijksbouwmeester Jacobus van 

Lokhorst, die verschillende laboratoria in Leiden ontwierp. Binnen is veel van de oorspronkelijke 

decoratie nog aanwezig: sjabloonschilderingen op de balkenplafonds, gebeeldhouwde consoles, 

tegeltableaus in de lambriseringen en kleurrijke glas-in-loodvensters. Boven de deuren zijn  

Latijnse teksten te lezen.

Enigszins verstopt achter het Museum Volkenkunde ligt een chalet-achtig gebouwtje uit 1876. Dit 

pand, dat aanvankelijk geen verdieping had, was samen met twee andere bestemd voor patiënten 

met besmettelijke ziekten die niet in het naastgelegen Academisch Ziekenhuis konden verblijven. 

Medici gingen ervan uit dat frisse lucht en goede ventilatie de ‘kwalijke dampen’ van de besmetting 

zouden verdrijven. 

… na het vertrek van het Academisch 

ziekenhuis, Museum Boerhaave 

werd gehuisvest in het Boerhaave-

laboratorium? In 1988 verhuisde dit 

museum naar haar huidige plek aan 

de Lange Sint Agnietenstraat.

wist u dat...

22.
/ za/zo 12-17 u / Boerhaavegebouw, vm. paviljoen voor be-
smettelijke ziekten en museum zijn toegankelijk / za 15 en 16 u 
en zo 14 tot 16.30 u: inloopconcerten Leidse koren (p.14 en 16)

rijKsMuseuM 
vOLKenKunde 

steenstraat 1 

Open za zO 

foto: francien van zaanen durandLeiden/58



De Blauwpoortsbrug dankt zijn naam aan de Blauwe Poort, die in 1602 de Lopsenpoort verving. De 

nieuwe poort aan het begin van de Haarlemmerstraat was opgetrokken uit blauwe arduinsteen 

en was, samen met de andere toegangspoorten, een visitekaartje van Leiden. Toch zou de poort 

zijn toegangsfunctie niet lang behouden, want door de stadsuitbreiding van 1611 kwam de Blauwe 

Poort binnen de stad te liggen. De toegang verschoof toen naar de Morspoort en naar de nieuwe 

Rijnsburgerpoort, ter hoogte van het huidige Museum Volkenkunde. De Blauwe Poort bleef nog 

tot 1734 bestaan. 

Over de oorspronkelijke brug ging een paardentram. Die brug was niet sterk genoeg voor de 

elektrische tram. Daarom kwam er in 1910 een nieuwe brug, ontworpen door J.H.E. Rückert. De 

leuningen en de lantaarnpalen van de Blauwpoortsbrug zijn geïntegreerd in het ontwerp en ook 

het brugwachtershuisje is geheel in stijl. Tegenwoordig is dat het onderkomen van een rederij die 

elektrische bootjes verhuurt. 

De Blauwpoortsbrug is, net als de Grote Havenbrug (pand 29), een rolbasculebrug. Als de brug 

opengaat, beweegt het contragewicht in de kelder over een rolbaan.

/ za 12-17 u / zo 10-13 u en 13.30-17 u / toegang onder de 
brug in kleine groepen; houdt u rekening met wachttijd / 
Kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene

Open za zO

23.
BLauwpOOrtsBrug  

BLauwpOOrtsBrug 

... tot 1961 zowel de Blauwe als de Gele 

tram over de Blauwpoortsbrug reden? 

De Blauwe tram vervolgde zijn weg 

door de Breestraat, de Gele tram reed 

verder door de Haarlemmerstraat.

wist u dat...

foto: francien van zaanen durand Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken Leiden/59



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

ooit het bruisende centrum was van de Leidse lakenhandel. Het rijksmonument uit 1641, van archi-

tect Arent van ’s-Gravesande, is een mooi voorbeeld van het Hollands classicisme. Het was de zetel 

van het branchebestuur van de lakennijverheid. Hier kwamen de gouverneurs en staalmeesters 

van de lakennering bijeen, hier leverden de lakenhandelaren de balen stof af op het voorplein en 

hier keurden de staalmeesters de stof. In de stempelkamer, grenzend aan de grote gildezaal die 

ook wel Grote Pers wordt genoemd, werden de balen voorzien van loden zegels als waarmerk. 

Vanuit Leiden werd het laken over de hele wereld verhandeld: voorbij Europa, tot in China en Zuid-

Amerika. Aan de gevel van de lakenhal zijn de tableaus te zien waarop de verschillende stadia van 

de productie van wollen lakense stoffen worden getoond.

In 1874 werd de oude lakenhal een museum. Inmiddels beheert Museum De Lakenhal ruim 22.000 

collectiestukken die de basis vormen voor tentoonstellingen over beeldende kunst, kunstnijver-

heid en geschiedenis. Het museum maakt zich nu op voor een grootscheeps project in de periode 

2015-2017. De oude Lakenhal wordt dan gerestaureerd en het museum krijgt er ruimte bij. 

... in 1698, het absolute topjaar 

van de lakenproductie in Leiden, 

bijna 30.000 stuks laken hun weg 

vonden naar de wereldmarkt?

wist u dat...

24.
/ za/zo 12-17 u / za/zo 14 en 15 u: instaprondleiding / tentoon-
stelling Zeven eeuwen Leids Laken / familie-app Leids Laken: 
een ontdekkingstocht in de stad (zie www.lakenhal.nl)

MuseuM de LaKenHaL 

Oude singeL 28-32

Open za zO 

abraham rademaker, gezicht op de Lakenhal (ca. 1730). 

Collectie: Museum de Lakenhal, LeidenLeiden/60



De stadsarchitect Arent van ‘s Gravesande ontwierp in 1639 de Marekerk. In 1638 was Van ’s Gra-

vesande in dienst gekomen van de stad Leiden. Na het ontwerp van de Lakenhal (pand 24) was dit 

zijn tweede grote bouwwerk. Tot dan toe hadden de protestanten in de oude middeleeuwse ker-

ken in de binnenstad gekerkt. Voor de bewoners van de uitbreiding aan de noordzijde, was er een 

nieuwe kerk voor de protestantse eredienst nodig. In 1650 werd de Marekerk in gebruik genomen. 

Van ‘s Gravesande ontwierp zowel de buitenkant als het interieur van de achtzijdige koepelkerk. 

Een opvallend onderdeel vormen de grote gebogen steunberen tussen de hoge vensters onder 

de koepel. In zeventiende-eeuwse ogen was dit een duidelijke verwijzing naar de tempel van Sa-

lomo in Jeruzalem uit de bijbel. De calvinisten zagen hun kerken als de tempels waar het Oudtes-

tamentische verbond tussen God en de mensen opnieuw werd bevestigd. Het huidige orgel werd 

overigens oorspronkelijk gebouwd voor de Pieterskerk. In 1733 werd het in de Marekerk geplaatst.

/ za 10-17 u: Kerk open en za 12-17 u: kap te beklimmen / za 
12-17 u: Orgelprogramma met concert (p.17) / Beklimmen van 
de kap: Op eigen risico / niet met hoogtevrees / Kinderen 

12+/1.40m. en met een volwassene

Open za 

25.
MareKerK   

Lange Mare 48  

… het achtzijdige ontwerp bewonderd en 

bediscussieerd werd? In een brief uit 1641 

werd bijvoorbeeld geopperd om het ont-

werp van de Marekerk te baseren op een 

Frans ontwerp uit La Rochelle. Terwijl de 

bouw van de Marekerk toen al was gestart.

wist u dat...

foto: Claudia Claas Leiden/61



De oudste loods van Scheepswerf Stallinga is gebouwd in 1922, het jaar dat hier de scheepswerf van 

de gebroeders Tijssen aan de Nieuwe Rijn werd opgericht. In het begin bouwde men op de werf 

luxe vletjes, Leidse vletjes (roeibootjes), werkvletten en baggerschuiten. ‘s Winters maakten de 

werknemers vaarbomen en roeiriemen op de 10 meter lange werkbank, die nog steeds in gebruik 

is. Veel was handwerk en de oude machines werden aangedreven door een 12 pk Deutz Brons-

motor. Elektriciteit kwam er pas in 1975. 

Sinds 1925 worden op de werf ook binnenschepen gebouwd: zandschepen tot 100 ton, sleepbo-

ten en zogenaamde groentejagers (voor het vervoer van groenten) van 21 meter. Na de oorlog 

bouwde de werf veel woonschepen. Bijzonder is de dwarshelling die in 1955 verlengd werd tot 32 

meter. Tegenwoordig is er ook een langshelling, voor dieper stekende schepen.

… bij de scheepswerf nog altijd  

geklonken constructies worden  

gemaakt, zowel bij reparaties als bij 

het fabriceren van nieuwe lieren?

wist u dat...

26.
/ werf betreden op eigen risico / niet toegankelijk voor men-
sen die slecht ter been zijn / uitleg over binnenvaartschepen

sCHeepswerf 
staLLinga 

adMiraaL BanCKertweg 19

Open za zO 

Collectie: stieLLeiden/62



Begraafplaats Groenesteeg, vroeger de Nieuwe Begraafplaats geheten, ligt aan het einde van de 

Groenesteeg. De steeg is zo genoemd omdat deze in de zeventiende eeuw, vanaf de Hooigracht 

nog zo de weilanden in liep. Het is één van de langere en oudere stegen van Leiden, waarover 

heel wat reizigers de stad hebben bereikt.

Op de begraafplaats liggen veel gegoede burgers. Onder hen bevonden zich Nieuwe Leidenaren, 

zoals Carel Naret Oliphant. Carel kwam naar Leiden om hier artsenij-mengkunde te studeren en 

vestigde zich als apotheker in Leiden. Ook was hij medeoprichter van de schaaksociëteit Palame-

des. Hij overleed in 1867. 

De bekende arabist en Islamoloog Christiaan Snouck Hurgronje ligt ook begraven op de Groe-

nesteeg. In 1884 en 1885 ging hij als eerste westerling op bedevaart naar Mekka. In juli, vlak vóór 

de eigenlijke Hadj, wees de Turkse gouverneur hem uit. Teleurgesteld keerde Snouck terug naar 

Nederland. In 1891 reisde hij naar Nederlands-Indië, waar hij tot 1906 bleef. Tot zijn dood in 1936 

woonde hij op Rapenburg 61 (pand 18). In totaal hebben 4.973 mensen hun laatste reis gemaakt 

naar begraafplaats Groenesteeg. Zelfs nog één keer in onze eeuw: op 20 november 2004 werd de 

95-jarige Jannetje in ’t Veld over de laatste brug naar haar graf gedragen.

