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EEN KWART EEUW OPEN MONUMENTENDAGEN LEIDEN
Open Monumentendagen Leiden 2012 staat in het teken van FEEST.
Dit jaar wordt gevierd dat er voor de 25e keer Open Monumentendagen in Leiden worden georganiseerd. Reden voor een feestje.
LEIDEN EN FEEST GAAN AL EEUWEN SAMEN
Feestelijke maaltijden en vertoningen luisterden de diverse bezoeken van Willem van Oranje op. Maurits werd in 1594 na het veroveren van Groningen onthaald met voorstellingen en pal voor het
Prinsenlogement (Prinsenhof) aan het Rapenburg had men van
hout en zeildoek een piramide achtig bouwsel opgetrokken dat
in zijn decoraties de veldheer verheerlijkte. ’s Avonds was er vuurwerk! In 1609 werd het Twaalfjarig bestand gevierd.
De universiteit bracht haar eigen feestcultuur met zich mee. Het begon met de openingstocht in 1575. Eeuwfeesten werden uitbundig
gevierd; in 1775 bijvoorbeeld met toespraken, gedichten en muziek
in de Pieterskerk en een maaltijd in de Doelen met als afsluiting
vuurwerk. Ook in 1975 pakte de universiteit flink uit met een feest op
het Rapenburg en met diverse optredens in het Academiegebouw
en in de mensa “De Bak” aan de Kaiserstraat.
En altijd wordt Leidens Ontzet groots gevierd op 3 oktober, al 125
jaar georganiseerd door de 3 October Vereeniging Leiden.

Muziek hoort bij een feest en daar kan dan ook weer volop van
genoten worden tijdens de diverse inloopconcerten. Voor de jeugd
staan de activiteiten in het teken van circus, te vinden boven in de
Burcht.
Informatie over de programma’s van de regiogemeenten Leiderdorp en Oegstgeest zijn eveneens in dit boekje opgenomen. Op
zondag is de binnenstad weer autovrij.
Ik wil namens de Stichting Open Monumentendagen Leiden iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van
dit evenement. Vrijwilligers, subsidiegevers, sponsors, eigenaren of
gebruikers van panden, deskundigen of anderszins: alleen met elkaar is het mogelijk om deze dagen te organiseren.
Wij wensen u veel plezier! Graag toosten we op nog vele jaren Open
Monumentendagen Leiden: “Fifa ’t glaesie!”
Ien van den Bergh
Voorzitter Stichting Open Monumentendagen Leiden

voorwoord

Dit jaar sluiten de Leidse Open Monumentendagen niet aan bij het
landelijke thema. Dit jaar onthalen we een bont gezelschap van
panden als waardige gasten op ons eigen feest. Niet alleen de beste
en mooiste monumenten, maar ook opvallende nieuwe panden. De

keuze was niet gemakkelijk, want Leiden biedt zoveel moois. En
zoals het zo vaak gaat met uitnodigen voor een feestje, als je de
ene vraagt moet je eigenlijk ook de andere uitnodigen. We hebben
natuurlijk de klassiekers, maar ook prachtige tuinkamers, fabrieken,
een verborgen kelder, statige panden op het Rapenburg, kerken en
vele anderen.
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TIPS VOOR DE BEZOEKER
Het boekje: overzicht van alle programma’s
l

l

De Kidsgids en het Engelstalige programma (Leiden) zijn tijdens de

menten en nevenactiviteiten in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.

Open Monumentendagen verkrijgbaar bij het centrale informatie-

Daarnaast vindt u in dit boekje:

punt in het Leidse stadhuis, Breestraat 92-104.

– Informatie over de opengestelde monumenten in Leiden en

Parkeren Leiden
De wandel- en fietsroutes zijn niet bedoeld voor auto’s. Als u met de

Leiderdorp.
– Het programma Muziek in Leidse Monumenten en het orgelprogramma ‘Alles uit de kast’ (Leiden).
– Wandelroutes en een fietsroute langs opengestelde monumenten
l

Kidsgids en Engelstalig programma

In dit boekje vindt u een overzicht van alle te bezichtigen monu-

auto naar Leiden komt, kunt u gebruik maken van het Parkeerterrein
aan de Haagweg. U betaalt tussen € 4,- en € 10,-, afhankelijk van de
parkeerduur, en kunt dan gratis met een busje naar de Breestraat

in Leiden.

worden vervoerd waar de Leidse wandel- en fietsroutes beginnen.

Openingstijden vindt u in het overzicht van monumenten; in

Zie voor informatie www.stadsparkeerplan.nl (tel. 071 512 00 71).

principe zijn ze als volgt:

Autovrije zondag

Leiden		

za 10-17 uur; zo 12-17 uur.

Zondag 9 september is het autovrije zondag in Leiden. Dit betekent

Leiderdorp

zo 12-17 uur.

dat een deel van het centrum niet toegankelijk is voor auto’s. Zie

Oegstgeest

za 11-17 uur; zo 12-17 uur.

hiervoor het kaartje op de achterflap. Openbaar vervoer en taxi’s

Let u op afwijkende openingstijden bij individuele monumenten!

mogen wel door het autovrije gebied rijden.

Deze zijn vermeld bij de beschrijving van de monumenten in dit

Fietsverhuur

boekje.

Bij Leiden Centraal Station kunt u een fiets huren tegen betaling

Bezoek monumenten

van € 7,50 en een borg van € 50,-. Legitimatie is verplicht. Reserve-

Niet alle panden zijn berekend op grote aantallen bezoekers. Het is

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

daarom goed mogelijk dat u bij bepaalde panden korte of langere

Openbaar vervoer

tijd moet wachten. De organisatie vraagt daarvoor uw begrip en

Wij raden u aan actuele informatie op te vragen bij Connexxion (tel.

medewerking. Bezoek aan elk van de opengestelde monumenten

0900 9292, € 0,70 p.m.) of te kijken op www.connexxion.nl.

is geheel voor eigen risico.

Informatie

Informatiepunt Leidse Open Monumentendagen

www.openmonumentendagenleiden.nl; twitter: @OMDLeiden.nl

Het centrale informatiepunt tijdens de Open Monumentendagen

www.leiderdorp.nl

vindt u in het Leidse stadhuis, Breestraat 92-104.

www.oegstgeest.nl
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MONUMENTEN LEIDEN
za

Zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur

zo

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

B
A
I

Afwijkende openingstijden
(±) (Gedeeltelijk) toegankelijk voor minder validen
Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

Bezoek aan elk van de opengestelde monumenten is op eigen risico.
nr .

E
K
F
N
M

Consumpties verkrijgbaar
Muziek in monument /orgelprogramma (zie p. 16-18)
Jeugdactiviteit (zie p. 12-13)
Andere nevenactiviteit (zie p.12-15 en monument teksten)
Monument opgenomen in Kidsgids

Volg ons op twitter @OMDLeiden

monument

open

bijzonderheden

karakteristiek

blz

1

Stadhuis

za zo

AIKM

Een gevel vol verhalen

28

2

Breestraat 117

za zo

± AI

Artsenwoning slokte buurpand op

29

3

vm. Kosterswoning Petruskerk

za zo

± AI

De kerk brandde af, de woning bleef

30

za zo

AI

Landschapsillusies en een nepdeur

31

za zo

B ± AIM

Hoe een klok een steeg zijn naam gaf

32

za zo

IM

Presentje van de graaf voor Leiden

33

za zo

B ± AKNM

Eerst een torenhoge kloosterkapel

34

za zo

BAENM

Een tuin vol kampioenen

35

za zo

AIE

Gastvrijheid bij Maison Prins

37
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Breestraat 92-104

Ketelboetersteeg 10

Tuinkamer
Nieuwsteeg 31

5

Pieterskerk

6

Gravensteen

7
8
9

Kloksteeg 16A

Pieterskerkhof 6

Academiegebouw
Rapenburg 73

Hortus botanicus
Rapenburg 73A

Rapenburg 8

Rapenburg 4

za zo

I

Achttiende-eeuws gedecoreerd

38

11

Hotel De Doelen

za zo

BI

Van het Peperstraatje rest een poort

39

12

Ars Aemula Naturae

za zo

B ± AEK

Bouwsporen en kunst uit vijf eeuwen

40

13

Lokhorstkerk

za

AEKFM

Orgelgalerij in laat-rococostijl

41

14

Kerk Christelijke Gemeente

za zo

BIEK

Statig dwarshuis werd kerk

42

15

Stadsgehoorzaal

± AIEM

Ooit voor kermisattracties en sport

43

16

Gemeenlandshuis van Rijnland

za

INM

Met ijzeren kantoor

44

17

Waag en Boterhal

za zo

± AKM

Schepels, aggelen en pinten

46

18

De Burcht

za zo

KFM

De motte werd steeds hoger

48

19

vm. Heilige Geest of Arme Wees- en
Kinderhuis Hooglandse Kerkgracht 17

za

± AIEKN

Vleugels voor jongens en meisjes

49

20

Hooglandse Kerk

za

AK

Het geld voor het schip was op

52

21

De Bonte Koe

± AE

Jugendstilslagerij werd kroeg

53

22

Nieuwstraat 36

za zo

± AIKN

Prinses Juliana musiceerde hier

54

23

Steenschuur 11

za zo

IFN

Met houtskelet uit de vijftiende eeuw

55

Rapenburg 2

Pieterskerkgracht 9A

Pieterskerkstraat 1

Langebrug 63
zo

Breestraat 60

Breestraat 59

Aalmarkt 21

Burgsteeg

Middelweg 2
za zo

Hooglandsekerk-Choorsteeg 13

leiden
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monument

24

Synagoge

25

Plantsoentheater

26

Sint Anna Aalmoeshuishof

27

Tuinkamer

28

vm. Ketelhuis Tieleman & Dros

29

Meelfabriek

30

Regentenkamer hof Meermansburg

31

Marekerk

32

Leidse Schouwburg

33

Molenmuseum De Valk

34

Leidse Sterrewacht

35

Regionaal Archief Leiden
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open
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blz

B ± AIN

Twee keer zwaar beschadigd

56

za zo

IN

Rijke voorgevel, sobere achtergevel

57

za

I

Ook vingerkootjes in de kapel

58

za zo

AI

Exotische vogels en bleekvelden

59

za zo

AE

Van zeep naar blikvoer

60

za zo

I

Het ketelhuis overleefde alles

62

IE

Drie portretten voor eeuwig

63

± AIEK

Arent wilde iets achthoekigs

66

± AIEF

Een hoefijzervormig blijvertje

67

za zo

BI

Wieken met een boodschap

68

za zo

± AIEK

Alle koepels glimmen weer

69

za zo

AN

Middeleeuws ontworpen

71

zo

Levendaal 14-16

Plantsoen 45

Middelstegracht 2

Hooigracht 39

Middelstegracht 36

Oosterkerkstraat 18
zo

Oude Vest 159A
za

Lange Mare 48
zo

Oude Vest 43

2e Binnenvestgracht 1

Sterrenwachtlaan 5-9

Boisotkade 2A

Details in de Meelfabriek foto’s: Claudia Claas

leiden

nr .

overzicht monumenten
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Al duizenden jaren leggen steenhouwers afbeeldingen en teksten vast in
steen. Het ambacht wordt beoefend
door vakmensen die tegelijkertijd
kunstenaar zijn.

Langegracht 70c, Leiden
Tel. 06 5191 1160

BamBam Restauratiesteenhouwers is
zo’n ambachtelijke steenhouwerij die,
met respect voor het unieke karakter
van natuursteen, mechanische en/of
atmosferische schade hieraan herstelt
en restaureert. Met aandacht voor
goed ontwerp wordt het werk op
traditionele wijze en, indien nodig,
handmatig uitgevoerd.

www.bambamsteenhouwers.nl
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NEVENACTIVITEITEN LEIDEN
demonstraties ambachten

D1
D2
D3

Drukkerij Mostert en van Onderen!

za zo

Langegracht 61

12-17 u

Steenhouwerij BamBam

za zo

Langegracht 70c

12-17 u

Bedruk een bierviltje met je eigen tekst op een Heidelberger Degelautomaat.

Demonstraties Steenhouwen.

Ambachtelijke Smederij Sjaak van de Geijn

za 10-17

u

Oude Varkenmarkt 4

zo 12-17

u

Demonstraties Smeden.

restauratie

R1

Uitleg restauratie Doelenpoort

Uitleg over de restauratie van de Doelenpoort die gebouwd is in 1645 als

za zo

Groenhazengracht

toegangspoort voor de Doelen, het oefenterrein van de Leidse schutterij.
De poort is volledig gedemonteerd om te worden ontdaan van de harde
cementmortel en weer volgens de regels van het Hollands Classicisme te
worden opgebouwd (zie p. 64).

R2

Uitleg restauratie kassen Hortus botanicus

Uitleg over de renovatie van het kassencomplex voor tropische planten

za zo

Rapenburg 73A

dat in 1937 is gebouwd. De Hortus botanicus heeft sinds 1700 een tropische
plantencollectie waarvoor de kassen telkens zijn aangepast en vernieuwd.

jeugdactiviteiten

J

Speurtocht door Leiden

J1

J2

za zo

Speurtocht door Leiden. Haal je kidsgids op bij het Stadhuis of de Burcht.