/ alleen zo open / rondleiding reislustige personen om 10, 

11, 12, 14, 15, 16 u / tentoonstelling foto’s Lafv en film LsvL: 

naspelen begrafenis diderik van Leyden gael / toelichting 
en kijkje bij de restauratie die in uitvoering is

Open zO 

27.
BegraafpLaats 
grOenesteeg   

grOenesteeg 126 

... de hier begraven Leidse hoogleraar 

John Bake flink last had van heimwee? In 

1830 reisde hij met vrienden twee en een 

halve maand per koets door Europa. Na 

zeventien lange brieven naar zijn vrouw 

brak hij zijn reis voortijdig af.

wist u dat...

Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken Leiden/63



De Herengrachtkerk is in de laatste helft van de negentiende eeuw gebouwd, op de plek die bij 

de stadsuitbreiding van 1659 bij de stad Leiden werd gevoegd. De Herengracht werd gegraven 

en de grond werd verkaveld en bebouwd met woonhuizen. De tegenwoordige kerk staat op de 

plaats van drie van deze huizen, waarvan twee aan het begin van de negentiende eeuw al waren 

vervangen door één pakhuis. 

In 1852 kocht de Christelijk Afgescheiden Gemeente het pakhuis om het in te richten als kerk. Ruim 

vijfentwintig jaar later kreeg architect W.F. van der Heyden de opdracht een nieuwe kerk te bou-

wen op de plek van het pakhuis én het zuidelijke buurhuis. Hij combineerde in de voorgevel ver-

schillende stijlen: de spitse vensters verwijzen naar de gotiek, terwijl de entreepartijen zijn geïnspi-

reerd op de klassieke bouwkunst. De gevel is daarmee een voorbeeld van de eclectische bouwstijl.

Opvallend is dat de indeling van de voorgevel niet correspondeert met die van het binnenwerk. De 

architect heeft duidelijk de voorgevel als uitgangspunt genomen, niet het interieur. Dat zag er in 

1878 overigens anders uit dan nu. Langs beide zijmuren stonden banken, in het middenvak alleen 

stoelen. Vooraan konden slechthorenden terecht in de ‘dovenbanken’. De herenbanken links en 

rechts herinneren nog aan de oude situatie. Het orgel is in 1983 volledig vernieuwd. Tegenwoordig 

is de Herengrachtkerk in gebruik bij de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt).

... de huidige kerk lange tijd twee 

huisnummers heeft gehad omdat 

het gebouwd is op de plek van 

een pakhuis en een woonhuis?

wist u dat...

28.
/ alleen za open / za 13 en 14 u: inloopconcert Leids koor 
(p.15) / za 15-17 u: Orgelprogramma (p.17) 

HerengraCHtKerK 

HerengraCHt 70

Open za

foto’s: francien van zaanen durandLeiden/64



De typisch ronde vormen van de Grote Havenbrug, die doorgaan in de trap, het urinoir, het trans-

formator- en het brugwachtershuisje, zijn kenmerkend voor de Amsterdamse School. Deze ar-

chitectuurvorm dateert uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. De brug is een zogeheten 

rolbasculebrug, net als de Blauwpoortsbrug (pand 23). Via een contragewicht onder de brug gaat 

het wegdek omhoog. De vier granieten brughoofden met gietijzeren leuningen, de granieten 

sculpturen en de lantaarnpalen op de brug zijn onderdeel van het ontwerp van de brug. Techniek 

en architectuur zijn op bijzondere wijze verbonden.

Van de veertiende tot halverwege de zeventiende eeuw lag hier een brug die onderdeel was van 

de Zijlpoort. Nadat deze poort opschoof naar het oosten, heeft de Havenbrug vele gedaanten 

gekend. Ooit was het een robuust, stenen exemplaar met dubbele ophaalgedeelten, later ook 

jaren een gietijzeren draaibrug. De veranderingen werden voornamelijk ingegeven door de ont-

wikkeling van het scheepvaartverkeer, dat steeds meer toenam. Ook werden de schepen groter. 

De huidige brug dateert uit 1928.  

/ za 12-17 u / zo 10-13 u en 13.30-17 u / toegang onder de 
brug in kleine groepen; houdt u rekening met wachttijd / 
Kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene

Open za zO 

29.
grOte HavenBrug     

HavenpLein 

… een voorloper van de Grote 

Havenbrug een gietijzeren exem-

plaar was van de Leidse ijzergieter 

D.A. Schretlen? Nog steeds heeft 

Leiden een brug van hem: de 

Kerkbrug over de Oude Rijn. 

wist u dat...

foto: Claudia Claas Leiden/65



‘Is er aangenamer reizen, dan kalm en vredig te zitten op het dek van een boot, die, statig over het 

water glijdende, terwijl een zacht tegenwindje ons streelt, ons rijke vergezichten over het water 

biedt, omzoomd als de oevers van het water zijn met grazige weiden en vruchtbare bouwlanden?’

Zo verlokte De Volharding passagiers om, in plaats van tram of trein, het vervoer over het water te 

kiezen. De in 1852 opgerichte Leidse Schroefstoombootmaatschappij onderhield lijndiensten met 

twaalf plaatsen waaronder Amsterdam, Gouda, Alfen en Boskoop (zie ook p. 93). Rond 1880 kocht 

de Maatschappij een woonhuis, Haven 5, met achterliggende mouterij van de brouwer Cornelis 

Leembruggen. De mouterij maakte plaats voor een stationsgebouw met kantoor en bovenwoning.  

Het ontwerp was in handen van de architect W.C. Mulder. Twaalf jaar later ontwierp hij ook de 

uitbreiding met een extra verdieping. In de voorgevel zijn de verschillen tussen deze twee bouw-

fasen goed te zien. Zo zijn de aanzetstenen en sluitstenen boven de ramen, de diamantkoppen, 

bijvoorbeeld massief in plaats van gemetseld. In de twintigste eeuw is het hoekpand verhoogd. 

Uiteindelijk gaf de reiziger de voorkeur aan snellere vormen van vervoer. Achtenzeventig jaar na 

oprichting viel het doek voor de Leidse Schroefstoombootmaatschappij De Volharding en in 1931 

vestigde zich in het monumentale stationsgebouw een garage met autoshowroom.

… bij beide bouwperioden van De 

Volharding de neorenaissance ar-

chitectuurstijl de basis is geweest 

voor het ontwerp? Deze stijl werd  in 

Nederland (naast andere bouwstij-

len) tussen 1875 tot 1915 toegepast.

wist u dat...

30.
de vOLHarding  

Haven 1-3

Open za zO

Collectie: erfgoed Leiden en OmstrekenLeiden/66

/ za/zo 14 tot 17 u: Live jazzmuziek



Veel reizigers kwamen Leiden binnen via de Zijlpoort, de statige poort die in 1667 door stadsbouw-

meester Willem van der Helm werd ontworpen. Het was een tijd van voorspoed, waarin Leiden, 

met bijna zestigduizend inwoners, na Amsterdam de grootste stad van Holland was. 

De welvaart gaf een enorme impuls aan de stad. Op de plek van de huidige Zijlpoort was aan de 

rand van de stadsuitbreiding van 1644 een houten stadspoort geplaatst. In 1666 bleek deze poort 

zo bouwvallig, dat het stadsbestuur aan Willem van der Helm de opdracht gaf een stenen poort 

te bouwen. 

Van der Helm ontwierp de Zijlpoort op de plattegrond van een parallellogram. Tijdens de bouw 

besloot het stadsbestuur om ook nog een torentje met een uurwerk en luidklok op de poort te 

plaatsen. Aan de gevel is aan beide zijden boven de doorgang beeldhouwwerk te zien. Aan de 

kant van de stad een verwijzing naar de schutterij (met kanonnen, een trommel, vaandels, een 

mand met kogels en een hoed) en de wapens van de vier burgemeesters. Aan de andere kant 

twee leeuwen met het stadswapen. Zo was de houten poort veranderd in een statige toegang tot 

de stad Leiden.

/ alleen zo open / zo 11-17 u

Open zO 

31.
zijLpOOrt      

Haven 100 

… ook de Morspoort, de andere 

nog bestaande poort uit de ze-

ventiende eeuw, werd ontworpen 

door Willem van der Helm?

wist u dat...

foto’s: francien van zaanen durand Leiden/67



Bij Koninklijk besluit van 1 januari 1829 werd het begraven in kerken verboden. In Leiden mocht dit 

voortaan alleen nog op de bolwerken. Op het bolwerk bij de Zijlpoort ontwierp stadsarchitect Salo-

mon van der Paauw een begraafplaats voor de katholieken, met kapel met woning en bergruimte. 

Een plek, overigens, waar de katholieken aanvankelijk maar schoorvoetend mee akkoord gingen. 

Wellicht omdat de stad eigenaar zou blijven van de grond. 

Maar de begraafplaats kwam er en werd door een commissie uit alle staties (later: parochies) in 

de stad bestuurd. Zij waren het ook, die besloten tot vergroting van de kapel in 1888. Een klus die 

destijds werd aangenomen voor vijfduizend gulden. Veel aanwezige voorwerpen dateren uit de 

negentiende eeuw, want het interieur is sindsdien niet meer gewijzigd. 

Na de Tweede Wereldoorlog groeide de katholieke bevolking, waardoor er een tekort aan graven 

dreigde. Bovendien was begraven binnen de bebouwde kom niet meer wenselijk en sloot het ge-

meentebestuur begraafplaats Zijlpoort. Maar er bleven nog wel mensen met recht op een plaats in 

een familiegraf, dus helemaal dicht kon de begraafplaats niet. Uiteindelijk is begraafplaats Zijlpoort 

opnieuw ingericht en weer in gebruik genomen. Nog steeds kunnen rooms-katholieke Leidena-

ren hier een laatste rustplaats vinden op loopafstand van de binnenstad. 

… het stadsbestuur in 1828 

zeer afwijzend reageerde op 

het ontwerp van de kapel met 

torentje en klok? De antipa-

pistische gevoelens waren  

nog te sterk. In 1888 was dat 

verminderd. Klokgelui was 

weer acceptabel. 

wist u dat...

32.
/ za/zo 12-17 u / za 14.30 en 15.30 u: inloopconcert Leids koor 
(p.15)

BegraafpLaats 
zijLpOOrt  

Haven 64 

Open za zO

foto: francien van zaanen durandLeiden/68



In 1845 besloot Leiden steenkolengas te gaan produceren en een leidingennet aan te leggen. 

Deze productie liep tot de overschakeling op aardgas in 1967. Twee industriële monumenten in 

neorenaissance stijl, tussen de Maresingel en de Langegracht, herinneren aan deze periode.