Feest op de Burcht

za zo

Doe mee met het verjaardagsfeest van de Open Monumentendagen! Kom

De Burcht (nr. 18), Burgsteeg

13-17 u

naar de Burcht voor spetterend jeugdcircus en allerlei feestelijke activiteiten.

Schatgraven bij het Gerecht

zo 12-17

Start bij de Burcht (nr. 18)

Het Gerecht

u

Schatgraven bij het Gerecht. Graaf mee met een echte archeoloog en behaal je archeologendiploma.

J3

Jeugdactiviteiten Autovrije zondag

zo 12-17

u

Verschillende jeugdactiviteiten in het kader van de autovrije zondag.

za 10-17

u

Feest in de tuin van de graaf met verschillende jeugdactiviteiten.

Hooglandse Kerkgracht

J4

Jeugdactiviteiten in de Lokhorstkerk (nr. 13)
Pieterskerkstraat 1

J5

Beleef de Middeleeuwen!

Beleef de Middeleeuwen!

za zo

Bij Steenschuur 11 (nr. 23)
lezingen

L1

Lezing Historische Vereniging Oud Leiden

u

vr 20

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28

Van verdedigingsgordel tot singelpark. De Leidse singels zullen de komende jaren worden omgevormd tot één park (zie p. 78). Spannend is dit
Singelpark onder meer door z’n historische gelaagdheid. De oude vestinggrachten zijn op zich nog intact, maar in de loop der eeuwen is er het
nodige veranderd aan wat aan de singels en op de oude stadswallen te
vinden is. Het verhaal van het ontstaan van de singelring, het gebruik ervan
en de veranderingen die deze heeft ondergaan, tot en met het Singelparkconcept, is het onderwerp van de lezing van de historicus Cor Smit.

L2

Lezing ‘Stad als feestdecor’

za 15

u

Rijnlands Architectuur Platform, Nieuwstraat 33

Het RAP organiseert een lezing rondom het thema ‘Stad als feestdecor’.
Wat is de ruimtelijke impact van feesten in de stad Leiden geweest?

tentoonstellingen

T1

Regionaal Archief Leiden (nr. 35)

za zo

Tentoonstelling over de geschiedenis van feesten in Leiden. Neem ook een
kijkje achter de schermen van het Regionaal Archief met rondleidingen

Boisotkade 2A

door de depots. Of geniet van al het historisch filmmateriaal over feestelijke
gebeurtenissen in de stad.

T2

Rijnlands Architectuur Platform
Nieuwstraat 33

za zo

Een feestelijk paviljoen of uitbundige verlichting in het Singelpark: wat is de
ruimtelijke impact van feesten op de stad Leiden geweest? Bekijk en beleef
het bij de tentoonstelling ‘Stad als feestdecor’ in het RAP.
leiden
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NEVENACTIVITEITEN LEIDEN
vervolg tentoonstellingen

T3

Archeologisch Centrum (in nr. 19)

Hier komt de geschiedenis van Leiden in vogelvlucht tot leven. Verbaas u

za zo

Hooglandse Kerkgracht 17C

boven de maquette hoe klein middeleeuws Leiden was. Bekijk de topvondsten die in de Sleutelstad zijn gevonden. En de kinderen? Die vermaken zich
wel in de historische kinderhoek.

T4

Gemeenlandshuis van Rijnland (nr. 16)
(garderobe)

u

za 10-17

Expositie over de geschiedenis van Rijnland en feest bij het hoogheemraadschap (zie ook de thematekst ‘Hensbekers en Heildronken’, p. 45).

Breestraat 59

Ook is er aandacht voor de historie van de groene binnenplaats.

activiteiten

A1

Feestelijke stadswandelingen olv. Gilde
Leiden, Startpunt in het Stadhuis (nr. 1)

zo 12-16

Breestraat 92-104

ieder half uur

za 11-16

u

Ook dit jaar nemen de gidsen van Gilde Leiden u graag mee voor een

u

korte, gratis stadswandeling om de directe omgeving van het stadhuis met
andere ogen te bekijken. Natuurlijk zal tijdens deze wandeling het thema
‘Feest’ ruimschoots aan bod komen.

A2

Regionaal Archief Leiden (nr. 35)

za 13

u

Demonstraties historische dans door Fiori di Folia. Wat te denken van een

Boisotkade 2A

14.30 u

vrolijke balli uit de vijftiende, de gagliarda uit de zestiende of een groeps-

en 16 u

dans uit de achttiende eeuw? Het gezelschap Fiori di Folia maakt er een
feestelijk spektakel van, begeleid door ensemble Galileo.

A3

Hortus botanicus (nr. 8)

za 15

Rapenburg 73A

zo 12+15

Rondleiding ‘de 25 kampioenen van de Hortus’

u
u

Rondleiding ‘Hortusgebouwen en hun groene bewoners’
Kleine bollenmarkt

za zo

13-17 u

A4
A5

Lokhorstkerk (nr. 13)
Pieterskerkstraat 1

Synagoge (nr. 24)
Levendaal 14-16

za 15.15

u

Ensemblemuziek met Barokke Klanken door sopraan, fluit, viool en orgel.

16.15 u
zo 13.30

15 u

u

Donald de Marcas vertelt humoristische verhalen op de Europese dag van
het Joods cultureel erfgoed.

A6

Het Plantsoentheater (nr. 25)

Concerten in de salon zijn al eeuwen een mooie traditie bij de gegoede

za zo

Plantsoen 45

burgerij; chambre d’amis, dichters in de woonkamer. Bij Het Plantsoentheater kunt u vrij binnenlopen en genieten van het huis met kleine feestjes
van optredens!

A7

Beleef de Middeleeuwen!

Beleef de Middeleeuwen! Loop langs en laat je verrassen door verfijnde

za zo

technieken van Middeleeuwse ambachten. Probeer het ook zelf uit! Geniet

Bij Steenschuur 11 (nr. 23)

bovendien van muziek en waan je in middeleeuwse sferen.

A8

Bruggentocht Startpunt Stille Mare/Oude Rijn.

zo

Varend onder diverse bruggen met Irene Nieuwenhuijse, schrijfster van

Beperkt aantal plaatsen. Alleen deelname met toe-

12, 13, 14 u

Het Leids Bruggenboek.

gangskaart, verkrijgbaar op zondag in het Stadhuis.

A9

Autovrije zondag,
Binnenstad Leiden

zo 12-17

u

Een groot deel van de Leidse binnenstad is op zondag 9 sept. autovrij (zie
plattegrond achterflap). Het autovrije gebied is wel toegankelijk voor openbaar vervoer en taxi’s. Er zijn verschillende activiteiten in het kader van de
autovrije zondag, u vindt ze op www.autovrijezondagleiden.nl.

RESTAURANT

BURGERZAKEN
Waar

Breestraat 123
T 071 566 11 22

www.restaurantburgerzaken.nl
Omschrijving

stijlvol lunchen en dineren in
monumentaal pand (1393)
tegenover het stadhuis
Aanbieding

koffie/thee van het huis na uw
lunch of diner op vertoon van
leiden

dit boekje
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muziek in leidse monumenten

16

locatie zaterdag

tijd

Nieuwstraat 36 (nr. 22)

za 13

uitvoerende

u

Sabine Meijers, harpiste

programma

Geen inloopconcert, maar een FIESTA. Harpiste Sabine
Meijers dient een Spaans programma op dat twee
continenten en een wereld aan genres beslaat. Klassieke
vormen en structuren komen van Granados, Albeniz en
Rodrigo: Spanjaarden die zich tegoed doen aan hun
Arabische, Joodse en zigeunererfenis. Astor Piazolla, the
Father of the New Tango, staat garant voor Latin feeling
en flair van de overzijde van de Atlantische Oceaan.

vm. Heilige Geest of
Arme Wees- en Kinderhuis (nr. 19)

za 14

u

Saxofoonkwartet

Vier bereisde saxofonisten, met Rotterdam als thuishaven, doen Leiden aan om een feestje te bouwen. Met

Hooglandse Kerkgracht 17

de mooiste souvenirs van hun concertreizen: Bachs
Italienisches Konzert en Händels Queen of Sheba. Het
Weeshuis neemt ook vandaag weer iedereen op binnen
de muren. Zeker dit Rotterdams Saxofoonkwartet.

Academiegebouw (nr. 7)

za 15

u

Blaaskwintet Osger

Rapenburg 73

Een feestje voor de zintuigen, dat serveert blaaskwintet
Osger vanmiddag. Het vijftal trakteert u op een stuk van
de Française Claude Arrieu, een veelzijdig componiste
die een groot deel van de vorige eeuw heeft voorzien van
concerten, liederen, filmmuziek, opera’s en kamermuziek.
Haar ‘Quintette en Ut’ droeg ze op aan fluitist Jean-Pierre
Rampal.

Leidse Sterrewacht (nr. 34)
Sterrenwachtlaan 5-9

za 16 u

Musica del Cuore,

In Leiden is het feest want daar speelt de muziek;

Caroline Erkelens zang,

In Fez is het feest want daar straalt altijd de zon;

Anne Koene harp

In Parijs is het feest want daar woont de liefde.
Er zal geen ster meer aan de hemel hangen als dit
hartverwarmende duo heeft gezongen.

leiden

MUZIEK IN LEIDSE MONUMENTEN De inloopconcerten duren ongeveer 30 min, tenzij anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden.

De Burcht (nr. 18)

za 19-20

u Junior Eats Alone

Burgsteeg

Junior Eats Alone is een zesmans formatie. Van Kopenhagen tot Paradiso: geen podium is onbekend voor deze
heren. Ze maken pop/rock, maar die omschrijving is te kort
door de bocht. Soms zijn het luisterliedjes, soms is er gitaargeweld. Het is een échte liveband. In 2011 bracht de band
zijn tweede album uit: A forest without trees. Dat belooft
een bijzondere akoestische set op de Burcht te worden.

locatie zondag

tijd

Ars Aemula Naturae (nr. 12)

zo 12

u

uitvoerende

programma

Vocaal ensemble Axioma

Geen feest of Axioma weet een toepasselijk lied. Het

Pieterskerkgracht 9A

dubbelkwartet bezingt de jaarwisseling, een willekeurige
bruiloft, moederdag, Kerstmis, vakantie, en zelfs ... het
bloemencorso. Een lichtvoetig programma met muziek
van alle tijden en uit alle windstreken. Sommige onbekend, andere een feest der herkenning.

Stadhuis (nr. 1)

zo 13

u

Elma van den Dool

Breestraat 92-104

Leiden kent haar van de Lakenfeesten en het Scratch
Muziekpodium... nu zingt ze weer tijdens de Open
Monumentendagen. Elma van den Dool is een profi
party crasher. Met Bach en Poulenc brengt ze het feest
op gang, om vervolgens - als een ware diva - via de
Juwelenaria en een aria uit Romeo et Juliette, de meest
ingetogen Leidenaar te verleiden tot een Verdiaans
meezingbachanaal: Libiamo!

Kerk Christelijke Gemeente (nr. 14)
Langebrug 63

zo 14

u

Instrumentaal ensemble

Alle dagen feest – dat is dit jaar het motto van de vier

Het Nonet

strijkers en vijf blazers van Het Nonet. Een half jaar
geleden luidden ze de viering van hun tienjarig bestaan
in met een jubileumconcert. Vandaag klinkt dat nog
steeds door. Hoor het zelf aan de Roemeense Dansen

Vervolg p 18 >

van Bartók en delen uit de Carmen-suite van Bizet.

leiden

Vervolg p. 18 >
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locatie zondag

tijd

Waag en Boterhal (nr. 17)

zo 15

u

Aalmarkt 21

uitvoerende

programma

William Byrd Vocaal

Zeven keer feest, want zes Nederlandse componisten

Ensemble

vieren in 2012 een geboortejubileum en een enkeling viert
zijn sterfjaar: Willaert, Clemens, Sweelinck, Diepenbrock,
Wagenaar, Strategier en Escher. Elk van hen schreef
Franse chansons voor koor a capella. Vanmiddag een
voorproefje van een avondvullend concert.

De Burcht (nr. 18)

zo 16-17

u

Voor de Burcht

De JFK’s (Niels Menken

Waar de JFK’s (Jonge Frisse Kerels) verschijnen, ontstaat

en zijn band)

vanzelf een feestje. Wat wil je ook: drie of vier knappe
mannen die groovende jazz(rock) spelen?! Maar ze kennen wel grenzen, want die onmatige overvloed aan jazz,
blues en swing blijft wel strikt instrumentaal. Er wordt
NIET gezongen, althans niet door de JFK’s. Dansers wel-

kom, van alle leeftijden.