Het kleinste gebouw van de twee is het regulateursgebouw, in 1902 ontworpen op een T-vormige 

plattegrond. Oorspronkelijk zaten er maar liefst vijf dubbele deuren in de gevels. Die zorgden 

ervoor dat de kolen zo efficiënt mogelijk werden doorgevoerd. Karakteristiek aan dit pand zijn de 

twee hoge hallen met een rijk gedecoreerde steekbalkenconstructie. Eén van de kappen is nog 

in originele staat. De naastgelegen watergasfabriek uit 1905 bestond uit verschillende gebouwen 

die allemaal een rol speelden in het productieproces. Zowel in het kantoor van de gasmeester als 

in de machinekamer ziet u nog verschillende originele decoratieve elementen in Jugendstil. De 

fabrieksschoorsteen en de twee gashouders zijn vermoedelijk rond 1948 gesloopt. 

Deze panden liggen in het geplande Singelpark van Leiden. Onderdeel hiervan is het Energie-

park tussen de Langegracht en de Maresingel. Naar verwachting is het terrein in het najaar gesa-

neerd. Dan kan de stad starten met de eerste fase van het park. Zowel de watergasfabriek als het 

regulateursgebouw krijgen hierin een nieuwe functie.

/ panden in restauratie / voorzichtig betreden / Houdt u 
rekening met wachttijd 

Open za zO  

33.
vm. stedeLijKe 
gasfaBrieK Leiden    

papegaaisBOLwerK 18 
& 20 

… de elektriciteitsfabriek ook de 

stroom leverde voor de trams in 

én buiten de stad, naar Katwijk, 

Noordwijk en, deels, Den Haag?

wist u dat...

Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken Leiden/69



foto: Otto Kalkhoven

Leiden/70 plattegrond Begraafplaats rhijnhof



Na de tachtigjarige oorlog (1568-1648) werden boven de grote rivieren buitenplaatsen of hofste-

den aangelegd. Daar woonden de welgestelde stedelingen in de zomer. Op de plek van het hui-

dige Rhijnhof kocht Nicolaas van Campen in 1679 zijn speelhuis met een boomgaard. Hij noemde 

het Dubbelhof. In 1715 kreeg het pand zijn huidige naam Rhijnhof. Zestig jaar later liet de Amster-

damse koopman Hendrik van Sandijk Rhijnhof in neoclassicistische stijl verbouwen. Tot 1908 zou 

het steeds als tweede residentie in gebruik blijven. 

Maar toen het landgoed in 1908 te koop werd aangeboden, kocht de Hervormde Gemeente bui-

tenplaats Rhijnhof in zijn geheel aan. Zij waren op zoek naar meer ruimte om te begraven, om-

dat de protestantse begraafplaatsen aan de Groenesteeg (pand 27) en op het Herenbolwerk vol 

raakten. Ze richtten de overtuinen in als begraafplaats en namen het landhuis in gebruik als 

wachtruimte en aula. Sindsdien biedt begraafplaats Rhijnhof een laatste rustplaats aan Leidena-

ren van alle rangen en standen. Het landhuis kwam in 1989 na tachtig jaar weer in particuliere 

handen. De restauratie van het pand is het afgelopen jaar voltooid en Huize Rhijnhof wordt weer 

bewoond. Tijdens de Open Monumentendagen is begraafplaats Rhijnhof zowel op zaterdag als 

zondag en Huize Rhijnhof alleen op zondag te bezoeken.

/ Huize rhijnhof alleen zo open / alleen toegankelijk met 
rondleidingen, houdt u rekening met wachttijd / Begraaf-
plaats rhijnhof za en zo open / rondleidingen iedere twee 
uur / zo: reis per koets van de begraafplaats over de oprij-
laan naar Huize rhijnhof

Open za zO 

34.
rHijnHOf     

Laan te rHijnHOf 4 & 
rHijnHOfweg 4 

… de bankier Stadnitski rond 

1830 in Breestraat 24 (pand 15) 

woonde en Huize Rhijnhof als 

buitenverblijf bezat?

wist u dat...

foto: Otto Kalkhoven

Leiden/71Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken



Leiden/72

Op deze plek houden mensen zich al eeuwenlang bezig met reizigers. Alleen al daarom is het 

niet zo gek dat in het Haagse Schouw een horecagelegenheid is gevestigd. Het woord schouw 

verwijst naar een veer, dat we in bronnen in de loop van de tijd onder verschillende namen te-

genkomen. In het Oude Register van graaf Florens uit circa 1282, is er sprake van een veer met 

de naam Dodinsvere. Vanaf de zestiende eeuw staat het bekend als het veer ter Waddding over 

de Rijn, genoemd naar de hoeve Ter Wadding tussen Leiden en Voorschoten. De naam Haagse 

Schouw duikt op in de Leydse Courant van 1749. 

In de loop van de tijd ontstond er een herberg bij de overzet over de Rijn. Ook toen de brug 

werd gebouwd in 1802 en het veer kwam te vervallen, bleef hier een uitspanning. Het huidige 

monument is gebouwd in 1908-1909. Het oude pand werd gesloopt en de architect F. Nieuwer-

kerk ontwierp in neorenaissance stijl (in Nederland populair van 1875 tot 1915) een heel nieuw 

hotel-restaurant. Waarschijnlijk gebruikte hij een gravure uit 1779 als inspiratie. Ook het interieur 

ontwierp Nieuwerkerk in historiserende stijl. Op de begane grond is dit bijvoorbeeld te zien aan 

het stucplafond. 

… het eerste, concrete plan 

om een brug te bouwen op 

de plek van het veer al in 1628 

werd gemaakt? De brug werd 

in 1802 gerealiseerd. 

wist u dat...

35.
/  za 12-17 / zo 10-12.30 u

HaagsCHe sCHOuw

Haagse sCHOuwweg 14 

Open za zO

Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken



Voor grote bouwprojecten trok het stadsbestuur vaak bouwmeesters aan van ver buiten Leiden. 

Daar kwamen lange reizen aan te pas. Meestal toog eerst een hoge ambtenaar op goed geluk 

naar de beoogde expert, om deze persoonlijk uit te nodigen. Ook reisden stadsbestuurders, soms 

zelfs de burgemeester, zelf naar verre stapelplaatsen als Zwolle of Dordrecht, om bouwmateria-

len te beoordelen die daar verhandeld werden.

pieterskerk en stadhuis /
De langdurige bouw van de Pieterskerk (pand 11) vereiste talloze lange reizen van notabelen. Het 

kerkbestuur schakelde vanaf 1390 bouwheren in uit achtereenvolgens Kampen (Rutger van Keu-

len), Den Bosch (Willem van Kessel) en Utrecht (Aernt Bruun, die ook de Dom bouwde). In 1464 

kwam Evert Spoorwater over uit Antwerpen om te adviseren over de vergroting van de bestaande 

kerk.

Voor de nieuwe voorgevel van het Stadhuis (pand 1) kwam Lieven de Key in 1594 uit Haarlem naar 

Leiden. Zelfs die afstand was toen nog bijna een dagreis. De uitvoering van de gevel stond onder 

supervisie van Lüder van Bentheim uit het verafgelegen Bremen. Deze stationeerde twee Duitse 

knechten in Leiden en reisde zelf herhaaldelijk op en neer voor overleg.

naar de groevemeester /
Ook in de Gouden Eeuw trok de stad voor bijzondere projecten kunstenaars van elders aan. Pie-

ter Post uit Den Haag leverde in 1658 de ontwerpen voor de Waag en de Burchtpoort. De beroem-

de Vlaamse steenhouwer Rombout Verhulst vestigde zich tijdelijk in Leiden. Hij maakte niet alleen 

het zandstenen reliëf boven de toegangspoort van het Pesthuis, maar ook de beeldhouwwerken 

van de Zijlpoort (pand 31) en de Waag. Voor de hardstenen galerij in de boterhal (de grootste 

ruimte in het Waaggebouw), reisde Verhulst persoonlijk naar het Belgische Henegouwen, voor 

overleg met de groevemeester. In Amsterdam ging hij marmer selecteren voor het reliëf op de 

voorgevel van de Waag.

jan dröge /  

bouwhistoricus

BOuwMeesters 
van ver

Leiden/73Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken
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In 1515 kreeg een Belgische tiener, de latere keizer Karel V, een bijzonder Leids onthaal. De jon-

gen was op zijn zesde, toen zijn vader Filips de Schone overleed, al erfgenaam geworden van alle 

Nederlandse gewesten. Op zijn vijftiende verklaarde zijn Oostenrijkse grootvader, keizer Maximi-

liaan, hem meerderjarig. Vanaf dat moment was hij graaf van Holland en hertog van Bourgondië. 

Opa Maximiliaan stuurde hem prompt op staatsbezoek langs een reeks steden. Deze bezoeken 

werden blijde inkomsten genoemd.  

Hekken langs de Breestraat /
Bijna iedereen in Leiden was in touw voor het bezoek van de jonge vorst. De intocht zou beginnen 

bij de voormalige Witte Poort (ter hoogte van het huidige Noordeindeplein). 

De Breestraat kreeg een triomfboog bij de Sint Antonisbrug (aan de kop van het Rapenburg). 

De boog werd beschilderd als metselwerk. Ook liet het stadsbestuur hekken plaatsen langs de 

Breestraat, bekleed met Leids laken. Kleine meibomen en toortsen dienden als decoratie. Het 

Steenschuur en het Rapenburg kregen vergelijkbare afzettingen en versieringen, evenals de 

route van de processie via de Kloksteeg naar het voorname Huis Lockhorst ten noorden van de 

Pieterskerk, waar de hertog zou logeren.

BLijDe inKomst 
van HertOg KareL jeremy Bangs /

Leiden american pilgrim Museum
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Zakenlieden die niet actief betrokken waren, moesten meebetalen. De kosten van het bezoek 

waren enorm, omdat Karel in zijn gevolg tientallen adellijke aanhangers meebracht. De bewaar-

de Leidse stadsrekeningen geven precies weer aan welke prinsen, presidenten, graven, cance-

liers en heren wijn is geschonken. Ook een reeks geestelijken, koorknapen en zelfs Karels eigen 

wandtapijtwevers kwamen mee op deze snoepreis.

toneel /
De jonge hertog werd begroet buiten de Witte Poort. De schout, de - destijds standaard - vier 

Leidse burgemeesters, de schepenen en andere ambtenaren waren allen in nieuwe uniformen 

gehuld. Samen met de vroedschap (raadslieden) presenteerden zij Karel de sleutels van hun stad. 

Later kreeg Karel met zijn gezelschap een reeks toneeluitvoeringen van Leidse vakbroeders te 

zien. Op een gelegenheidspodium bij de Sint Anthonisbrug speelden de zogeheten rederijkers 

een bijbels stuk: de geschiedenis van David en Abigael. Verderop in de stad waren ook podia 

opgebouwd. Bij de Blauwe Steen in de Breestraat acteerde het gilde van de schilders. Bij de Ho-

gewoerdsbrug zorgde het kleermakersgilde voor dramatisch vermaak.