Orgelprogramma ‘Alles uit de kast’

Demonstraties en mogelijkheid tot het bespelen van orgels

locatie

tijd

uitvoerende

programma

Hooglandse Kerk (nr. 20)

za 11-13 u

Theo Visser

Bezichtiging van het orgel, uitleg en mogelijkheid om zelf

Middelweg 2

Lokhorstkerk (nr. 13)

te spelen.
za 11-12

u

Peter Kuijt

Pieterskerkstraat 1

Marekerk (nr. 31)

Bezichtiging van het orgel en mogelijkheid om zelf te
spelen.

za 10-17 u

Lange Mare 48

Henk Gijzen en andere

Korte bespelingen en bezichtiging van het orgel.

organisten

Academiegebouw (nr. 7)

za 13-17 u

Bert Crama en andere

Bezichtiging van het orgel, uitleg en mogelijkheid om

Rapenburg 73

zo 13-17 u

organist van de Musici

zelf te spelen. Za: geen orgel tijdens concert Blaas-

rond het Academie-orgel

kwintet Osger

leiden

VERVOLG MUZIEK IN LEIDSE MONUMENTEN De inloopconcerten duren ongeveer 30 min, tenzij anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden.

leiden

De Burcht met zicht op de Hooglandse Kerk foto: Claudia Claas
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Alle routes beginnen bij de voorkant van het stadhuis. Breestraat

gracht vervolgen; deze gaat over in de Pieterskerkstraat. Rechts, op

92-104 (nr. 1, p. 28). Op zaterdag is er markt aan de achterzijde van

nummer 1: de Lokhorstkerk (za; nr. 13, p. 41). Vanuit de Lokhorstkerk

het stadhuis. De monumenten op de routes zijn opengesteld op

rechts en meteen links een smalle poort in: Arend Roelandsteeg.

zaterdag en zondag tenzij anders vermeld. Voor afwijkende ope-

Aan het einde rechtsaf de Langebrug weer op. Rechts bevindt

ningstijden zie de monumentenbeschrijvingen.

zich Langebrug 63 (nr. 14, p. 42). Vanuit Langebrug 63 rechts en
de eerste steeg links: Pieterskerkchoorsteeg. Deze komt uit op de

WANDELROUTE 1: ROND DE PIETERSKERK

Breestraat met schuin rechts aan de overkant het stadhuis.

Tegenover het stadhuis: Breestraat 117 (nr. 2, p. 29). Vanuit Breestraat
117 naar rechts. Tweede steeg rechts: Ketelboetersteeg. Op de hoek

WANDELROUTE 2: ROND DE HOOGLANDSE KERK

met de Langebrug, de entree op Ketelboetersteeg 10: de vm. kos-

Vanuit het stadhuis naar rechts. Even verderop rechts, op nr. 60,

terswoning van de Petruskerk (nr. 3, p. 30). Vanuit de kosterswoning

bevindt zich de Stadsgehoorzaal (zo; nr. 15, p. 43). Aan de overkant,

linksaf en dan rechtdoor de Zonneveldstraat in. Deze straat uitlopen

op nummer 59: het Gemeenlandshuis van Rijnland (za; nr. 16, p. 44).

tot aan de Nieuwsteeg. Aan de overkant: Nieuwsteeg 31, met de

De Breestraat vervolgen en de eerste steeg rechts: Vrouwensteeg.

tuinkamer (nr. 4, p. 31). Vanuit Nieuwsteeg 31 naar links. Bij de kerk

Rechtdoor de brug over en direct naar rechts: Stille Rijn. Via de

links. Rechts, op nummer 16A de toegang tot de kerkmeesterska-

volgende brug rechts het water weer oversteken naar de Waag en

mer van de Pieterskerk (nr. 5, p. 32). Voor de toegang van de kerk

Boterhal (nr. 17, p. 46). Vanuit de Waag rechts en dan naar links, de

zelf loopt u om de kerk heen. Vanuit de kerkmeesterskamer rechts.

brug over. Aan de overkant van het water rechtsaf: Nieuwe Rijn.

Bij het plein weer rechts. Aan de overkant ligt het Gravensteen (nr.

Eerste steeg links: Burgsteeg. Aan het einde links, onder de poort

6, p. 33). Vanuit het Gravensteen het plein weer oversteken en daar-

door naar de Burcht (nr. 18, p. 48). Vanuit de Burcht links, het Van

na rechtsaf de Kloksteeg in. Het water oversteken via de brug en di-

der Sterrepad in. Aan het einde rechts: Oude Rijn, en de volgende

rect naar rechts. Meteen links: het Academiegebouw (nr. 7, p. 34) en

straat rechts: Hooglandse Kerkgracht met rechts, op nummer 17,

de toegang tot de Hortus botanicus (nr. 8, p. 35). Vanuit de hortus

het vm. Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis (za; nr. 19, p. 49).

linksaf, het Rapenburg verder aflopen. Bij de eerste brug rechtsaf

Vanuit het vm. weeshuis rechts, de Hooglandse Kerkgracht vervol-

het water oversteken en direct links om het Rapenburg te vervol-

gen. Na de kerk links: Nieuwstraat. Links aan het plein de toegang

gen. Na de volgende straat liggen rechts Rapenburg 8 (nr. 9, p. 37),

tot de Hooglandse Kerk (za; nr. 20, p. 52). Vanuit de kerk naar links,

Rapenburg 4 (nr. 10, p. 38) en Rapenburg 2 (nr. 11, p. 39). Vanuit Ra-

de Middelweg in. Eerste steeg rechts: Hooglandsekerk-Choorsteeg

penburg 2 weer terug (links) en daarna ook de eerste zijstraat links,

met aan het einde aan de rechterzijde: café De Bonte Koe (nr. 21, p.

de Langebrug. De derde straat rechts: Pieterskerkgracht. Rechts,

53). Vanuit het café rechts en weer rechts: Hooigracht. Rechts, de

op nummer 9A: Ars Aemula Naturae (nr. 12, p. 40). De Pieterskerk-

Nieuwstraat in. Rechts: Nieuwstraat 36 (nr. 22, p. 54). Vanuit Nieuw-

leiden

WANDEL - EN FIETSROUTES LANGS OPENGESTELDE MONUMENTEN

straat 36 rechts. Aan het einde van de straat, bij de poort links de

drukkerij Mostert & Van Onderen! (p. 12). Aan de overkant, op nr.

Burgsteeg in. De brug over. Rechts bevindt zich het stadhuis.

70c, het atelier van steenhouwerij BamBam (p. 122). Vanuit de druk-

kerij rechts de Langegracht op en meteen rechts: Zandstraat. Aan
FIETSROUTE: RONDJE MONUMENTAAL LEIDEN

het eind rechts, langs het water. Bij de ophaalbrug links. Links, aan

Vanuit het stadhuis links, over de Breestraat. Voor het water rechts:

de Lange Mare, bevindt zich de Marekerk (za; nr. 31, p. 66). Vanuit

Steenschuur. Een eindje verder rechts: Steenschuur 11 (nr. 23, p. 55).

de kerk rechts en voor de brug linksaf, over de Oude Vest tot aan

Vanuit Steenschuur 11 rechtdoor de brug over en de tweede straat

nr. 43: Leidse Schouwburg (zo; nr. 32, p. 67). Vanuit de schouwburg

links met links op de volgende hoek de Synagoge (zo; nr. 24, p.

linksaf, de Oude Vest vervolgen. Aan het eind rechts, over de brug

56). Vanuit de Synagoge de Korevaarstraat oversteken naar het

en doorrijden tot aan Molen De Valk (nr. 33, p. 68). Vanuit de mo-

Levendaal. Bij de stoplichten oversteken, volg het Levendaal. Een

len rechts en weer rechts. Langs de zonnewijzer, de 2e Binnenvest-

eindje verder rechtsaf de Kraaierstraat in. Voor het water linksaf:

gracht in. De Steenstraat oversteken en rechtdoor, de 1e Binnen-

het Plantsoen volgen tot nummer 45; Plantsoentheater (nr. 25, p.

vestgracht op. Bij de Morspoort rechtdoor, de poort rechtshouden,

57). Het Plantsoen vervolgen en linksaf de Rijnstraat inslaan. Steek

langs molen “De Put”, de houten ophaalbrug over. Rechtdoor de

het Levendaal en de Hogewoerd over en ga na het water linksaf de

Weddesteeg in (hier werd Rembrandt van Rijn geboren). Aan het

Nieuwe Rijn op. Volg de Nieuwe Rijn en sla rechtsaf, de Middelste-

einde van deze steeg links, het Noordeinde in en vervolgens rechts

gracht in, met links de entree naar het Sint Anna Aalmoeshuishof

de Oude Varkenmarkt op. Links, op nummer 4: Smederij Van de

(za; nr. 26, p. 58). Vanuit het hof links en de volgende steeg links:

Geijn (p. 12). Aan het einde ligt de Doelenpoort (p. 12). Onder de

Kloosterpoort. Na de poort rechts. Rechts bevindt zich Hooigracht

poort door de gracht volgen. Aan het einde rechts (links, over de

39 met de tuinkamer (nr. 27, p. 59). Vanuit Hooigracht 39 rechts en

brug) een toegang tot de Hortus botanicus (nr. 8, p. 35). Doorrijden

de eerste straat rechts: Groenesteeg. De eerste weg links: Middel-

en de houten brug over. Op de Witte Singel links. Deze vervolgen.

stegracht met links op nummer 36 Tieleman & Dros (nr. 28, p. 60).

Links, aan de overkant van het water liggen achtereenvolgens de

Vanuit Tieleman & Dros links en de eerste weg rechts: de Ir. Dries-

Hortus botanicus en de Leidse Sterrewacht. Bij de volgende brug

senstraat die verderop de Oosterkerkstraat wordt. Aan het einde

links, de Kaiserstraat in en weer links, via de Sterrenwachtlaan het

ligt links de Meelfabriek (nr. 29, p. 62). Vanuit de Meelfabriek terug

terrein van de Leidse Sterrewacht (nr. 34, p. 69) op. Na het verla-

de Oosterkerkstraat in. Direct voor de derde gracht rechts: Heren-

ten van de Leidse Sterrewacht het terrein afrijden, rechts en direct

gracht. Deze gaat over in Kalvermarkt. De draaibrug over, links over

links, nog vóór de brug. Op Boisotkade 2A: het Regionaal Archief
Leiden (nr. 35, p. 71). Vanuit het archief linksaf, over de hoge brug.

De weg oversteken en doorrijden tot nummer 159: de Regentenka-

Bij de kruising links, de Doezastraat in. Over de brug rechts, voor

mer van het Hof Meermansburg (zo; nr. 30, p. 63). Vanuit het hof

het Kamerlingh Onnes Gebouw langs en de tweede straat links: de

links, de Oude Vest vervolgen. Over de eerste brug rechts de Vol-

Breestraat met verderop rechts het stadhuis.

molengracht in, rechtsaf de Langegracht op. Rechts op nummer 61:

leiden

het Havenplein en dan rechts de Oude Vest op met rechts het water.
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De Pieterskerk foto: Claudia Claas

Vrijwilligers
Wil jij ook je steentje bijdragen aan
dit succesvolle evenement?

Meld je dan aan als vrijwilliger!
De Leidse monumenten kunnen worden opengesteld dank
zij de inzet van veel vrijwilligers. Wil jij ook op een of andere
manier meewerken?
Stuur een mail naar openmonumentendagen@leiden.nl.
Wij nemen dan contact met je op.
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ADVISEERT & ONDERSTEUNT
✘ Bouwkundige inspecties
(in- en exterieur)
✘ Onderhoudsplannen
✘ Subsidie- en vergunningentraject
✘ Kleurhistorisch onderzoek
✘ Bouwhistorische onderzoek
✘ Directievoering bij restauratie
en nog veel meer

CONSERF
MONUMENTENZORG
Steenschuur 11
Postbus 11057
2301 EB Leiden

T (0)71 572 53 28
info@conserf.nl
www.conserf.nl

Bouwt aan de toekomst van het verleden

CONSERF
Monumentenzorg

25
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Monumentenzorg heeft een dynamisch karakter. De gebouwde

In de periode 1961-1970 stond de sanering van de vervallen binnen-

omgeving is constant aan verandering onderhevig, want gebouwen

stad centraal. Deze moest worden opengelegd voor het autover-

moeten onderhouden worden en krijgen soms een nieuwe functie.

keer, om te veranderen in een city met kantoren en winkels. Behoud

Maar belangrijker nog, ook onze waardering voor de elementen

en herstel van monumenten kreeg beperkt aandacht. Er werd een

die een dorps-, stads- of straatbeeld vormen is veranderlijk en

rigoureuze keuze voor ruimtelijke vernieuwing gemaakt. Oud was

tijdgebonden.

eerder synoniem aan verpauperd en verkrot dan aan behoudens-

Monumentenzorg kent daarom de dynamiek van een doorlopend

waardig. Wel kwam het in 1967 tot de vaststelling van een Rijksmo-

proces van collectief herinneren en toe-eigenen of vergeten. De

numentenlijst, als product van de Monumentenwet van 1961. Hierop

collectieve waardering bepaalt hoe we omgaan met historische ge-

staan voor Leiden ruim negenhonderd monumenten, waaronder

bouwen. Het huidige stadsbeeld van Leiden is het resultaat van de

alle gemeentelijke uit 1954. De aangewezen panden concentreerden

wijze waarop burgers en bestuurders in het recente verleden de

zich met name aan de Breestraat, de Langebrug, de Rijnoevers, de

historische bebouwing beoordeelden.