De dag na de inkomst werd Karel gehuldigd. Enkele dagen later vertrok hij weer. Het zou tot 1540 

duren tot hij Leiden, inmiddels als keizer, weer aandeed.

uitsnede van plattegrond van Leiden, Hans Liefrinck (1575-1578), copie van jacob van werven (1744). 

Collectie: de Lakenhal
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Leiden kreeg al vroeg een treinstation. Vanaf 1842 konden reizigers hiervandaan naar Haarlem en 

Amsterdam sporen en al snel ook naar Rotterdam en verder. Niet alleen de groei van het aantal 

reizigers, ook nieuwe ideeën over stad en verkeer leidden meermalen tot ingrijpende verande-

ringen van het station en het aangrenzende gebied. Het huidige Leiden Centraal is het vierde 

station op deze plek. 

station in open veld /
Een jaar na aansluiting op de spoorlijn werd het eerste echte station geopend. De architect was 

F.W. Conrad. Tot die tijd maakten reizigers gebruik van een ‘hulpstation’ bij de Haarlemmer Trek-

vaart. Het spoortracé liep ten noordwesten van de stad en lag aanvankelijk op het grondgebied 

van Oegstgeest. 

Het gebied tussen de Morssingel en het station was toen nog bijna onbebouwd. Pas na 1870 groei-

de de stad geleidelijk naar het station toe en moest Oegstgeest steeds meer grond afstaan aan 

de gemeente Leiden. 

Het eerste station was al snel te klein voor de toestromende reizigers. In 1879 werd het vervangen 

door een groter gebouw, een ontwerp van D.A.N. Margadant. Het plantsoen aan de voorzijde 

maakte plaats voor een goederenemplacement met eigen spoorweghaven.

files op de stationsweg /
Het verkeer over de Stationsweg werd na de bouw van nieuwe woonwijken en een nieuw Acade-

misch Ziekenhuis (1928) aan de ‘achterkant’ van het spoor steeds drukker. Dagelijks stonden er 

lange rijen wagens en fietsen voor de gesloten spoorbomen. Voor de oorlog waren er al plannen 

om de spoorbaan op te tillen over een dijklichaam, zodat wegverkeer en trein elkaar ongelijk-

vloers konden kruisen. 

Bij een bombardement in december 1944 raakte de stationsomgeving zwaar beschadigd. Het We-

deropbouwplan Stationsplein en omgeving nam het plan voor spoorverhoging mee. Spoorweg-

architect H.G.J. Schelling tekende vervolgens een nieuw station (1953) dat op deze verhoging 

aansloot. De spoorweghaven maakte plaats voor een busstation en een doorgaande weg voor 

het snel toenemende autoverkeer.

Het huidige, weer grotere, Leiden Centraal is van 1996. Op het nieuwe stationsplein moest de 

auto wijken voor de fietser en voetganger. Het station zelf kreeg twee volwaardige toegangen 

aan weerszijden van het spoor. Het ontwerp is van H.C.H. (Harry) Reijnders, die ook de stations 

Amsterdam Sloterdijk en Rotterdam Blaak tekende.

vier 
treinstatiOns Minke walda /  

architectuurhistoricus



04.
1996: station 4: H.C.H. reijnders
foto: Claudia Claas Leiden/77

02.
1879: station naar ontwerp van d.a.n. Margadant 
Collectie: eLO

03.
1953: station 3. H.g.j. schelling
foto: st. LvCas society. Collectie: beeldbank HvOL

01.
1843: station 1. f.w. Conrad 
uit: Montagne, de stad Leiden (heruitgave 1975). Collectie: eLO
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Al duizenden jaren leggen steenhouwers afbeeldingen 
en teksten vast in steen. Ook in de bouwkunst speelt 
dit ambacht een belangrijke rol. Steenhouwers zijn  

vakmensen en tegelijkertijd kunstenaars.

BamBam Restauratiesteenhouwers is een ambachtelijke 
steenhouwerij. Met respect voor het unieke karakter 
van natuursteen restaureren de steenhouwers schade 
aan gebouwen, gevelstenen, begraafplaatsen en nog 
veel meer. Het werk wordt op traditionele wijze uit-
gevoerd met aandacht voor detail en goed ontwerp.

Zondag 14 september is een BamBam steenhouwer  
te vinden t.o Hooglandsekerkgracht 22, Leiden.

Langegracht 70c, Leiden
Tel. 06 5191 1160

w W w . b a m B A m s t e e n h o u w e r s . n l

s p e c i a l i s t e n  i n  r e s tau r at i e  
e n  o n d e r h o u d  v A n  m o n u m e n t e n
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0900 23 23 000     |      www.BplusC.nl              Volg ons op Facebook!

Bibliotheekdiensten

Kunsteducatie

Evenementen

Cursussen

met nieuwe cursussen, evenementen en culturele trends in Leiden
LEEs DriE KEEr pEr jaar gratis ons BplusC MagaZinE

Download het magazine via website, Facebook of Twitter
of haal een gratis exemplaar in 1 van onze vestigingen.

van swieten
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Ouderwets Goed 
sinds 1967

www.schoutenverpakking.nl
telefoon 071 576 34 34
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GVB architecten

Rapenburg 9   |   2311 GD Leiden   |   telefoon 06 163 142 31   |   www.gvbarchitecten.nl 

Restauratie en herbestemming restaurant WOODS

Restauratie complex Rapenburg 12-14 (WALLON)

Restauratie en reconstructie winterkist Visfontein

Gevelrestauratie en reconstructie oude luifel LIDO

ir. Hans F. Götz

Restauratie kerk en orgel Waalse Kerk
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GVB architecten

Rapenburg 9   |   2311 GD Leiden   |   telefoon 06 163 142 31   |   www.gvbarchitecten.nl 

Restauratie en herbestemming restaurant WOODS

Restauratie complex Rapenburg 12-14 (WALLON)

Restauratie en reconstructie winterkist Visfontein

Gevelrestauratie en reconstructie oude luifel LIDO

ir. Hans F. Götz

Restauratie kerk en orgel Waalse Kerk

Historische Haven, Kort galgewater. foto: trees Koenders
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OverziCHt MOnuMenten

01. vOOrMaLige HerBerg

Bruggestraat 1

Open / zO   
Meer info p. 87Wachtruimte voor de trekschuit en de 

boten van de lijndienst De Volharding, 
huis van de tolgaarder.

02. sparMuseuM; voormalig woonhuis 

HOOfdstraat 164 Meer info p. 92Een bundel liefdesbrieven verstopt 
tussen de plafondbalken.

AN

Open / zO  AN

zO zondag open van 12.00 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. Café dOesBrug

jaagpad 41 

Open / zO   
Meer info p. 94Van oudsher café. Reizigers legden 

hier aan en dronken of aten iets. Halte. 

04. Het jaagpad

tussen de HOOfdstraat en 
de Oude rijn 

Meer info p. 93Aangelegd in 1664 tussen Leiden en 
Utrecht. In Leiderdorp nog geheel be-
waard. Bij de Bruggestraat oversteek via 
de Leiderdorpse Brug (afgebroken in 1965) 
van Zoeterwoude-Rijndijk naar Leiderdorp.

ANK

Open / za zO   AN

05. de HOOfdstraat Open / za  
Vroeger ook Lage Rijndijk geheten, zoals 
het deel in Leiden nog steeds heet. De 
dijk werd in de Middeleeuwen aange-
legd; een mooie ondergrond voor een 
weg eroverheen. Bij de steegjes naar de 
Oude Rijn ontdek je het hoogteverschil.

06. dOesBrug

in de HOOfdstraat Over de dOes Gietijzeren ophaalbrug vervangt sinds 
1887 de vaste stenen brug. Na de sloop 
van de trekschuitkwakel in 1930 ontstond 
een staande mastroute. Wordt ook dit 
weekend bediend door de brugwachter.

AN

Open / za   AN

Tijdens Open Monumentendag draaien de Zijllaanse molen, de Doeshofmolen en de Achthovener-

molen [onder voorbehoud]. De Munnikkenmolen en de Meerburgermolen zijn verplaatst naar het 

toekomstige Weteringpark, dat wordt aangelegd tussen Jachthaven en Dwarswatering
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nevenaCtiviteiten

LeiderdOrp

a. HOOfdstraat 

tegenOver de HOLLandsCHe tuyn
/ informatiestand Open Monumentendag

Hier is het programmaboekje van Open Monumentendag 
verkrijgbaar. Ook verkoop van vaarpenningen en boeken.

B. MOBiLiMes  

za/ pLein Bij de winKeLHOf
zO/ Bij de dOrpsKerK

Mobiel informatiecentrum over de Romeinse tijd. 
Staat op zaterdag bij de Winkelhof en zondag bij de 
Dorpskerk, Hoofdstraat 19.

Open / za zO

C. Lezing Over van der dOes

dOrpsKerK. HOOfdstraat 19
‘t trefpunt. entree eiKenLaan 25 

Open / zO  12 uur en 15 uur  

Lezing over zeeheld admiraal  Van der Does door Willem 
Hovestreydt, met een uitstapje naar de grafzerk van de 
familie Van der Does. Om 12 uur in de Dorpskerk; om 15 
uur in ‘t Trefpunt.

Open / zO  

d. Optreden BLOeBent, 
de partyBand van taMarCO  

HOOfdstraat 24
/ Op straat bij de Hollandsche tuyn

Muziek van de partyband Bloebent.

Open / zO  16 uur

e. BOOttOCHt Over de Oude rijn

/ Opstappunten: Bruggestraat 1 (naast 
de Hollandsche tuyn) en jaagpad 41 
(bij Café doesbrug) 

Open / zO  
Boottocht over de Oude Rijn met het historische schip 
De Vijf Gezusters. Gids aan boord. Op eigen risico.
Zie verder vaarroutes regio .

f. de HOLLandsCHe tuyn

HOOfdstraat 24 

Open / zO  
Café-restaurant, eten en drinken.

g. BustOCHt 

Met de HistOrisCHe Bus van 
Maarse en KrOOn

Open / zO  
Opstaphaltes: Bruggestraat, Hoofdstraat 164 (Sparmu-
seum), Hoofdstraat 220 en bij de betoncentrale aan de 
Achthovenerweg (keerpunt). Tijdens het tochtje langs de 
Achthovenerweg vertelt een gids over de buitenplaatsen. 