Oude Singel en het Rapenburg.

De ontwikkeling van de Leidse monumentenzorg voltrok zich vanaf

Een kentering in het denken over monumentenzorg deed zich voor

de jaren dertig van de vorige eeuw in vier fasen. Tot 1961, het jaar

in de derde fase, tussen 1971 en 1990. Betrokkenen karakteriseren

waarin de Monumentenwet werd vastgesteld, waren de werkzaam-

deze periode als ‘gouden tijden’. Subsidies maakten een groot-

heden gericht op het inventariseren, ofwel het opstellen van een

scheeps restauratieprogramma van de historische binnenstad mo-

monumentenlijst. In deze eerste fase ondernam de gemeente wei-

gelijk. Het oude werd nu juist omarmd, en in plaats van sanering

nig op het gebied van behoud. Wel waren er enkele grote restaura-

draaide alles om herstel. Een belangrijke mijlpaal vormde in 1982 de

ties, zoals die van de Marekerk en de Lakenhal.

aanwijzing van het historisch centrum tot beschermd stadsgezicht.

In 1938 was er op aandringen van de Historische Vereniging Oud

Het huidige uiterlijk van de stad is voor een groot deel in deze perio-

Leiden een monumentenverordening uitgevaardigd, waarmee de

de gereconstrueerd. Er zijn toen negenendertig grote monumenten

gemeente de zorg voor het stadsschoon als taak op zich nam. In

gerestaureerd, vijftien bruggen, vijfentwintig hofjes en zo’n negen-

1943 leidde dit tot een ontwerplijst van gemeentelijke monumenten,

honderd woningen. Hierbij ging echter ook veel historisch materiaal

die in 1954 uiteindelijk met zevenhonderd objecten werd vastge-

verloren, bijvoorbeeld door het ongedocumenteerd verwijderen van

steld. In aanvulling daarop ontstonden waarderingskaarten. Daarop

onderdelen uit minder gewaardeerde periodes en het radicaal te-

is te zien dat er destijds weinig belang werd gehecht aan de negen-

rugbrengen naar de vermeende oorspronkelijke toestand.

tiende- en twintigste-eeuwse bebouwing, zoals de Stadsgehoorzaal of het pas opgeleverde stadhuis.

leiden

MONUMENTENZORG: VERGETEN EN HERINNEREN Esther Starkenburg, architectuurhistoricus gemeente Leiden, Monumenten en Archeologie

In de laatste periode, vanaf 1990,
voltrok zich een verdieping van het
gemeentelijk

monumentenbeleid.

Met het opdrogen van de rijkssubsidies en een nieuwe Monumentenwet (1988) die uitging van decentralisatie, kwamen er meer taken
bij de gemeente terecht. De stad
stond er inmiddels goed bij, maar
het volstond niet meer om monumentenzorg te beschouwen als het
maximaliseren van restauraties en
het uitbreiden van de monumentenlijst. In deze periode is een gebiedsgerichte benadering ontstaan,
waarbij er aandacht kwam voor het
gebouw achter de gevel én voor de
stedelijke structuur.
Met de vaststelling van een Leidse
cultuurhistorische waardenkaart is
in 2009 officieel erkend dat de historische stad meerlagig is en dat
het reservoir aan erfgoed groter en
rijker is dan tot dusver bekend was.
De kaart maakt zichtbaar dat er op
veel plaatsen nog onontgonnen cultuurgoed verborgen ligt. Verloren
verhalen en uitgewiste collectieve
herinneringen kunnen aan de hand

s De Burcht, oudste monument van Leiden. Vanaf de aankoop in 1651 getroostte het stadsbestuur zich tot
op de dag van vandaag veel moeite om het dertiende-eeuwse kasteel in een goede staat te behouden.

ruggevonden en gereconstrueerd.

A. Delfos 1763. collectie: RAL.

leiden

hiervan in de toekomst worden te-
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za zo

werk. Het ontwerp is van de architecten C.J. Blaauw en, na diens
overlijden, H.T. Zwiers.

l Toegang via bordestrap Breestraat

Dit nieuwe stadhuis werd als één geheel ontworpen, inclusief roe-

l Informatiestand Open Monumentendagen

rende zaken als meubels en vloerkleden. Dit is vooral goed te zien

l Rondleidingen door raadsleden

aan het interieur van de tweede verdieping. Opvallend is het ge-

l Vertrekpunt feestelijke stadswandelingen Gilde Leiden

bruik van kostbare materialen als marmer en bijzondere houtsoor-

l Zo 13 u: Inloopconcert Elma van den Dool (p. 17)

ten. Topstukken zijn de houtinlegwerken (ofwel houtintarsia’s) in de
kamer voor Burgemeester en Wethouders en in de burgemeesters-

De renaissancegevel van het stadhuis aan de Breestraat stamt uit

kamer. Ze zijn vervaardigd naar een ontwerp van de wereldberoemde Nederlandse kunstenaar M.C. Escher.

1597. Na het beleg en ontzet van de stad in 1574 brak voor Leiden

een nieuwe bloeiperiode aan. Dit uitte zich onder meer in een aantal
grote bouwprojecten, waaronder de bouw van het Gemeenlandshuis van Rijnland (pand 16) en een verbouwing van het stadhuis.
De stadssteenhouwer Claes Cornelisz van Es maakte het ontwerp
in renaissancestijl, daarbij geadviseerd door de bekende Haarlemse
bouwmeester Lieven de Key.
De monumentale dubbele trap en de drie topgevels vormen de basis van het ontwerp. Halverwege de balustrade van de trap verbeelden twee rustende kinderen de Tijd (links) en de Eeuwigheid
(rechts). Zij leunen op een zandloper en een schedel. In de nissen
aan weerszijden van de ingang staan vrouwen die Gerechtigheid
(zwaard en weegschaal) en Vrede (olijftak en wetboek) voorstellen.
Links van de trap, boven de poort, herinnert een tijdvers van stadssecretaris Jan van Hout aan het beleg en het ontzet. De vergulde
letters vormen, gelezen als Romeinse cijfers, het jaartal 1574, terwijl
het aantal hoofdletters opgeteld het aantal dagen (129) van het beleg aangeeft. Aan de rechterkant is boven de andere poort een vers
van Pieter Bailly te lezen.
Na de rampzalige stadhuisbrand van 1929 verrees achter de herstelde renaissancegevel aan de Breestraat een geheel nieuw bouw-

t Stadhuisbrand, 1929
foto: RAL

leiden
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informatie monumenten

2 Breestraat 117

za zo

l Pand in restauratie
l Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd
l Uitleg over restauratie en bouwwerkzaamheden

De achttiende-eeuwse voorgevel van Breestraat 117 laat twee

had daarmee een middeleeuws verdedigend karakter, zoals veel
van de eerste stenen huizen in Nederland.
In 1762 koopt de arts Jan Tak De Goliath. Hij laat de kamers voorzien
van stucplafonds, lambriseringen en schouwen in Lodewijk XV-stijl.
De grisailles die de Antwerpse schilder Marten Josef Geeraerts voor
Tak vervaardigt, bevinden zich nu in het pand Breestraat 125. Het
pand krijgt ook een nieuwe gevel in Lodewijk XV-stijl, te herkennen
aan de asymmetrische consoles in het hoofdgestel.

bouwdelen zien. Het hoge deel links wordt in oude bronnen De Go-

In 1776 koopt Tak het buurpand ’t Cleyne Moriaenshooft en voegt

liath genoemd, het lagere deel rechts ‘t Cleyne Moriaenshooft.

dit bij zijn woning. Hij geeft opdracht een nieuwe gevel te zetten en

De Goliath heeft resten van een houtskelet uit 1429 in de voorkamer

laat het interieur verfraaien volgens de laatste mode: stucplafonds,

op de begane grond. Dit bouwdeel had toen een voorgevel met twee

lambriseringen en schouwen in Lodewijk XV-stijl. Volgens een in-

zogenaamde arkeltorens, een weergang en kantelen. Het gebouw

boedelbeschrijving uit die tijd bevat het huis dan onder andere een
groot en kleyn salet (ontvangstkamer), spreekkamer, grote zaal,
eetzaal, boekenkamer, concertkamer, knechts- en meydekamer,
schilderijenkamer en een rode en groene slaapkamer. Als schilderijenkamer dient de rechter voorkamer op de eerste verdieping. De
stucwerkornamenten in deze kamer, onder andere een palet met
penselen, verwijzen naar de schilderkunst.
In 1806 komt het huis in handen van Paul François Hubrecht, notaris
en schepen van Leiden. Hij laat het pand aanpassen in empirestijl.
Het plafond van de tuinkamer, rond 1825 vervaardigd, is hiervan een
voorbeeld. Pieter Kan, eigenaar van 1899 tot 1926, vraagt de architecten Jesse en Fontein in 1906 het achterhuis te bouwen.
De stad Leiden koopt het pand in 1931. Sindsdien zijn er verschillende instellingen gehuisvest, waaronder de Leidse Welzijnsorganisatie (1984-2007). Een nieuwe eigenaar laat het pand momenteel
verbouwen tot appartementen en een winkelruimte.

leiden

Het trappenhuis in Breestraat 117
foto: Ien van den Bergh
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vm. Kosterswoning Petruskerk
Ketelboetersteeg 10
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za zo

l Pand in restauratie
l Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

Het gebouw aan de Ketelboetersteeg 8-12 is in 1912 gebouwd als verenigingslokaal en kosterswoning ter uitbreiding van de St. Petruskerk,
die in 1836 op het terrein van de zogeheten Kleine Ruïne was gebouwd.
De Kleine Ruïne is het gebied ten noorden van het Steenschuur waar
door de buskruitramp in 1807 grote delen van de bebouwing waren
weggeslagen. Wat nog overeind stond, werd afgebroken. Meestal
was dat tot maar enige centimeters onder maaiveld, zodat er nog
heel veel funderingen onder het trottoir en waarschijnlijk ook onder
het binnenterrein zitten (met uitzondering van de “duiventoren”,
dat is de voormalige droogtoren voor brandslangen, waar een grote kelder onder zit).
Omdat het in de stad economisch slecht ging en er door de bevolkingsafname heel wat huizen leeg stonden, was er in 1807 geen
behoefte aan nieuwbouw. Maar al snel wisten enkele eigenaren
van panden aan de Breestraat het lege terrein achter hun pand in

Blauwdruk bouw van een sacristie, repetitiezaal en woning bij de

bezit te krijgen. Zo ook de eigenaar van Breestraat 139, een horeca-

Petruskerk. Slinger 1912 afbeelding: RAL

ondernemer, die er stallen en een grote zaal mocht bouwen.
Toen dit logement, De Gouden Leeuw, later te koop kwam, vestigde

ditmaal ontworpen door Th. Slinger. De Petruskerk werd vergroot

de Rooms-Katholieke schuilkerk uit de St. Jorissteeg zich er. Al snel

en er kwam een kosterswoning met repetitiezaal bij.

bleek de ruimte echter te klein en kwamen er plannen voor een veel

In 1933 brandde de Petruskerk uit. De kosterswoning aan de Ketel-

grotere kerk op dezelfde plek. Deze Petruskerk werd ontworpen

boetersteeg overleefde de brand, evenals, gedeeltelijk, de voorgevel

door architect Th. Molkenboer.

en zijmuren van de Petruskerk. In het resterende kerkgedeelte werd

De groei van het aantal katholieke inwoners in het zich nog steeds

de brandweergarage gevestigd. De kosterswoning wordt momenteel

uitbreidende Leiden vergde in 1912 een grootscheepse verbouwing,

verbouwd tot appartementen en bedrijfsruimte.

4 Tuinkamer | Nieuwsteeg 31

za zo

In herenhuizen werden tuinkamers vaak rijkelijk gedecoreerd met

idyllisch geschilderde landschappen. De bewoners waanden zich
l Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

zo in verre oorden. Tegelijkertijd vormden de landschappen een
fraai geheel met de tuinen die achter de huizen verscholen lagen.
Pieter Janszoon Wierman kocht dit pand in 1732. Hij liet de serre en
de inrichting van de tuinkamer aanbrengen.
De schilderingen worden toegeschreven aan Dirk Dalens III (16881753) die zich, afkomstig uit een familie van kunstschilders, had ont-

wikkeld tot een veelgevraagd landschapsschilder. In Leiden werkte
hij ook aan de tuinkamer van Hooigracht 39 (pand 27).
Dalens schildert fantasierijke, geïdealiseerde landschappen. Op de
voorgrond zijn bomen en planten afgebeeld met daarachter bergen. Op één van de behangsels is een kerk te zien die lijkt op de
St. Bavo in Haarlem. Het plafond is getooid met een illusionistische
wolkenlucht. Om de symmetrie van de kamer te behouden, zijn aan
de oostwand twee deuren aangebracht. Eén ervan is bruikbaar, de
ander geschilderd.
Hieronymus van der Meij vervaardigde in 1733 het schoorsteenstuk
met de mythologische figuren Diana en Callisto. De godin van de
jacht, Diana, verwachtte van haar nimfen dat ze net zo kuis waren
als zijzelf. Eén van hen, Callisto, werd verleid door Jupiter. Toen Diana na verloop van tijd merkte dat Callisto zwanger was, veranderde
ze de nimf in een beer en stuurde de honden op haar af. Jupiter wist
Callisto echter net op tijd te redden door haar als sterrenbeeld aan
de hemel te plaatsen.
s Tuinkamer Nieuwsteeg 31
foto: Ien van den Bergh

Boven de deuren zijn afbeeldingen van de vier jaargetijden te zien
op grisailles, ook wel witjes genoemd.

leiden
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za zo

l Za 10-17 en zo 12-15 u
l Tevens rondleidingen
l Kerkmeesterskamer alleen toegankelijk met rondleidingen
l Houdt u rekening met wachttijd

De graven van Holland stichtten in het begin van de twaalfde

eeuw op deze plek een kapel, gewijd aan Petrus en Paulus. In 1268
kreeg de kapel de status van parochiekerk. Of het gebouw toen al
is vergroot, is niet duidelijk. Zeker is wel dat in 1391 meester Rutger
van Kampen de leiding kreeg over de nieuwbouw van de kerk. Tot
1565 zou er met onderbrekingen aan worden gewerkt, met als resul-

taat de gotische kruisbasiliek die hier nu nog staat.
Vijfhonderd jaar geleden, in 1512, stortte de hoge toren in. Men besloot de toren niet te herbouwen en bracht de klok onder in een
aparte klokkenstoel. Dit bouwwerk heeft lange tijd op de hoek van
het plein gestaan, bij de doorgang naar het Rapenburg die daarom
nu de Kloksteeg heet. In 1745 werd de klokkenstoel afgebroken.
Met de Reformatie ging de kerk in 1572 over in handen van de stad.
Er kwam een calvinistische dominee op de preekstoel. Al in 1566
waren met de Beeldenstorm veel altaren, schilderijen en beelden
beschadigd en verdwenen.
In 1622 gaven de kerkmeesters opdracht tot de bouw van drie
woonhuizen tegen de zuidzijde van de Pieterskerk. De verhuur van
deze onderkomens moest een regelmatige bron van inkomsten opleveren. Uiteindelijk zouden er zo’n 24 kerkhuizen rond de Pieterskerk worden opgetrokken. De meeste zijn een ontwerp van stadsarchitect Arent van ’s-Gravesande. In de negentiende eeuw werd
de helft van de kerkhuizen gesloopt. De twaalf overgebleven huizen
rond het koor worden nog alle bewoond.
In 1975 werd de Pieterskerk als kerk buiten gebruik gesteld. Nu
wordt de kerk beheerd en geëxploiteerd door de Stichting Pieterskerk Leiden.

De Pieterskerk
foto: Ien van den Bergh
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5 Pieterskerk | Kloksteeg 16
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6 Gravensteen | Pieterskerkhof 6

za zo

l Bezoek alleen met rondleidingen
l Houdt u rekening met wachttijd
l Rondleidingen ook in het Engels

Het oudste deel van dit complex is een centraal gelegen, toren-

achtig vierkant gebouw. Het werd tussen 1183 en 1199 gebouwd
door de graaf van Holland, die zelf regelmatig in een meer oostelijk
gelegen woonhuis verbleef. Het gebouw bezat in eerste instantie
één bouwlaag en een kelder, met in het gewelf een gat als enige
toegang. Waarschijnlijk diende deze kelder als gevangenis. Als één
van de weinige stenen gebouwen in de wijde omgeving symboliseerde het geheel de militaire macht van de graaf.
De gevangenen die zuchtten in het Gravensteen waren opgespoord
door de baljuw van Rijnland, die dit deed namens de graaf. In 1463
schonk graaf Filips de Goede het pand aan de stad Leiden, waarna
het de functie van stedelijke gevangenis en gevangenis voor Rijnland kreeg. Terechtstellingen werden vanaf dat moment voltrokken

s Terechtstelling van A. Blom bij het Gravensteen
afbeelding: RAL

op het Groene Zoodje, een pleintje aan de kant van het Gerecht
Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw diende het com-

Er volgden diverse verbouwingen. Het cellenblok uit 1566 is nog

plex als gevangenis. Rond 1890 was er even sprake van sloop ten

steeds intact. Op de muren zijn zestiende-eeuwse schilderingen te

gunste van een nieuwe Stadsgehoorzaal, maar dit idee vond geen

zien, die bij een restauratie onder de kalklaag tevoorschijn kwamen.

doorgang.

In 1655-1656 werd het gebouw aan de oostzijde uitgebreid met een

Na een periode van verval en divers gebruik volgde een ingrijpende

nieuwe gevangenisvleugel. Die had een mannenafdeling (het rasp-

restauratie (1941-1948) onder leiding van architect H. A. van Oerle. Het

huis, waar verfhout geraspt werd) en een vrouwenafdeling (het

complex ging na de Tweede Wereldoorlog dienst doen als huisvesting

spinhuis). Tot slot werd in 1671 een nieuwe Vierschaar gebouwd, de

voor de universiteit en herbergde onder meer het Juridisch Studie-

zaal waar recht gesproken werd.

centrum. Het Gravensteen is nog steeds bij de universiteit in gebruik.

leiden

begroeid met gras.
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7 Academiegebouw | Rapenburg 73

34

za zo

l Za/zo 12-17 u
l Deels alleen met rondleidingen
l Houdt u rekening met wachttijd
l Rondleidingen ook in het Engels
l Za 15 u: Inloopconcert Blaaskwintet Osger (p. 16)
l Za/zo 13-17 u: Uitleg werking orgel, demonstraties en moge-

lijkheid tot zelf spelen (p. 18)

In 1574 stelde Willem van Oranje voor de Leidse universiteit op te

richten tot een vast stuensel ende onderhoudt der vryheyt ende
goede wettelicke regierings des lants. Een bronzen plaquette op de
gevel van het Academiegebouw herinnert aan dit plan. De stichter,
vergezeld door Jan van Hout en Janus Dousa, toont daarop de stichtingsakte en de beeltenis van Pallas Athena, de godin van de wijsheid.
De Leidse universiteit werd eerst gehuisvest in het voormalige Barbaraklooster, op de plek van Rapenburg 4 tot en met 10. Twee jaar

later betrok zij de kerk van de Faliede Bagijnen, de huidige Oude
Universiteitsbibliotheek.
In 1581 verhuisde de universiteit alweer. Ditmaal naar het tegen-

Detail Academiegebouw

woordige Academiegebouw, de voormalige kapel van het klooster

foto: Ien van den Bergh

van de Dominicanessen. Toen men deze kapel in gebruik nam werd
er een scheidingsmuur en een verdieping aangebracht om ruimte

Helm, een klokkentoren op het dak aangebracht met een vergulde

te maken voor meerdere vertrekken en een bibliotheek.

windvaan van Minerva.

Het huidige Groot Auditorium op de begane grond was oorspron-

Van 1936 tot 1938 werden de panden Rapenburg 67 tot en met

kelijk bestemd voor de colleges van de Theologische faculteit en

71 aan het complex toegevoegd en is de ingang naar de Hortus

voor officiële academische plechtigheden. Op de verdiepingen

botanicus voorzien van een poortgebouw. In de tuinkamer van dit

bevinden zich onder meer het beroemde Zweetkamertje en de

poortgebouw is een achttiende-eeuws interieur te zien. De geschil-

Togakamer met hoogleraarsportretten.

derde behangsels met riviergezichten, vogels en ruïnes zijn afkom-

In 1670 werd, naar ontwerp van de stadsarchitect Willem van der

stig van Rapenburg 69.

8 Hortus botanicus | Rapenburg 73A

za zo

l Za/zo 10-18 u
l Uitleg restauratie kassen

Bezoekers die vanaf het Rapenburg nietsvermoedend onder de

poort van het Academiegebouw door wandelen zijn vaak verrast
door de groene oase die ze hier aantreffen. De Hortus botanicus
heeft al heel wat verjaarsfeestjes gevierd: hij is in 1590 gesticht.

l Za 15 u: Rondleiding de 25 kampioenen van de Hortus

Vlak achter de hoofdingang ziet u een reconstructie van de tuin

l Zo 12 en 15 u: Rondleiding Hortusgebouwen en hun groene

zoals die er kort na de aanleg in 1594 uitzag. In de Wintertuin bieden

bewoners
l Za/zo 10-17 u: Kleine bollenmarkt

leveranciers van bijzondere bollen hun producten te koop aan.
In het hart van de Hortus wandelt u langs de buitententoonstelling
van deze zomer, de Plantenolympiade. Waar in Londen de sportsuccessen gevierd worden, zet de Hortus plantenkampioenen in het
zonnetje. De oudste, kleinste, grootste, snelste - op het Notenveld
vindt u informatie over deze toppers. In de tuin en in de kassen geven oranje bordjes aan waar het om een plant gaat met bijzondere
prestaties.
Een bezoekje aan de tropische kassen is dit jaar extra aan te raden.
Een deel van de kassen wordt nieuw opgebouwd, een ander deel
zal later gerenoveerd worden. Het grootste deel van de kassen zal
steeds geopend blijven, en er zijn altijd wel bijzondere bloeiers.
Misschien ziet u in het Victoriabassin onze meerval Joop wegschieten onder de reusachtige bladen van de Victoria amazonica.
Ook buiten is er iets nieuws te beleven. Deze Open Monumentendagen kunt u door een nieuwe uitbreiding van de tuin wandelen, langs
het water rondom de fraai gerenoveerde Sterrewacht (pand 34). In
het souterrain van de Sterrewacht is een bezoekerscentrum over
sterrenkunde geopend voor publiek.

Hortus botanicus
foto: Ien van den Bergh
leiden
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GEWAPEND MET KENNIS Corrie van Maris, kunsthistoricus Academisch Historisch Museum

De Leidse Universiteit vierde lange tijd haar eeuwfeesten, halve

rolcartouche met een bij, kostbare bloemen en een witte vredesduif

eeuwfeesten en lustra met een optocht. Tussen 1825 en 1935 hiel-

verbeeldt de goede bedoelingen van deze eerste prins van Oranje.

den Leidse studenten om de vijf jaar een maskeradeoptocht. Het

Als een christelijke ridder, zo is te lezen, zweert hij trouw aan God.

was vaak een kopie van een koninklijk evenement, zoals in 1825 De
intogt van Ferdinand en Isabella in Granada in 1492. De historische

In vroegmoderne vorstelijke verzamelingen werden harnassen vaak

kostuums werden tot in het kleinste detail nagemaakt.

opgesteld in combinatie met opgezette dieren, portretten van beroemde mannen en zeldzaamheden uit verre landen. De eigenaar

De maskeradeoptochten waren ook een afspiegeling van de stich-

toonde op die manier zijn rijkdom, wijsheid en wapenkennis. In de

tingsoptocht van de Universiteit Leiden, die op 8 februari 1575 door

eerste openbare onderwijsverzameling in het Ambulacrum in de

de stad trok. Vaandelzwaaiers en de gewapende schutterij mar-

Leidse Hortus kon iedereen kostbare tulpen en harnassen zien, kaar-

cheerden mee in de stoet geleerde en beroemde mannen. De wa-

ten en wereldbollen opmeten, een levende arend bewonderen of bla-

pens van de schutterij beschermden het woord en de wijsheid. Met

deren in dikke boeken. De verzameling gold als een ‘boek der natuur.’

hun rumoer van trommels, musketten en pistolen overstemden ze
de klanken van de stadsmuzikanten.

Vanuit het stijlvolle interieur van de tuinkamer

Van de negentiende-eeuwse optochten zijn veel foto’s bewaard ge-

in het Academiegebouw

bleven met deelnemers in wapenrok. In de expositie in het Acade-

krijgt men een overzicht

miegebouw over de studentenmaskerades zijn ook twee harnassen

van de inrichting van de

te zien van de studenten Steenlack en Tromp Meesters, gedragen in

tuin in 1610. De harnassen

de lustrumoptochten van 1895 en 1910.

in het Academiegebouw
zijn souvenirs van de ne-

Ook edellieden en vorsten lieten zich graag in harnas vereeuwigen,

gentiende-eeuwse feesten

zoals te zien is op de gravure met het portret van Willem van Oranje,

die daarmee tegelijk de

de stichter en beschermheer van de Leidse universiteit. Dit portret

stichting van de universi-

hangt in de Faculty Club van het Academiegebouw. Een feestelijke

teit memoreren. Hun vizier
is nog steeds gericht op

Portret van Willem van Oranje. Kopergravure door
H. Goltzius (del.), Z. Dolendo (sculpt.) 1581.
collectie: Academisch Historisch Museum

de oudste botanische verzameling in Nederland.