H. rOnde tafeL, BeeLdverHaaL en 
expOsitie Over eMigratie
sparMuseuM, HOOfdstraat 164

Open / zO  
Aan de tafel in het Sparmuseum kunt u herinneringen 
uitwisselen over de grote emigratiegolven in Leiderdorp. 
Beeldverhaal en een kleine expositie. Boekje over emi-
gratie in Leiderdorp te koop.

i. KOrte Lezingen / MuzieK

Café dOesBrug, jaagpad 41

Open / zO  12-17 uur

Een tijdreis door ons landschap. 
Een korte lezing over droge en natte voeten. Ca. 30 min. 
Door Youri Poslawsky, Edward Sodderland, Arjaan Wit.
De lezing over de Limes wordt gehouden door Claudia 
Thunnissen.
Tussen de lezingen toepasselijke muziek door Grieshog.

j. OpLeiding tOt jager

jaagpad tussen nr 48a en Café 
dOesBrug jaagpad 41
/ volg de pijlen vanaf Hoofdstraat 220

Open / zO  14-16 uur

De deelnemers leren over de geschiedenis van het 
Jaagpad en hoe je- net zoals een trekschuit -  een vlet 
moet voorttrekken. 200 meter ‘jagen langs de Rijn’. 
Start naast Jaagpad 48A (richting Koudekerk) – 
aankomst Café Doesbrug. Diploma, bier of 
limonade en een puntje. Monumentale 
cursus aangeboden door de zeeverkenners.



Kort voor het jaar nul kwamen de Romeinen voor het eerst in ons land. De Rijn vormde een 

belangrijke natuurlijke grens. Na vergeefse pogingen om het gebied boven de rivier in te lijven, 

besloot keizer Claudius in het jaar 47 dat de Rijn de noordgrens zou blijven van het Romeinse Rijk. 

Deze grens staat bekend als de Limes (Latijn voor grens of pad). Aan de overkant lag Germania, 

een groot gebied dat de Romeinen voortaan met rust lieten.

De Rijn was als transportader van vitaal belang voor het Romeinse leger, onder meer voor de mi-

litaire expedities naar Brittannia, het huidige Engeland. Maar er lagen Germaanse piraten op de 

loer, die vanuit kreekjes plundertochten ondernamen. Dit was waarschijnlijk een van de redenen 

waarom de Romeinen een reeks forten (castella) en wachttorens bouwden op de zuidoever, dicht 

bij de rivier. Een daarvan was fort Matilo, ter hoogte van de huidige Leidse wijk Roomburg.

Tussen hun verdedigingsbouwwerken legden de Romeinen een doorgaande weg aan, die tegen-

woordig de Limesweg wordt genoemd. Waar de rivier door het landschap kronkelde, sneed de 

Limesweg de scherpste bochten af. Over deze ‘snelweg’ kon een legercohort in drie uur van fort 

naar fort marcheren. Boodschappers deden er zo’n twintig minuten over om in vliegende galop 

hun bericht af te leveren.

Romeinse schepen vervoerden niet alleen mensen over de Rijn, maar ook goederen, van wijn en 

graan tot bouwmaterialen. Er zijn inmiddels heel wat van die houten schepen opgegraven, zoals 

het internationaal bekende Zwammerdam type, genoemd naar de platbodems die bij Zwammer-

dam uit de grond kwamen. Ook in onze buurt is een schip gevonden, in 1912 bij de aanleg van het 

Rijn-Schiekanaal in Leiden. Hier lag de haven van Matilo. 

De Limes is geen verdedigingslinie meer, maar bestempeld tot toeristische route, met herken-

ningspunten voor water-, fiets- en wandelrecreanten. De Limesweg, die snelweg uit het verleden, 

is verdwenen. Rijksweg A4, de snelweg van nu, kruist al decennialang in Leiderdorp de Limes. 

Sinds kort loopt de A4 onder de Oude Rijn door. Het nieuwe waterbouwwerk, op dit kruispunt van 

de geschiedenis, kreeg onlangs de toepasselijke naam Limesaquaduct.

.. een Romeinse officier tijdens 

een oversteek naar Leiderdorp 

een zilveren zwaardschedepunt 

in de Oude Rijn heeft verloren?  

Deze werd in 1876 gevonden tij-

dens het uitbaggeren ter hoog-

te van de Dorpskerk.

wist u dat?

romeinse zwaardschedepunt. 

Collectie: rijksmuseum van 

Oudheden Leiden

Claudia thunnissen /

kunsthistoricus

LeiderdOrp/86

De Limes: 
sneLweg en grens 
tegeLijK



… de pachter van de Hollandsche 

Tuyn tol ophaalde bij de reizigers? In 

1838 inde hij voor het ophalen van 

de brug vijf cent, voor een koets met 

twee of meer paarden tien cent, en 

voor personen een halve cent.

wist u dat...

Over dit huis meldt de Leydse Courant van 5 juli 1799: ‘Op 6 juli zal publiek geveild worden een 

vanouds vermaarde en wel gesitueerde Herberge, genaamd De Hollandsche Tuyn voorzien van 

spatieuse Vertrekken en lustige plaats aan den Rijn, met Stallinge voor 6 paarden en omtrent 50 

koebeesten, .. gelegen aan den Lagen Rijndijk, bij en aan den Leyderdorpse Brug, alwaar in ’t 

Voorjaar de Uitscheeping van en Handel in Vee wordt gedreven.’

Het was dus vroeger een herberg waar je kon overnachten, met bovendien een tapperij waar je 

drank kon kopen. De Hollandsche Tuyn lag gunstig: aan de doorgaande weg, bij de tolbrug over 

de Oude Rijn en sinds 1664 aan het Utrechts Jaagpad. Hier was een halte voor de trekschuit en 

vanaf 1852 voor een lijnschip van de Leidsche Stoomboot Maatschappij De Volharding (zie pagina 

66). Burgers uit de stad, lui op weg naar buiten en scheepspassanten dronken er een glas of 

sliepen een nachtje in het logement. Ieder voorjaar was het een drukte van belang, als er vee bij 

de brug werd verhandeld en verscheept. Niet voor niets had de herberg een stal voor zo’n vijftig 

koeien (het huidige restaurant op de Hoofdstraat 24). Na de intrede van de auto was dít de plek 

waar het gemotoriseerde verkeer de Oude Rijn passeerde en zich door de smalle Bruggestraat 

wurmde. Kortom, de Hollandsche Tuyn stond, tot de sluiting in de jaren 1950, open voor alle soor-

ten reizigers over land en water.

Open zO 

01.
Bruggestraat 1/ voormalige herberg de Hollandsche tuyn, wachtlocatie 

voor de trekschuit / Opstaphalte voor de boot / trekschuit-
praatjes

wOOnHuis vm. HerBerg

LeiderdOrp/87file bij Bruggestraat 1. Collectie: Beeldbank Leiderdorp
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Leiderdorp lag vanaf de late middeleeuwen op een kruispunt van belangrijke doorgaande routes: 

de Oude Rijn, de Zijl en - tot ver in de negentiende eeuw - de enige behoorlijke weg vanuit het 

zuiden naar Hoogmade. 

Toen Leiden in de zeventiende eeuw het Utrechts Jaagpad langs de Oude Rijn aanlegde, introdu-

ceerde de stad een tolhek bij de (in 1965 gesloopte) Leiderdorpse Brug, die Zoeterwoude verbond 

met Leiderdorp. Op deze plek was tolheffing extra lucratief, omdat zowel de schippers als de pas-

santen over de brug moesten betalen. De dorpsbewoners werden vrijgehouden. Leiden legde in 

1683 ook in de Boterhuispolder langs de Zijl een jaagpad aan. Dit was een waterverbinding met 

Amsterdam en Haarlem, waar alleen schippers moesten betalen. Het tolhek bevond zich aan 

het begin van de Zijldijk, vlakbij de huidige Spanjaardsbrug. Een derde tolhek stond bij de Hoog-

madeseweg, ter hoogte van de kruising van de Simon Smitweg en de Persant Snoepweg. De am-

bachtsheer van Hoogmade mocht hier tol innen, omdat hij in 1862 op eigen kosten het bestaande 

weggetje van de Hoofdstraat naar Rijpwetering door een meer solide grindweg had vervangen. 

Hij zorgde bovendien voor het onderhoud, dat hij betaalde uit de tolinkomsten.

In het begin van de twintigste eeuw kwamen de auto’s. Er gingen steeds meer stemmen op om de 

tol af te schaffen. Op de Hoogmadeseweg gebeurde dat op 31 december 1930. Op de klanken van 

‘in naam van Oranje doe open de poort’ werd de tol verzegeld en daarmee opgeheven (zie foto). 

De weg en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud gingen over op de provincie. 

De tol van de Zijl werd opgeheven in 1931 en die bij de Oude Rijn in 1943. Spoedig daarna verdwe-

nen ook de laatste hekken en tolhuizen.

drie tOLHeKKen 
in LeiderdOrp Claudia thunnissen /

kunsthistoricus

LeiderdOrp/88
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Toen in 1938 een Rijkswegenplan werd gemaakt, reden er zo’n 100.000 auto’s in Nederland. Na de 

Tweede Wereldoorlog waren er ongeveer 23.000 over. 

De geplande rijksweg A4 werd pas in de jaren vijftig stukje bij beetje aangelegd. In 1958 werd het 

traject bij Leiderdorp, toen nog een dorp van zevenduizend inwoners, voltooid. De aanleg van 

een afslag betekende dat het dorp zich kon ontwikkelen tot een forensengemeente. 

De A4 was echter wel een snelweg die het dorp doormidden sneed. Het zicht op de Lage Rijndijk 

ofwel Hoofdstraat, tot stand gekomen in de middeleeuwen, werd voortaan belemmerd door een 

viaduct. Voor de aanleg werden bovendien weilanden onteigend en panden afgebroken. Een 

daarvan was de boerderij van Hendrik en Neeltje Braat, schuin tegenover de Gereformeerde kerk 

(zie foto). Naast de kerk lag de koebocht, waar ze hun koeien molken.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw was de verkeersdruk zo toegenomen, dat er plannen 

kwamen voor een verbreding van de A4. Voor een goede inpassing van de rijksweg in het dorp 

moest Leiderdorp meebetalen aan de kosten van een lange tunnelbak, die onder de Oude Rijn 

door zou gaan lopen. 

Ook voor deze verbreding werden weer panden gesloopt. Navrant detail: nu moest ook het huis 

van de zoon van het boerenechtpaar Braat, aan de Hoofdstraat, het veld ruimen.

Inmiddels is de ene helft van de tunnelbak in gebruik. De andere helft is eind 2014 gereed. Het 

oude viaduct is gesloopt, zodat het historische dorpslint weer een aaneengesloten geheel is, met 

vrij zicht op de Gereformeerde kerk.

Claudia thunnissen /  

kunsthistoricus

dOrpsLint weer 
één geHeeL 

LeiderdOrp/89



LeiderdOrp/90

Kort na het begin van de Eerste Wereldoorlog viel Duitsland het neutrale België binnen. Op 10 

oktober 1914 viel Antwerpen. Honderdduizenden Belgische vluchtelingen stroomden Nederland 

binnen. Een groot deel van hen vond opvang in kampen van de overheid. Daarnaast probeerden 

lokale steuncomités, waaronder het vluchtelingencomité Leiderdorp-Zoeterwoude, de vluchte-

lingen in geschikte gebouwen of bij mensen thuis onder te brengen.