9 Voormalig woonhuis | Rapenburg 8

za zo

l Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

dit perceel kon hij een huis geheel naar eigen smaak laten bouwen.
Mogelijk werd het pand ontworpen door Pieter Post, met wie Hulshout beroepshalve in contact stond, maar zeker is dit niet. De, op
de ramen van de begane grond na, originele zeventiende-eeuwse

‘Aensienlijcke ende royaele erven’, zo werden vier bouwkavels aan

voorgevel is voor Leiden tamelijk uniek. De gevel was in zijn tijd mo-

het begin van het Rapenburg in 1668 aangeprezen. Ze waren kort

dig versierd met beeldhouwwerk. Op de eerste bouwlaag bevinden

tevoren opgeleverd na de sloop van het Prinsenhof op deze plek.

zich tussen de vruchten- en bloemguirlandes de alliantiewapens

Het huidige nummer 8 vormde samen met nummer 6 de twee groot-

van de bouwheer en zijn vrouw. Ook de versieringen rond de voor-

ste percelen, geflankeerd door de kleinere nummers 4 en 10. Het

deur zijn uit deze tijd, zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde.

huidige nummer 8 werd gekocht door Johan Hulshout, een welge-

In 1903 werd het pand door Pieter Prins, cuisinier en confiseur, inge-

steld man. Voor hem waren de vrijgekomen gronden een uitkomst.

richt tot restaurant onder de naam Maison Prins. Hier werden veel

dern, door het ontbreken van pilasters. Het middendeel is uitbun-

Na zijn benoeming tot secretaris van het Hoogheemraadschap van

diners, partijen, lezingen en exposities gehouden. In 1919 nam Louis

Rijnland lukte het hem, afkomstig uit Den Haag, niet meteen een

Bruyns het pand over, waarna het als Maison Bruyns voortging met

geschikt onderkomen te vinden in Leiden. Pas met de aankoop van

het bieden van gelegenheid voor feesten. Na het uitbreken van de
oorlog ging deze functie teniet.
Van het interieur bleef door moderniseringen nauwelijks iets uit
de beginperiode bewaard. De grootste verandering vond plaats in
1950, toen de Nationale Levensverzekering Bank het pand kocht

en uitgebreid liet verbouwen. Hierbij werd een volledig achttiende-eeuwse kamer, compleet met muurschilderingen, stucplafond
en schoorsteenpartij van Breestraat 18-22 ingebracht. Ook andere
onderdelen werden hergebruikt, zoals de dubbele tochtdeuren, afkomstig van Nieuwe Rijn 17, en oude delen van een trap uit het bezit
van De Lakenhal.
De rechtervoorkamer is nog grotendeels bewaard in haar achttiende-eeuwse vorm. De wandbespanning werd in 1950 vernieuwd, net
als de drie grisailles. Het resultaat is indrukwekkend. De begane
grond van Rapenburg 8 is nu zelf ook ‘aensienlijck ende royael’.

foto: Edwin Orsel
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s Interieur Rapenburg 8 (detail)
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za zo

l Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

De voorgevel vormde van oorsprong het pendant van nummer 10 en
zal er veel op geleken hebben. De ramen waren al vergroot (waarbij
de versieringen zullen zijn gesneuveld) toen in 1912 de toenmalige
eigenaar, de Nederlandsche Christelijke Studenten Vereniging, een

Na de reformatie nam het stadsbestuur het voormalige Barbara-

extra verdieping op het pand liet zetten om meer studenten te kun-

klooster aan het Rapenburg in gebruik als deftig herenlogement.

Romein (1893-1962).

In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd dit zogeheten

De studenten zijn gebleven. Van 1950 tot 1975 werd het pand zelfs

Prinsenhof echter alweer afgebroken, om de vrijgekomen grond te

door middel van binnendeuren verbonden met het naastgelegen

kunnen verkavelen.

pand nummer 6, waar toen het universitaire studententrefpunt het

De Papengracht werd toen doorgetrokken tot aan de Breestraat en

Prytaneum was gevestigd. Deze instelling had de ruimte op de

zou hier Papenstraat gaan heten. De Voldersgracht (Langebrug),

begane grond nodig als eetzaal voor haar mensa.

die nog gedeeltelijk open lag, zou nu tot aan het Rapenburg wor-

Momenteel is de benedenverdieping in gebruik bij een makelaardij.

den overkluisd. Ook aan de Papengracht werden panden afgebro-

De rest van het pand biedt nog steeds onderdak aan studenten.

nen huisvesten. Eén van die studenten was de latere historicus Jan

ken en gewijzigd herbouwd. Aan het Rapenburg werden vier percelen uitgezet, de huidige nummers 4 tot en met 10. De nummers 4

Interieur Rapenburg 4 (detail)

en 10 waren het smalst.

foto: Edwin Orsel

In 1668 kocht Jan Brouwer het perceel dat nu huisnummer 4 heeft.
Hij bouwde hier een huis dat waarschijnlijk als belegging was bedoeld. Vier jaar eerder had hij namelijk al een pand in de Houtstraat
laten neerzetten waar de familie, ook na het overlijden van Brouwer,
bleef wonen. Het huis aan het Rapenburg werd verhuurd. Pas tachtig jaar na de bouw werd het pand, nadat het eerst was gemoderniseerd, door de eigenares bewoond.
Een groot deel van het interieur op de begane grond stamt uit deze
tijd of van zo’n twintig jaar later, dat wil zeggen uit de periode 1750–
1770. De tuinkamer, die achter de in 1959 overdekte binnenplaats

ligt, is nog overwegend in classicistische stijl gebleven. Alleen de
twee buffetkasten naast de schoorsteen dateren naar alle waarschijnlijkheid uit 1750.

leiden

10 Voormalig woonhuis | Rapenburg 4
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11 Hotel De Doelen | Rapenburg 2

za zo

Het bouwhistorisch spoor van Rapenburg 2 voert terug tot 1433.

Lange tijd was het pand verbonden met het naastgelegen hoekl Za 11-17 u, Zo 12-17 u

huis, dat zijn voorgevel aan de Breestraat had. Rond 1640 liet de

l Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

toenmalige eigenaar Claes Corsteman van Rodenburch het huidige
pand neerzetten.
Mogelijk werd het huis ontworpen door Arent van ’s-Gravesande.
Het heeft één van de eerste Leidse gevels die zijn opgetrokken in
de stijl van het Hollands classicisme. Typerend hiervoor zijn onder
meer de strenge symmetrie, de zogenaamde frontons boven de
vensters en de indeling door middel van pilasters.
De huidige bordestrap en de deur zijn een eeuw later aangebracht.
Het poortje naast het hotel staat op de plek waar tot in de zestiende eeuw het Peperstraatje op het Rapenburg uitkwam.
De gevel is een redelijke eenheid. Het interieur daarentegen biedt
door verschillende renovaties een gevarieerder beeld. Zo dateren
het stucwerk in de gang en het houtsnijwerk van de trap uit 1757.
Van het zeventiende-eeuwse interieur bleef wel de fraaie schouwpartij in de linkervoorkamer bewaard. Mogelijk is het een werk van
de gebroeders Goosman. Zij voerden in die tijd vrijwel alle belangrijke beeldsnijderopdrachten in Leiden uit, bijvoorbeeld voor de Marekerk (pand 31) en het Gemeenlandshuis van Rijnland (pand 16).
Het bloemstilleven is rond 1700 vervaardigd door Pieter Hardimé.
Toen het huis in 1676 voor 13.200 gulden werd verkocht aan Jacob
Vromans, omschreef men het als nieuw, sterk en weldoortimmerd,
met onder andere een paardenstal en een koetshuis. Meteen na
de Tweede Wereldoorlog ging Rapenburg 2 dienst doen als hotelrestaurant ‘De Doelen’ en onderging het ingrijpende aanpassingen.
Vele bekende Nederlanders en buitenlandse gasten wisten het
sindsdien te vinden.
leiden

De schouw in hotel De Doelen
foto: Edwin Orsel
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za zo

l Za/zo 12-17 u
l Za Tevens rondleidingen
l Tentoonstelling werk van leden Ars Aemula Naturae
l Zo 12 u: Inloopconcert Vocaal ensemble Axioma (p. 17)

aan de Pieterskerkgracht tot stand. De steen op de binnenplaats
met het Latijnse opschrift ‘Pax Huic Domui’ (laat er vrede zijn voor
dit huis) maakte oorspronkelijk deel uit van een eerdere toegangspoort aan de Pieterskerkgracht. Het poortgebouw toont een laat
zeventiende-eeuws stucplafond met daarin de monogrammen van
de opdrachtgevers Coenraedt Ruysch en Maria Cunaeus en twee
familiewapens van latere bewoners.
Op de begane grond bevindt zich een cassettenplafond uit 1653. De

In dit complex zijn bouwsporen en verhalen uit verschillende eeu-

lakenkoopman Abraham le Pla gaf opdracht aan M. Saeghmolen om

wen te ontdekken. Een kap aan de zijde van de Schoolsteeg stamt

de verdiepte vakken hiervan te beschilderen. In één daarvan liet de

uit het eind van de vijftiende eeuw. In de eerste helft van de zes-

schilder in het Italiaans een opmerkelijke signatuur achter: Questi

tiende eeuw kocht de Goudse Adriaen Dircksz van Crimpen het

quadrati et non le trabi ha depinto M. Sagemolo (deze vierkanten,

pand. Deze baljuw van Rijnland (van 1537 tot 1563) nam er zijn intrek

en niet de balken, heeft M. Saeghmolen beschilderd).

na een grondige verbouwing.

Op de eerste verdieping is een kastenwand in dezelfde tijd beschil-

Meer aanpassingen volgden in de zeventiende eeuw. In 1619 werd

derd. In het achterhuis bevindt zich een fraai zeventiende-eeuws

het achterhuis verbouwd, een jaar later kwam de renaissancegevel

trappenhuis en de oorspronkelijke eetkamer. Omstreeks 1735 is hier
de betimmering en de schouw aangebracht. In de achttiende eeuw
was het pand zeer rijk gedecoreerd. De zalen waren behangen met
tapijt, damast en goudleer, de schoorsteenmantels versierd met
schilderingen en spiegels.
Het gepleisterde benedendeel van de gevels aan de binnenplaats
dateert uit de negentiende eeuw en is van de hand van architect
J.W. Schaap, die ook verantwoordelijk was voor de naastgelegen
gymnastiekschool met woning. Johannes Kneppelhout – als auteur bekend onder de naam Klikspaan – stichtte er een christelijke
school in 1856. De onderwijsinspectie keurde het pand in 1922 af.
Na restauratie (1979-1982) kwam het pand volledig in gebruik bij de
teken- en schilderacademie Ars Aemula Naturae.
Bestuurskamer in het pand van Ars Aemula Naturae
foto: Ars Aemula Naturae

leiden

12 Ars Aemula Naturae | Pieterskerkgracht 9A
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13 Lokhorstkerk | Pieterskerkstraat 1

za

en oksaal is van Johannes Schadé. Deze combinatie is in Nederland één van de best bewaard gebleven voorbeelden van een mid-

l Rondleidingen elk heel uur

delgroot orgel met een galerij in zuivere laat-rococo stijl. Het orgel

l Jeugdprogramma

is later verplaatst en, net als het interieur, nog verschillende keren

l Orgelmuziek
l Za 11-12 u: Uitleg werking orgel en mogelijkheid tot zelf spelen

(p. 18)
l Za 15.15 en 16.15 u: Ensemblemuziek met Barokke Klanken door

sopraan, fluit, viool en orgel.

In de Middeleeuwen maakte het terrein waar de Lokhorstkerk nu

aangepast. Om de vernieuwingen van het interieur te kunnen bekostigen werd in 1905 de zeventiende-eeuwse verlichting vervangen
door eigentijdse verlichting met Jugendstil-elementen. De laatste
orgelrestauratie vond plaats in 1999. De Lokhorstkerk is tegenwoordig in gebruik bij de doopsgezinde en remonstrantse gemeente.
De Lokhorstkerk
foto: Ien van den Bergh

staat deel uit van het Gravenhof. Dat was een omgracht tuingebied

met een voornaam huis waar in 1254 graaf Floris V werd geboren. Een
paar eeuwen later kwam het Gravenhof in bezit van Utrechtse adel,
de familie Van Lockhorst. De namen Lokhorststraat en Lokhorstkerk
herinneren hier nog aan. Het naburige en afzonderlijk omgrachte
Gravensteen (pand 6) kwam in 1463 in handen van de stad Leiden.
Na afbraak van het grafelijke huis, de verkaveling van het terrein
en een gedeeltelijke demping van de Pieterskerkgracht kocht de
Waterlandse Doopsgezinde Gemeente er vanaf 1613 enige percelen
grond voor de bouw van een kerkzaal, die in 1648 zijn huidige omtrek kreeg. Omdat de gemeente niet behoorde tot de Hervormde
Staatskerk mocht het gebouw vanaf de straat niet als kerk herkenbaar zijn. Een ‘schuilkerk’ werd gedoogd. Herinneringen uit de grafelijke tijd leven voort in de kerktuin als laatste onbebouwd gebleven
restje van het Gravenhof en in de veertiende-eeuwse gewelfkelder.
Feest was er in de kerk toen er in 1774 voor het eerst een orgel in gebruik werd genomen. De bouwer was Johannes Mittelreither, Leids
leiden

burger afkomstig uit Zuid-Duitsland. Na de buskruitramp van 1807
werd het orgel hersteld en uitgebreid. Het beeldhouwwerk op orgel
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14 Kerk Christelijke Gemeente | Langebrug 63
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za zo

l Za 12-17, zo 13.30-17
l Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd
l Tevens rondleidingen
l Zo 14 u: Inloopconcert Instrumentaal ensemble Het Nonet (p. 17)

Langebrug 63 zal voor velen een verrassing zijn, want onverwacht

opent hier een vrij onbekende kerk haar deuren. Sinds een verbou-

wing in 1912 kerkt hier de Christelijke Gemeente Langebrug, voorheen de Vergadering van gelovigen.
De sobere kerkzaal naar ontwerp van W. Verschoor heeft een zeer
ingetogen karakter. De zaal bevindt zich achter een ouder woonhuis, dat zijn oorsprong heeft in de middeleeuwen. Hiervan zijn resten bewaard gebleven, zoals de kelder met een voor Leiden zeldzame centrale zuil. En in een tussenwand op de eerste verdieping
is een houten spant bewaard gebleven. Deze spant maakt duidelijk
dat het huis één bouwlaag had.
In 1598 krijgt de bewoner van dit huis een zogeheten harddaksubsidie

Middeleeuwse kelder onder Langebrug 63

van de stad Leiden. De stad stimuleerde hiermee het vervangen

foto: Jos van Rooden

van brandgevaarlijke rieten daken door een harde dakbedekking
van pannen of leien.

dwarshuis. Het statige voorkomen van zo’n brede gevel past bij de

De komst van het nieuwe dak ging bij dit pand vermoedelijk ge-

vooraanstaande Leidenaren die uit de eigenarengeschiedenis van

paard met een grootscheepse verbouwing. Het huis werd vergroot

dit pand bekend zijn.

ten koste van een smalle osendrop tussen de huisnummers 63 en

De klassieke vormgeving van de voorgevel is ontstaan bij een ne-

65. Een osendrop is een smalle strook tussen middeleeuwse huizen

gentiende-eeuwse verbouwing. Het pand behield in de loop van

ter voorkoming van brandoverslag en voor het afvoeren van regen-

de tijd zijn woonfunctie, maar in de negentiende eeuw verscheen

water. Vermoedelijk werd het pand bij de grote vernieuwing in 1598

erachter een fabriek, waar onder andere geweren zijn gefabriceerd.

ook verhoogd naar twee bouwlagen en een kap.

Op de plaats van deze fabriek is in 1912 de kerkzaal gerealiseerd.

Het pand staat met zijn brede zijde aan de straat, een zogenaamd

Dat is dit jaar dus precies honderd jaar geleden: reden voor een feest.

15 Stadsgehoorzaal | Breestraat 60

zo

l Bezoek alleen met rondleidingen: ieder half uur
l Houdt u rekening met wachttijd

nieuwe initiatieven er hun plek. Orkesten en zangverenigingen repeteerden er en gaven concerten, de burgerij en het officierenkorps
van het garnizoen troffen elkaar hier op dansavonden en de Leidse
muziekschool kreeg er onderdak.
Een kleine vijftig jaar later konden de zaaltjes de ruimtevraag niet

De Stadsgehoorzaal is begonnen in een vleugel van het oude

meer aan. In 1872 is een nieuwe Stadszaal gebouwd, ontworpen

Catharinagasthuis. Aan het begin van de negentiende eeuw gaven

de nieuwbouw had de gemeenteraad aanvankelijk verschillende lo-

enkele verenigingen in de stad aan niet genoeg ruimte te hebben

caties op het oog. Een plek naast de Pieterskerk, na een mogelijke

voor hun bijeenkomsten. In 1826 werd voor deze vier wetenschap-

afbraak van het Gravensteen, was bijvoorbeeld een serieuze optie.

pelijke en literaire verenigingen plus een industriecollege de ruimte

Uiteindelijk werd gekozen voor herbouw op de Breestraat. De

aan de Breestraat geschikt gemaakt.

stadsarchitect D.E.C. Knuttel ontwierp een nieuwe en grotere

Twee (kleine) zalen en een koffiekamer werden gebruikt voor le-

Stadsgehoorzaal. Hij verdiepte zich eerst in de specifieke akoes-

zingen, voordrachten, colleges en vergaderingen. Al snel vonden

tiek, verlichting en verwarming die het gebouw moest krijgen. Om

door stadsarchitect J.W. Schaap. Deze brandde al in 1889 af. Voor

de Stadsgehoorzaal een gepaste feestelijke uitstraling te geven gebruikte hij, geïnspireerd door concertzalen in Duitsland, elementen
uit de renaissance en het maniërisme. Het ontwerp stuitte op veel
kritiek, die overigens nog luider werd toen bleek dat het budget
was overschreden.
De Stadsgehoorzaal ontwikkelde zich tot dé stadszaal van Leiden,
een centrum van het sociale, politieke en culturele leven. De verscheidenheid aan activiteiten was enorm: kermisattracties, politieke
bijeenkomsten, dansavonden, filmvoorstellingen, tentoonstellingen
en beurzen, congressen, feesten en partijen, gymnastiekvoorstellingen en sportwedstrijden, populaire muziek en natuurlijk ook klassieke concerten. De klassieke muziek kreeg een bijzondere plaats,
maar de Stadsgehoorzaal was toch vooral een gemeentelijk zalenverhuurbedrijf waar iedereen met alles terecht kon. Sinds 1996
concentreert de Stadsgehoorzaal zich vooral op concerten. In 2010
foto: RAL

kreeg de Stadsgehoorzaal een nieuwe Kleine Zaal aan de Aalmarkt.

leiden

Viering van het 5e Lustrum van de V.V.S.L in de Stadsgehoorzaal, 1925.
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l Beperkt toegankelijk: houdt u rekening met wachttijd
l Tevens expositie over de geschiedenis van het hoogheem-

raadschap en feesten bij Rijnland

In het waterrijke Holland droeg het hoogheemraadschap van Rijnland zorg voor waterkering en waterlozing in het gebied tussen
Amsterdam en Den Haag. In de jaren zeventig van de vorige eeuw
kwam hier de zorg voor de waterkwaliteit bij, zodat het waterschap
nu ook de waterzuivering verzorgt.
In 1578 kocht het bestuur een middeleeuws pand aan de Breestraat

Op deze plek zetelde ruim vier eeuwen (1578-1999) het hoog-

om als vergader- en logeerhuis te gaan gebruiken. Na aankoop

heemraadschap van Rijnland, een waterschap dat wortelt in de der-

het zogenaamde ijzeren kantoor.

tiende eeuw. Rijnlands bestuurders waren doorgaans mensen met

Een ingrijpender verbouwing vond plaats van 1597 tot circa 1600.

macht, rijkdom en aanzien. Behalve de fraaie gevel getuigt de rijke

Er kwam een nieuwe, vijfentwintig meter brede gevel in Hollandse

inrichting van de verschillende vertrekken hiervan.

renaissancestijl. Maar liefst dertien vuurplaatsen verwarmden de

werd meteen een veilige bewaarplaats voor het archief gebouwd,

vertrekken.
Bij binnenkomst valt het oog meteen op de fraaie eikenhouten trap,
een ontwerp van Pieter Post. Hij voert naar de ook door Pieter Post
ontworpen Grote Zaal, een ruimte met een prachtige plafondschildering, achttiende-eeuws goudleerbehang en een zeventiendeeeuwse schouw.
In de jaren zestig van de vorige eeuw vond een uitvoerige restauratie plaats. Eind 1999 betrok het waterschap een modern kantoor in het Leidse Bio Science Park buiten het centrum. Het oude
Gemeenlandshuis werd ondergebracht in een stichting, maar het
hoogheemraadschap kan zich nog wel eigenaar noemen. Sommige
vertrekken worden momenteel nog gebruikt voor vergaderingen en
representatie.
Op internet is een virtuele rondleiding te vinden door de prachtige
vertrekken van het Gemeenlandshuis. Ga hiervoor naar www.gemeenlandshuisleiden.nl.
Schoorsteenmantel in de dijkgraafskamer met portret van graaf Willem II.
foto: hoogheemraadschap van Rijnland

leiden
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HENSBEKERS EN HEILDRONKEN Gert Koese, archivist hoogheemraadschap van Rijnland

Vroeger was het bij overheden en verenigingen gebruikelijk dat

Van

het

hoogheemraad-

men elkaar bij bijzondere gelegenheden toedronk uit een speciaal

schap van Rijnland is helaas

glas. Ook de waterschappen kenden deze traditie.

geen

Veel waterschappen waren in het bezit van zo’n zogenaamde hens-

gebleven, maar wel van de

beker (hens is afgeleid van hanze, wat gilde of vereniging betekent).

Driemanspolder

Vaak was deze van glas, maar de voornaamste waterschappen had-

schendam. Het bestuur van

den er één van zilver of koper. De beker ging rond om gezamenlijk

deze polder liet in 1721 een

te drinken op de groei en bloei van de organisatie of op de gezond-

feestbokaal maken van ge-

heid van een net geïnstalleerd bestuurslid.

slepen glas. Hierin werden

Het hoogheemraadschap van Rijnland bestelde rond 1684 bij gra-

onder andere drie molens

veur Romeijn de Hooghe een hensbeker voor het nieuwe gemeen-

gegraveerd, verwijzend naar

landshuis Zwanenburg bij Halfweg. Op het deksel prijkt toepasselijk

de molendriegangen waar-

een zilveren zwaan op een gekanteeld torentje.

mee de polder werd be-

De met emaille voorstellingen versierde beker is vervaardigd uit

malen.

hensboek

bewaard
bij

Leid-

verguld roodkoper, een keuze die de beker in 1795 redde van de

Tot 1742 noteerden alle drin-

ondergang.

kers hun spreuken in het

In dat jaar vaardigden de Provisionele Representanten van het Volk

bijbehorende hensboek. Ze

van Holland een decreet uit dat iedereen, vanwege de slechte staat

tonen dat het er bij polder-

van de schatkist, zijn ongemunte zilver en goud moest inleveren

besturen vrolijk aan toe kon

ter omsmelting. Twee zilveren bekers van het hoogheemraadschap

gaan. Een persoon die in

van Rijnland moesten eraan geloven, de één ook afkomstig van huis

de anonimiteit van de ge-

Zwanenburg en de ander van het gemeenlandshuis in Leiden.

schiedenis

Het drinken uit de hensbeker ging veelal samen met een geschre-

schreef: “fifa ’t glaesie!” De

ven bijdrage in het hensboek. Degene die het glas hief, diende ook

kreet maakt van deze on-

tot de topstukken van het kunstbezit

een goede wens of gedicht neer te pennen. Omdat de beker, waarin

bekende heer uit de acht-

van Rijnland en doet nog altijd dienst

soms een liter wijn ging, volgens de overlevering geheel moest wor-

tiende eeuw een mens van

bij bijzondere gelegenheden.

den leeggedronken door de persoon in kwestie, zijn in deze hens-

vlees en bloed.

collectie: hoogheemraadschap van

is,
De beker van Zwanenburg behoort

Rijnland.

leiden

boeken vaak frivole schrijfsels te vinden.

verdwenen
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za zo

l Tevens rondleidingen
l Zo 15 u: Inloopconcert William Byrd Vocaal Ensemble (p. 18)

Het voorste deel van dit gebouw was de stedelijke Waag, met

open marktruimte, omsloten door een galerij die ook nu nog aanwezig is. Vanuit de Waag kon men hier via een overdekte doorgang
naartoe lopen. Al snel werd de open marktruimte overdekt.
In 1886 ontstond de traditie om op 3 oktober in de Waag haring en
wittebrood uit te reiken. Meer feestelijkheden volgden na 1972, toen
de Waag een culturele bestemming kreeg. Vanaf 2013 komt er een
horecagelegenheid in het pand.