Eind 1914 keerden veel Belgen weer huiswaarts, maar een kleiner deel bleef tot het eind van de 

oorlog in Nederland. Zo bood Leiderdorp in 1916, bij een omvang van 2979 inwoners, nog onder-

dak aan ruim vijftig vluchtelingen. Woningbouwvereniging Dorpsbelang liet dat jaar bij de Hoog-

madeseweg een complex arbeiderswoningen bouwen, het Van Leeuwenpark. Het ontwerp was 

van de prominente architecten Dudok en Oud. Het vluchtelingencomité huurde zeven woningen 

voor Belgische gezinnen in het eerste woonblok dat werd voltooid. De eerste bewoners van het 

Van Leeuwenpark waren dus vluchtelingen.

nieuwbouw op weilanden /
Na de Tweede Wereldoorlog begon Leiderdorp, als onderdeel van de Wederopbouw, met grote 

gemeentelijke uitbreidingen. Weilanden en tuindersgebieden werden kort na elkaar volgebouwd 

met woningen. De Oranjewijk aan de noordkant van de Hoofdstraat is zo’n uitbreiding. 

Boeren en tuinders moesten letterlijk het veld ruimen. Jonge Leiderdorpers dachten erover een 

nieuw bestaan elders op te bouwen. Vooral California en Canada waren in trek, maar ook Nieuw 

Zeeland en Australië. Uit vrijwel elk boerengezin emigreerde wel iemand, om per vliegtuig of na 

een dagenlange boottocht in een beloofd nieuw land aan te komen. 

Barakken /
In de jaren ’60 brak een tijdperk van welvaart aan. Voor vuil of zwaar werk trokken vele Nederlan-

ders de neus op. Maar het moest wel gedaan en zo werden de eerste  Turkse ‘gastarbeiders’, zoals 

de eufemistische term luidde, in het buitenland geronseld en met graagte de fabrieken binnen-

gehaald. In 1966 vestigde een vijftal ondernemingen die de buitenlandse werknemers in dienst 

hadden, waaronder de Touwfabriek in Leiderdorp, aan de Zijldijk een ‘tijdelijk oord voor gastarbei-

ders’ in barakken. Twaalf jaar later werd een blok huurwoningen aan de Beukenschans gebouwd 

en zijn de houten barakken afgebroken. Veel gastarbeiders bleven en stichtten hier hun gezin.

paviljoententen /
In het jaar 2000 kreeg Leiderdorp een Asielzoekerscentrum voor mensen, wachtend op een 

vluchtelingenstatus en hopend op een beter leven. Het kamp, met een hek en een sloot erom-

heen, was bestemd voor circa 650 à 700 personen. Het stond op de hoek van de Zijldijk en de 

vLuCHteLingen, 
nieuwKOMers en 
eMigranten Claudia thunnissen /

kunsthistoricus



Het van Leeuwenpark aan de Hoogmadeseweg, kort na voltooiing 

(in 1979 vervangen door nieuwbouw). foto: privécollectie

Willem de Zwijgerlaan. Voorwaarde was dat het complex na maximaal twee jaar zou worden af-

gebroken voor de huidige nieuwe woonwijk Driegatenbrug. In negen paviljoententen werden de 

asielzoekers uit Irak, Afghanistan, Somalië en andere landen ondergebracht. Iedere tent had een 

lange gang, met aan weerszijden 4-persoonskamers. Er waren wc’s, elk voor vijftien personen, 

en keukens met twaalf fornuizen, die gedeeld werden door 120 mensen. Voor onze Nederlandse 

maatstaven weinig comfortabel en gehorig. Tijdens een Open dag in 2001 reageerde een studen-

te geschokt: ‘Zij wonen in een kamer die even groot is als de kamer waarin ik in mijn eentje woon.’

... de 13-jarige Mohammed Latif Ismael uit Sudan een 

gedichtje schreef over Leiderdorp? ‘Ik ben gevlucht 

naar Nederland, heel anders dan anders. Koud, 

mooi, witte mensen, veel fietsen, mooie bomen, 

grote straten. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik hoop dat 

de oorlog gaat stoppen en we wonen samen.’ 

wist u dat...

LeiderdOrp/91

emigrantengezin uit Leiderdorp stapt op het vlieg-

tuig naar de vs. Collectie: Leiderdorps Museum

Barakken van gastarbeiders in weiland met koeien.

Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken



Dit pand was oorspronkelijk een woning met een klokgevel, die begin twintigste eeuw deels werd 

ingericht als winkel. In 1936 kwam de Sparwinkel van Willem en Loes van Gessel erin. Bij een ver-

bouwing in 1956 verdween de klokgevel en kreeg de voorkant een grote etalage, maar onder het 

afgetimmerde plafond van de winkel zit nog de oorspronkelijke balklaag. Verstopt tussen balklaag 

en vloerplanken vond zoon Will van Gessel in 2000 een bundeltje liefdesbrieven. Ze zijn geschre-

ven door een zekere Mari, zoon van de niet onbemiddelde arts Cornelis van Kaathoven. Deze 

huisde met zijn gezin in een kapitaal pand op Rapenburg 27 in Leiden. De jongeman woonde bij 

zijn ouders toen hij de brieven omstreeks 1869 schreef aan ‘Mijn Engel, mijn kind’. Het onderwerp 

van zijn liefde was een dienstmeisje dat werkte bij de familie Van Kaathoven. Dat blijkt wel uit de 

tekst. Soms kruipt Mari bij zijn Engel in de bedstee boven in het huis van haar werkgevers, maar 

ze moeten goed oppassen dat Mama niets merkt. Hij zou wel met haar willen trouwen, maar dat 

kan nog even duren. Dat is natuurlijk nooit gebeurd. Ergens in het laatste kwart van de 19de eeuw 

heeft het meisje de liefdesbrieven verstopt. Misschien was ze inmiddels getrouwd met Jan, haar 

vrijer, die af en toe op de stoep van het Rapenburg stond te wachten. Kwam ze oorspronkelijk uit 

Leiderdorp? En trok ze, zoals zoveel dienstmeisjes, van het platteland naar de grote stad om aan 

de kost te komen?

… de monumentale boerderij 

de Lindenhof in Leiderdorp, 

met herenhuis en landerijen, 

eigendom was van Cornelis 

van Kaathoven? 

… in het Sparmuseum zorgvul-

dig nagebouwde historische 

winkeltjes uit het Doeskwartier 

in Leiderdorp te zien zijn, waar-

onder het historische geveltje 

van de Spar zelf?

wist u dat?

02.
/ expositie en presentatie over emigranten; uitwisselen van 
herinneringen en verhalen

HOOfdstraat 164-166

Open zO  sparMuseuM 

LeiderdOrp/92
foto’s: Claudia thunnissen
en familie van gessel



jaagpad Leiderdorp, aan overzijde buitenplaats Meerburg. Collectie: erfgoed Leiden en Omstreken

Het Utrechts Jaagpad tussen Leiden en Utrecht, een gezamenlijk project van de steden Utrecht, 

Leiden en Woerden, werd in mei 1664 voltooid voor zo’n 350.000 gulden. Het bleek een rendabele 

onderneming: na vier jaar namen jaarlijks al 35.724 personen de trekschuit op deze lijn. Leider-

dorp was een van de tussenstations.

De aanleg van de nieuwe verbinding ondervond ook tegenwerking van andere trekschuitlijnen. 

Zo kwam de schout in Leiderdorp een dag en een nacht de wacht houden tegen ‘die van Haar-

lem’, die de concurrentie en de daardoor verwachte derving aan tol kennelijk niet accepteerden.

Eerder al hadden mensen met een stukje grond aan de Oude Rijn bezwaar gemaakt. Ze weiger-

den wc-hokjes, schuurtjes of bomen langs de oever weg te halen voor de aanleg van het jaagpad. 

In Leiderdorp kwamen er ruim honderd perceeleigenaren voor de schout. 

De trekschuitlijn langs Leiderdorp werd in 1884 opgeheven. Hij was niet alleen weggeconcurreerd 

door de snellere trein, maar ook door de stoomboten die halverwege de negentiende eeuw de 

Oude Rijn gingen bevaren. Voor Leiderdorp waren de Leidsche Stoombootmaatschappij De Vol-

harding (zie ook Leiden, pand 30) en de firma Carsjens van belang, omdat hun lijndiensten naar 

Alphen aan den Rijn en naar Gouda er haltes hadden. 

Rond 1900 boden de beide stoombootmaatschappijen in de zomer ook toeristische tochtjes aan. 

De Volharding had toen zo’n tien passagiersboten in de vaart. Veel van deze schepen zijn ge-

bouwd door de Leiderdorpse firma Gebroeders Boot. Hun scheepswerf De Hoop lag aan de Zijl. 

Door een grenswijziging bevond de werf zich echter vanaf 1920 in Leiden. Carsjens ging failliet in 

1915. De Volharding stopte in 1930, ingehaald door het openbaar vervoer per trein en bus.

Na de opheffing van de trekschuit raakte het Utrechts Jaagpad in verval, al werd het nog lange tijd 

gebruikt door handelaren die hun schuitjes met groenten of andere koopwaar voorttrokken. Pas 

in de tweede helft van de twintigste eeuw werd de route weer gewaardeerd en opgeknapt. Een 

groot deel is nu begaanbaar als fiets- en wandelroute.

Claudia thunnissen /  

kunsthistoricus

utreCHts jaagpad, 
HaLte LeiderdOrp 

LeiderdOrp/93LeiderdOrp/93



Café Doesbrug heeft een lange staat van dienst, onder verschillende namen. In 1670 werd het 

op een openbare verkoping verkocht als De Goude Leeuw, een van ouds vermaarde herberg. 

Ook de inboedel ging mee, met herbergiers- en tappersgereedschap, bier- en wijnkannen van 

tin en aardewerk, tafels, stoelen, banken, bedden en kussens, dekens en gordijnen en zelfs een 

paar schilderijen. De herberg werd voortgezet als De Swan (Zwaan). De locatie was een prima 

tussenstop voor reizigers, namelijk aan een T-splitsing van land- en waterwegen: de doorgaande 

Lage Rijndijk (de Hoofdstraat), de Oude Rijn en de Does. Vanaf 1664 legde ook de trekschuit er 

aan. Er was overigens wel veel concurrentie, want lange tijd zaten er maar liefst drie herbergen 

bij de brug: de Goude Leeuw aan de kant van de Rijn er tegenover, aan de oostkant van de Does, 

De Hoorn en aan de westkant ’t Haasje. Rond 1730 veranderde de herberg in een grutterij. In deze 

voorloper van de kruidenierswinkel, werden graansoorten zoals boekweit en gerst in kleine stuk-

jes gebroken en als grutten voor de pap verkocht. In 1871 was de grutterij met ‘kruideniersaffaire’ 

nog in volle werking. Begin 20ste eeuw kreeg het pand zijn oude bestemming terug onder een 

nieuwe naam: café Doesbrug. Er kwam een biljart te staan, waar je kon prijsbiljarten. In 1932 werd 

Anton Hoogervorst, beter bekend als Toon Drup, kastelein van het café. Nu staat kleinzoon Cees 

met zijn vrouw Margriet achter de tap.

03.
/ aanlegplaats / Lezingen / Muziek / verzamellocatie Opleiding 
tot jager

jaagpad 41

Open zO  

foto: Beeldbank Leiderdorp

 
Café dOesBrug  

... Toon Drup zijn werk combineerde 

met een baan als brugwachter van 

de Doesbrug?. Als hij de brug moest 

bedienen, waren er nog wel eens 

klanten die zichzelf bijschonken.

wist u dat...

LeiderdOrp/94



Bijna had er een vliegveld gelegen in Leiderdorp. Bijna was de gemeente opgezadeld met een 

reusachtige infrastructuur, met talrijke landingsbanen en nog veel meer extra decibellen. Ruim 

zeventig jaar geleden zagen KLM-directeur Albert Plesman en Rijkswaterstaat Leiderdorp als de 

ideale locatie voor een Centraal Vliegveld. Leiderdorp lag immers vrij centraal tussen en dichtbij 

de vier grote steden.

Architect Dirk Roosenburg was dé vooroorlogse vliegveldspecialist van Nederland. In Den Haag 

staat het KLM-gebouw naar zijn ontwerp, met vliegende vogels op de gevel. Deze Roosenburg 

schetste in 1937-1939 een groots vliegveld met meerdere betonnen landingsbanen in de polder 

Achthoven. Maar het liep anders. Amsterdam zag het plan als een bedreiging voor haar eigen 

Schiphol. Een zware tegenlobby volgde. Uiteindelijk werd de strijd in 1939 beslecht in het voordeel 

van Amsterdam, met behulp van de Rijksluchtvaartdienst en de Landsadvocaat. Hoe de lokale 

bewoner er over dacht, daaraan werd geen aandacht aan geschonken.

De polder Achthoven is nog steeds een ideale centrale locatie, maar nu voor wandel- en fietsom-

metjes vanuit het omliggende stedelijke gebied. Je kunt hier via de middeleeuwse Ruigekade of 

over een recenter boerenlandpad op reis naar de groene ruimte. Een ruimte die eeuwenlang is 

gevormd en onderhouden door de lokale agrariërs. De trek naar buiten is niet nieuw. In vorige 

eeuwen wilden stedelingen ook de natuur in, weg van de stank en de drukte. Wie veel geld had, 

bouwde in het groen een buitenplaats of legde er een pleziertuin aan. Tegenwoordig ontdekken we 

graag de boerennatuur. Achthoven mocht zijn cultuurlandschap behouden. In plaats van vliegtui-

gen vliegen hier weidevogels, zoals grutto’s, kieviten en scholeksters.

Claudia thunnissen /  

kunsthistoricus

aCHtHOven: 
gruttO’s Of 
vLiegtuigen

Ontwerptekening Centraal vliegveld Leiderdorp, dirk roosenburg, 1937-1939. Links de aanvoerroute 
over de does, onder de bocht van de Oude rijn. Het vliegveld omvat vrijwel geheel achthoven en een 
deel van de polders van Koudekerk. Collectie: Het nieuwe instituut rotterdam  LeiderdOrp/95



Oegstgeest/96

za zaterdag open 
zO zondag open 

    informatiecentrum
A (gedeeltelijk) toegankelijk voor minder validen

E Consumpties verkrijgbaar

vOOrwOOrd & OverziCHt

01. geMeenteHuis

rHijngeesterstraatweg 13

Open / za  11-17 u

- Opening door burgemeester J.B. Waaijer (11 uur).
- Expositie in raadzaal Op reis door het gemeentearchief.
- Sneeuwwitje door kindertheater Ploef (11.15 uur).
- Expositie in hal door KunstenaarsCollectief Kuco.
- Rondleidingen (van 11.30 t/m 16.00 uur).

02. CuLtuurHuis de pauLus  

warMOnderweg 2 Zaterdag
- Expositie en historische film De Blauwe Tram (12-16 uur).
- Startpunt wandeling route De Blauwe Tram (vanaf 12 uur).
- L’invitation au voyage, Franse chansons door Roland. 
Guy met Peter Jansen aan de vleugel (12.30-13 uur en 
14-14.30 uur).
- Duizend-en-één-nacht, een muzikaal sprookje voor 
iedereen vanaf 6 jaar door Jacobien Rozemond (viool, 
zang en voetbal) i.s.m. K&O Oegstgeest (16-16.45 uur).
- Presentatie door Stichting Historisch Genootschap De 
Blauwe Tram (20 uur).
Informatie en aanmelding: www.cultuurhuisdepaulus.nl.
Thee in de tuin (12-16 uur).
Zondag
- Expositie en historische film De Blauwe Tram (14.30-17 uur).
- Startpunt wandeling route De Blauwe Tram.

Open / za  12-17 uur zO  14.30-17 u

Oegstgeest

K Muziek en/of dans
F Kinderprogramma
N andere nevenactiviteit

 Buitenactiviteit  

Open MOnuMenten & Osger weeKend 

 ANE

EAFNK

03. KasteeL & KOetsHuis Oud-pOeLgeest  

pOeLgeesterweg 1 Kasteel: zaterdag
- Rondleidingen (ieder half uur, de laatste om 16.30 uur).
- Micro Magic zeilwedstrijden in de vijver achter het 
Kasteel (15 uur).
De kasteelbar is zaterdag geopend.

Open / za zO  12-17 u EAFNK

Onder het thema “Op reis” presenteert het Open Monumenten & Osger Weekend voor het vijfde jaar 

een rijk en gevarieerd programma, op het land en dit jaar ook op het water! Op zaterdag 13 én zondag 14 

september 2014 openen veel bijzondere panden hun deuren speciaal voor u, om u te laten genieten van 

een sprankelend aanbod voordrachten, muziek, dans, theater en beeldende kunst. Nieuw dit jaar is de 

hop-on hop-off route aan boord van varend erfgoed tussen Oegstgeest, Warmond en Leiden. Ook zal er 

een vintage bus pendelen tussen de verschillende locaties en kunt u vanaf Cultuurhuis de Paulus de route 

van de Blauwe Tram wandelen. Voor het gedetailleerde programma - inclusief de vaarroutes, de route van 

de pendelbus en de wandeling - zie www.osger.nl.
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K Muziek en/of dans
F Kinderprogramma
N andere nevenactiviteit

 Buitenactiviteit  

 AN

OverziCHt MOnuMenten

Oegstgeest

04. HistOrisCHe sCHeepstiMMerwerf 
KLaas HennepOeL

HaarLeMMertreKvaart 2C

Open / za zO  12-17 u 

Zaterdag en zondag
- Varende monumenten en (scheeps)timmerwerk.
- Schipperstruien en wol uit de polder.
- Natuurexcursies o.l.v. MEC Oegstgeest (12, 14 en 16 uur).
- Films, o.a. over de bouw van de scheepstimmerwerf.
- Ambachtslieden en kunstenaars.

E

EAF

NB. De scheepstimmerwerf is bereikbaar 
via het voet/fietspad door de Klaas Henne-
poelpolder, met veerbootjes vanuit Leiden 
en Warmond en met een trekpontje over 
de Haarlemmertrekvaart.

N

05. grOene KerK en BegraafpLaats

HaarLeMMerstraatweg 4-6

Open / za zO  12-17 u

Zaterdag en zondag De Laatste Reis
- Expositie diverse middelen van vervoer (in en om de kerk).
- Muziek door cantor/organist Hans de Jong (doorlopend).
- Expositie Aaldert Rus.
- Rondleiding: Kunst op de Begraafplaats (13 en 15 uur).
Nieuwe Begraafplaats
- De herbegrafenis van Diederick van Leyden Gael, een 
film met o.a. Henri Lenferink en Jochem Myjer.
Kinderprogramma
- Kistdeksels beschilderen in het Veldhuys.
- Uitleg werking orgel en zelf muziek maken voor kinderen 
vanaf 4 jaar (16 uur).

06. dOrpsCentruM  

Lijtweg 9 Zaterdag
- Lezing Sander Flach Tijd voor het Dorpscentrum, 
verleden, heden en toekomst (12 en 13 uur).
- Blokfluitensemble Comrades of Desire (12.30-13.00 uur).
- Sneeuwwitje door kindertheater Ploef (14 uur).
- Speakerscorner met thema Op Reis (15 uur).
- BplusC klarinetensemble (16-16.30 uur).
- BplusC klezmerensemble (16.30-17 uur).
En verder: beeldhouwen, kringloopcentrum SOEK en 
stoeptekenen.
Zondag
- Yogales Judith Rohmer en tekenen (13 uur).
- Lezing Sander Flach Tijd voor het Dorpscentrum, 
verleden, heden en toekomst (14 uur).

Open / za  12-17 uur zO  13-17 u FNK

AFNK

Koetshuis: zaterdag
- Expositie Frans Buissink.
- Sneeuwwitje door kindertheater Ploef (13 uur).
- BplusC blokfluitensemble Espressivo (12.15-13.15 uur).
- Troubadours (13.30-14.15 uur).
- BplusC saxofoonensemble (14.20-15 uur).
- Comrades of Desire blokfluitensemble (15-16 uur).
Koetshuis: zondag
- Expositie Frans Buissink.
- BplusC harpleerlingen (12.30-13.30 uur).
- Haydn Trio blokfluit, viool, cello (14-14.30 uur).
- Residence Jazzsextet (15-17 uur).
De bar in het koetshuis is zaterdag en zondag geopend.

03. vervOLg > Oud-pOeLgeest  

pOeLgeesterweg 1

Open / za zO  12-17 u EAFNK



07. regenBOOgKerK 

MauritsLaan 12

Open / za zO  12-17 u

Zaterdag en zondag Expositie litho’s Chagall.
Zondag Optreden van vrouwenkoor Sedenka (15-16 uur).

ANK

08. HerinneringsMuseuM

apOLLOLaan 384 (wzC rustenborch)

Open / za zO  12-16.30 u

Doorlopend ontvangst voor een reis in de tijd. 
Modeltreinen doen je herinneren aan tijden van toen.

 ANEF

09. gevers-deutz BewaarsCHOOL

deutzstraat 19

Open / zO  12-17 uur

- Doorlopend ontvangst met presentatie over de 
geschiedenis en de verbouwing.
- Muziek door leerlingen BplusC.
- Presentatie van Alieke Krone: School at Sea, zeilend 
leren (14 uur).

E KN

10. Het dOK 

rustenBurgerpad 2

Open / za zO  13-17 uur

Zaterdag
- Expositie Instock gaat op reis.
- Universiteit van Oegstgeest, met voordrachten (ca. 15 
min.) van:
l Guido van Woerkom Op reis toen en nu (14 uur).
l Peter Sigmond Van Pool tot Pool, reizen op de kaart 
(14.30 uur).
l Els Jacobs Mythes over VOC-reizen (15 uur).
l Peter Boogaard Bergbeklimmen, van top naar top! 
(15.30 uur).
Zondag
- Expositie Instock gaat op reis.
Muziek & dans:
- BplusC dansleerlingen (13.30-14 uur).
- Comrades of Desire blokfluitensemble (14-15 uur).
- Junioren Orkest JSR (15-15.45 uur)

KN

OverziCHt MOnuMenten

Oegstgeest

06. vervOLg > dOrpsCentruM  

Lijtweg 9 - Snelschaken voor iedereen (14 uur).
- Universiteit van Oegstgeest, met voordrachten van (ca. 
15 min):
l Harm Habing Wel eens een komeet bezocht? Op reis 
door het zonnestelsel (15.30 uur).
l Adam Cohen Reis mee met je geneesmiddel (16.00 uur)
- Muzikale afsluiting (16.30 uur).
En verder: beeldhouwen, kringloopcentrum SOEK en 
stoeptekenen.

Open / za  12-17 uur zO  13-17 u FNK

Oegstgeest/98



Leiden/99

 AN

trekschuit en postkoets bij de Hogewoerdspoort. schoolplaat, aquarel door j..H. isings (1930). Collectie: teunissen/steegh.

uitsnede uit de gekleurde reproductie (1960) van de kopergravure van C. Hagen (1675). Collectie: eLO



Leiden/100

de Open Monumentendagen 2014 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 DUWO Leiden

l Huisman Tweewielers BV

l Architectenbureau Lau

l Schouten Verpakking

l Menken Kasander & Wigman Uitgevers

l Fick Makelaardij, Leiden

l Van der Valk Hotel 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 Ter Plekke Freelance Copy

l Brigitte Bruyns, Bron historisch onderzoek

l Piet de Baar

l Cor Smit

l Thunnissen Bureau voor Kunst & Cultuurhistorie

l Leiderdorps Museum

l Stichting Comité Doesbrug

l Scouting van der Does-Liethorp Leiderdorp

l Sparmuseum, Will en Marianne van Gessel

l Annemarie de Groot-Wesselingh

COLOfOn
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l Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands-Midden

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, Charlotte Staats 

jeugdactiviteiten Leiden / Miou Meer, Eline op ten Noort-Vrieling, Rob Otten, Eveline Plenter, 

Monique Aalbers en Trees Koenders (Kidsgids)

Muziek in Monumenten Leiden / Huub Frencken, Roos van Schie (contactgroep Leidse koren), 

Theo Visser (St. Orgelstad Leiden)

engelse teksten Leiden / Janet van der Mark-Mackenzie

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, m.m.v. Pieter Grijpink. Ge-

meentelijke ondersteuning: Edith Barkmeijer 

Open Monumenten & Osger weekend Oegstgeest / Saskia Baatenburg de Jong, Pauline Gijsberti 

Hodenpijl, Carla de Glopper, Rianne Meester, Marlies Merkestein, Margriet Panman, Petra Twisk

Contact / Leiden / telefoon: 071 516 7121 / e-mail: openmonumentendagen@leiden.nl / Leider-

dorp / telefoon: 071 545 87 26 / 071 545 85 00 / e-mail: ebarkmeijer@leiderdorp.nl / Oegstgeest / 

e-mail: info@osger.nl

websites / www.openmonumentendagenleiden.nl / www.leiderdorp.nl / www.osger.nl 

tekstbijdragen / Leiden: Piet de Baar, Jeremy Bangs, Reinoud Boter, Brigitte Bruyns, Liesbet 

Dijkstra, Jan Dröge, Marjolein Goos, Wouter Hollenga, Hanneke Jelles, Anneke Jesse, Lodewijk 

Kallenberg, Corrie van Maris, Frits van der Mark, Pieter Meijers, Ingrid Moerman, Irene Nieuwen-

huijse, Milou van Oene, Ingrid Pot, Peter Siepman, Esther Starkenburg, Jelle Verheijen, Minke 

Walda en Bodine van Wingerden / Leiderdorp: Claudia Thunnissen / Oegstgeest: Vereniging Oud 

Oegstgeest, Stichting Osger Support Oegstgeest

redactie / Ingrid Moerman, Liesbet Dijkstra, Willemijn Menken en Carien Overdijk (eindredactie 

Leiden), Claudia Thunnissen (Leiderdorp), Saskia Baatenburg de Jong, Pauline Gijsberti Hodenpijl 

(Oegstgeest)

illustraties / De afkorting ELO: Erfgoed Leiden en Omstreken (beeldbank: www.erfgoedleiden.nl)

afbeelding omslag / Hans de Sterke

vormgeving / Valetti, Claudia Claas

druk / Puntgaaf drukwerk

Oplage / 12.000

isBn/ean / 978-94-6228-510-1  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)



Leiden/102

01. stadHuis (tevens infopunt) / Breestraat 92 Open / za zO  Meer info p. 28

02. Het guLden vLies / Breestraat 125 Meer info p. 29Open / za   

03. vm. HeerenLOgeMent / nieuwstraat 4 Open / za zO  Meer info p. 30

04. vm. ev.- LutH. wees- en OudeLiedenHuis / MiddeLweg 38 Meer info p. 31Open / za zO  

05. HOOgLandse KerK / nieuwstraat 26C Open / za Meer info p. 32

06. woonhuis steensCHuur 15 / steensCHuur 15 Meer info p. 33Open / za zO  

07.  sint LOdewijKKerK / steensCHuur 19 Open / za   Meer info p. 34

08. Leidse sterrewaCHt / sterrenwaCHtLaan 7-13 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.  pietersKerK / pietersKerKHOf 1a, KLOKsteeg 16a Open / za zO  Meer info p. 40

13.  in den verguLden turK / Breestraat 84 Meer info p. 42Open / za zO  

14.  geMeenLandsHuis van rijnLand / Breestraat 59 Open / za  Meer info p. 43

15.  vm. HOteL du LiOn d’Or / Breestraat 24 Meer info p. 45Open / za zO 

16.  sieBOLdHuis / rapenBurg 19 Open / za  Meer info p. 48

17.  rijKsMuseuM van OudHeden / rapenBurg 28 Meer info p. 49Open / za  

18.   snOuCK HurgrOnjeHuis / rapenBurg 61 Open / za zO  Meer info p. 50

19. vm. KOetsHuis / dOeLensteeg 8 Meer info p. 51Open / za zO  

20.  vm. KweeKsCHOOL vOOr zeevaart / nOOrdeinde 2a Open / zO   Meer info p. 52

21. HistOrisCHe Haven / KOrt gaLgewater Meer info p. 54Open / zO  

22.  rijKsMuseuM vOLKenKunde / steenstraat 1 Open / za zO Meer info p. 58

23. BLauwpOOrtsBrug / BLauwpOOrtsBrug 1 Meer info p. 59Open / za zO  

24. MuseuM de LaKenHaL / Oude singeL 28-32 Open / za zO  Meer info p. 60

25. MareKerK / Lange Mare 48 Meer info p. 61Open / za  

26. sCHeepswerf staLLinga / adMiraaL BanCKertweg 19 Open / za zO  Meer info p. 62

27.  BegraafpLaats grOenesteeg / grOenesteeg 126 Meer info p. 63Open / zO

28. HerengraCHtKerK / HerengraCHt 70 Open / za  Meer info p. 64

29.  grOte HavenBrug / HavenpLein Open / za zO   Meer info p. 65

30. de vOLHarding / Haven 1-3 Meer info p. 66Open / za zO  

31.  zijLpOOrt / Haven 100 Open / zO  Meer info p. 67

32.  BegraafpLaats zijLpOOrt / Haven 64 Meer info p. 68Open / za zO  

34. rHijnHOf / Laan te rHijnHOf 4, rHijnHOfweg 4 Open / za zO  Meer info p. 71

35. HaagsCHe sCHOuw/ Haagse sCHOuwweg 14 Meer info p. 72Open / za zO  

Legenda

Leiden

12.  Breestraat 117 / Breestraat 117 Open / za zO  Meer info p. 41

33. vm. stedeLijKe gasfaBrieK / papegaaisBOLwerK 18 & 20 Open / za zO  Meer info p. 69
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j.    Op reis in je eigen stad,
speurtOcht dOOr Leiden
start bij de burcht, burgsteeg

/ Za ZO

j1.  Op WereLdreis, speLLen Op de burcht

de burcht, burgsteeg

/ Za ZO

jeugdactiviteiten /

j2.  dansen aan het steenschuur 

steenschuur 15

/ Za ZO

j4.  jeugdactiviteiten autOvrije ZOndag

hOOgLandse kerkgracht

/ ZO  

L1. LeZing histOrische vereniging 
Oud Leiden (hvOL)

rijksmuseum van Oudheden, rapenburg 28

/ vr  

LeZing /

tentOOnsteLLingen en infOrmatie /

t1.  van en naar Leiden in kaart en beeLd
vm. heerenLOgement (pand 3), kOOLZaaL

/ Za ZO

t2. archeOLOgisch centrum
hOOgLandse kerkgracht 17c

/ Za

t3. infOcentrum trekvaarten
café respOns, kOrte mare 4

/ Za ZO

d1. drukkerij mOstert
Langegracht 61

/ Za ZO

demOnstraties ambachten /

d2. demOnstraties steenhOuWen 
en smeden
hOOgLandse kerkgracht

/ ZO

activiteiten /

a1.  vOetveer histOrische haven
kOrt gaLgeWater (nr. 21)

/ ZO  

a2. dansen aan het steenschuur
steenschuur 15 (pand 6)

/ Za ZO

a5. vintage fietstOcht
startpunt: statiOnspLein
 

/ ZO  

kaart

Leiden

/ voor tijden en toelichting monumenten zie p. 7 / voor tijden en toelichting nevenactiviteiten zie p. 10

j3.  demOnstraties ambachten

hOOgLandse kerkgracht / Langegracht 61

/ Za ZO

stadsWandeLingen /

s1.  de reis van natuursteen
startpunt: stadhuis (pand 1)

/ Za

s2. te vOet, te paard, per kOets? Wat 
OnderhOud van de stad vOOr een 
reiZiger dOet
startpunt: stadhuis (pand 1)

/ ZO