erachter de Boterhal. De Waag vormde een centrum voor handel
in de stad. Goederen werden hier gewogen en gecontroleerd. Veel

transport vond plaats over het water. Vanaf het platteland en vanuit
andere steden voerden schepen goederen aan als graan, bier en
wijn. Een kraan op het zogenoemde Waaghoofd, het kadedeel dat
in het water uitsteekt, hees de producten aan wal.
Onder de luifels aan de zijkanten van de Waag hingen de weegschalen of balansen. Voor het wegen en verdelen van de goederen
hanteerde men maten die met de komst van het metrieke stelsel in
onbruik raakten, zoals schepel, aggele en pint. Deze maten konden
per handelswaar en per stad of streek verschillen. Een Leidse aggele graan (33,6 liter) was bijvoorbeeld aanzienlijk meer dan een
Leidse aggele kalk (25 liter).
Oorspronkelijk stond de Waag bij de Vismarkt. Eind vijftiende eeuw
werd zij verplaatst naar de huidige locatie aan de Aalmarkt. Tussen
1657 tot 1659 werd de houten Waag vervangen door het huidige

stenen gebouw. Het is ontworpen door Pieter Post, de hofarchitect
van stadhouder Frederik Hendrik. De gevel is een mooi voorbeeld
van Hollands classicisme. Het reliëf boven de ingang laat zien hoe
goederen in de Waag werden gewogen en behandeld. Het is werk

De Waag

van de beeldhouwer Rombout Verhulst. Hij heeft ook de reliëfs bo-

foto: Ien van den Bergh

ven de voormalige ingang van de Boterhal aan de Mandemakers-

Uitdeling haring en wittebrood op 3 oktober bij de Waag, 1927

steeg gemaakt. De Boterhal achter de Waag was oorspronkelijk een

foto: RAL

leiden
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l Za/zo 13-17 u: Jeugdcircus en jeugdactiviteiten (p.12)

za zo

In hartje Leiden staat één van de oudste monumenten van de stad,

de Burcht. Het monument bestaat uit een stenen ringmuur op een
heuvel. De Burcht staat op een strategische plek: ten westen komen

l Za 19 u: Inloopconcert Junior Eats Alone (p. 17)

twee Rijnarmen samen, en de (later gedempte) Mare mondde er

l Zo 16 u: Inloopconcert De JFK’s (p. 18)

uit in de Rijn. Een goede plek dus om scheepvaart en oversteek te
controleren.
Archeologen ontdekten dat deze kunstmatige heuvel, een zogeheten motte, eind negende eeuw is opgeworpen met plaggen en klei.
Daarna is hij zeker drie keer verhoogd, totdat hij rond 1150 net zo
groot was als nu.
De middeleeuwse entree lag op een andere plek dan de huidige. Het
smalle poortje in de westzijde van de ringmuur is de reconstructie
van deze ingang. Het complex was omgeven door een gracht.
Door allerlei restauraties zitten er nu nog maar weinig oorspronkelijke stenen in de muur. Uit recent onderzoek blijkt dat de ringmuur in de loop van de dertiende eeuw zelfs geheel is herbouwd.
Mogelijk gebeurde dit in opdracht van Floris V (1256-1299). Deze
graaf van Holland was een actieve bouwheer. Hij gaf opdracht tot
de bouw van diverse burchten in West-Friesland, van de Ridderzaal
in Den Haag en van het Muiderslot.
In 1651 kwam het complex in bezit van de stad. Arent van ‘s-Gravesande restaureerde het bouwwerk en gaf de poort zijn huidige vorm. Het achttiende-eeuwse ijzeren hek aan de voet van de
Burchtheuvel staat tussen twee laatgotische zuiltjes, afkomstig van
de nabijgelegen Visbrug. In die tijd deed de Burcht nog dienst als
stadspark en als watertoren. Vanuit een waterkelder onder in de
heuvel werd water omhoog gepompt naar de twee waterreservoirs
boven in de Burcht. Van daaruit liepen leidingen naar de Visfontein

Burcht vanuit de deuropening naar binnen gezien.

aan de andere kant van de Nieuwe Rijn én naar een fontein aan de

foto: Claudia Claas

voet van de Burcht.

leiden

18 De Burcht | Burgsteeg
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19

vm. Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis

za

Hooglandse Kerkgracht 17
l Za: Regentenvleugel en benedenverdieping geopend
l Za/zo: Archeologisch Centrum geopend
l Za: Regentenvleugel alleen met rondleidingen (ook in het

Engels): houdt u rekening met wachttijd
l Za/zo: Expositie geschiedenis van Leiden in het Archeologisch

centrum
l za 14 u: Inloopconcert Saxofoonkwartet (p. 16)

vervangen door nieuwbouw. Stadstimmerman Jan van Warendorp
maakte het ontwerp. Aan de kant van de Oude Rijn werd bovendien
een tweede poort gebouwd.
In de nieuwe vleugel bevinden zich de regenten- en regentessenkamer, gedecoreerd in Lodewijk XVI-stijl. De kamers bevatten verschillende portretten van regenten, evenals fraai stucwerk uit 1779.
Een verbouwing in 1882 bracht meer licht in het gebouw. De grote
gietijzeren vensters aan de binnenplaats dateren uit die tijd.
Na het vertrek van het weeshuis in 1961 vestigde het Rijksmuseum
voor Geologie en Mineralogie zich in het pand. Sinds 2008 is het
complex in handen van de Stichting UTOPA en biedt het onder
meer onderdak aan het Kinderrechtenhuis en het Leids Archeolo-

Dit gebouw is bijna vier eeuwen, van 1583 tot 1961, in gebruik ge-

gisch Centrum.

weest als weeshuis. In 1583 verhuisde het Heilige Geestweeshuis van

de Breestraat naar dit complex, dat in 1403 als Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis was gebouwd.
Het gebouw werd op een gegeven moment te klein om het groeiend
aantal wezen te kunnen herbergen. Daarom werden er tussen 1604
en 1607 twee vleugels aangebouwd, één voor meisjes aan de noordzijde van de binnenplaats en één voor jongens aan de zuidzijde hiervan. De renaissancegevel aan de Hooglandse Kerkgracht werd in
dezelfde periode opgetrokken, evenals het toegangspoortje.
Op de muur van het poortje staan twee weeskinderen afgebeeld.
Tussen hen in bevindt zich de Barmhartigheid in de gedaante van een
vrouw met daaronder de tekst ‘God is de weesen helper’. Boven de
ingang kijkt een aantal kinderen naar een duif, symbool van de Heilige Geest en verwijzing naar de naam van het voormalige weeshuis.
Naar aanleiding van een samenvoeging van het Heilige GeestweesBinnenplaats van het vm. H. Geest of Arme Wees- en Kinderhuis

ten in 1774 de middeleeuwse vleugel aan de zijde van de Burcht te

foto: Ien van den Bergh
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20 Hooglandse Kerk | Middelweg 2

52

za

l Za 11-13 u: Bezichtiging van het orgel, uitleg, mogelijkheid

om zelf te spelen (p. 18)

Met de stadsuitbreiding in 1294 op het Hogeland, het eiland tussen
de twee Rijnarmen, ontstond behoefte aan de bouw van een kerk op

deze plek. De bewoners kerkten, omdat de stadsuitbreiding binnen
de grenzen van Leiderdorp viel, aanvankelijk kilometers verderop.
Deze reis werd overbodig met de bouw van een houten kapel in
1314, gewijd aan de ijsheilige St. Pancras.

Nadat de kapel in 1366 tot kapittelkerk was verheven, begon de
bouw van een stenen kerk op dezelfde plaats. Daarvan resteert de
onderbouw van de toren. Rond 1480 begon weer een nieuwe bouwcampagne. Het huidige koor en transept kwamen toen tot stand.
Aan de voltooiing van het beoogde nieuwe schip kwam men niet
meer toe. In 1544 was het geld op. Op 25 augustus 1566 woedde in
Leiden de beeldenstorm en daarna volgde de reformatie, die soberheid predikte. Vanaf de nabijgelegen Burchtheuvel is de discrepantie tussen de bouwdelen goed te zien.
In de zeventiende eeuw verschenen rond de kerk de karakteristieke
kerkhuisjes, enkele naar ontwerp van Arent van ’s-Gravesande. De
huuropbrengsten vormden een belangrijke bron van inkomsten
voor de kerk. De meeste huisjes vielen in de negentiende eeuw onder de slopershamer. In de kerk is een deel van het zeventiendeeeuwse interieur nog aanwezig, waaronder de preekstoel uit 1604
en het doophek uit 1632.
Het monumentale orgel van De Swart en Van Hagerbeer dateert uit
de zestiende en zeventiende eeuw. De kerk is nog steeds als gods-

Hooglandse Kerk

huis in gebruik, maar wordt ook verhuurd als evenementenlocatie.

foto: Ien van den Bergh

21 De Bonte Koe | Hooglandsekerk-Choorsteeg 13 za zo

In de jaren 1908-1910 was een slager van plan zijn bedrijf te vestigen

op de Hooglandsekerk-Choorsteeg 13. Voortvarend werd het pand
uitgerust met een nieuwe winkelpui en een nieuw interieur.
Toch heeft het pand vermoedelijk nooit dienst gedaan als slagerij. Al in maart 1910 werd een deel van de inboedel, compleet met
het uithangbord Vleeschhouwerij, te koop aangeboden, onder de
vermelding ‘alles nieuw’. Op 1 mei van dat jaar verhuisde het café
dat sinds 1880 in het pand ernaast gevestigd was naar nummer 13,
en heropende als café In de Bonte Koe. Na meer dan honderd jaar
bestaat dit café, inmiddels zonder het voorvoegsel ‘in’, nog steeds.
De bijzondere betegeling van de slagerij, die op alle wanden prijkt,
is al die tijd behouden gebleven. Het werk bevat Jugendstil-elementen en bestaat onder meer uit drie grote tableaus. Hierop zijn
koeien afgebeeld, de handelswaar van de slagerij. De dieren zijn
in een Hollands polderlandschap geplaatst, met torenspitsen en
molens. De tegels werden omstreeks 1908 vervaardigd door de
Utrechtse Tegelfabriek Holland (1893-1918), waarschijnlijk naar ontwerp van Hermanus Oostveen.
Onlangs zijn de tegels gerestaureerd. Verzakking van het pand,
inwatering, roestvorming en honderd jaar cafébezoek hadden tot
grote schade geleid. De roestwerking kwam onder andere van de
ingebouwde ijzeren elektriciteitsleidingen. Deze behoorden tot één
van de vroegste elektra-installaties van Leiden, mogelijk gemaakt
door de vestiging van de stedelijke elektriciteitscentrale aan de
Langegracht in 1907.
Voor de geplande slagerij was moderne elektrische verlichting als
noviteit en uit oogpunt van hygiëne kennelijk aantrekkelijker dan
gasverlichting. Het leidingwerk is nu verwijderd, maar de uiteinden
bij de oorspronkelijke lichtpunten zijn gespaard gebleven en voor-

Onder: De Bonte Koe anno 2012 foto: Ien van den Bergh

zien van nieuwe armaturen.

leiden

Boven: De Bonte Koe foto: De Bonte Koe
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l Beperkt toegankelijk; houdt u rekening met wachttijd
l Za 13 u: Inloopconcert Sabine Meijers, harpiste (p. 16)
l Zo: Easy listening, Ocke en Jorrit Weeda draaien jazz op vinyl

De exacte ouderdom van het huidige pand is onbekend. In ieder geval is de voorgevel, die dateert uit de eerste helft van de achttiende
eeuw, jonger dan het huis erachter. Deze datering komt overeen
met de bijzondere plafondschildering op de begane grond. Deze
schildering bestaat uit een ovaalvormig middenstuk met fijn gedetailleerde vogels. Op de vier hoekstukken beelden zogeheten putti

De huidige ‘Nieuwe Straet’ is rond 1400 aangelegd. Volgens oude

(mollige kinderfiguurtjes) de vier jaargetijden uit.

stadsplattegronden bevond zich ter hoogte van nummer 36 in de

delijk is Nieuwstraat 36 in de achttiende eeuw tot voornaam woon-

16de eeuw al bebouwing. Op de zeventiende-eeuwse stadskaarten

huis verbouwd, met een nieuwe voorgevel en een achterhuis. Uit de

van Pieter Bast en Joan Blaeu staat een breed pand met een dub-

posities van de bouwmuren zijn de verschillende bouwdelen nog

bele topgevel getekend, waarschijnlijk een dubbelwoonhuis.

afleesbaar. De huidige muur tussen het voor- en achterhuis was van

Het oorspronkelijke pand was breed en had een grote tuin. Vermoe-

origine de achtergevel.
Er zijn ook bouwkundige sporen die duiden op een latere koppeling tussen Nieuwstraat 36 en het buurpand op nummer 38. Waarschijnlijk is een poort, die oorspronkelijk tussen de beide panden zat,
opgeofferd om het woonhuis met een raam te verbreden. De verbreding is nog goed afleesbaar in de voorgevel. Niet alleen springt
het rechterdeel van de gevel iets terug, ook staat de dakkapel door
de verbreding excentrisch in het dakvlak, iets wat in de achttiende
eeuw not done was.
In de tuin is aan het eind van de negentiende eeuw een fraaie muziekkamer gebouwd. Deze kamer is met het grote huis verbonden
door een twintig meter lange gang, voorzien van zeskantige cementtegels met geometrische vormen. De muziekkamer heeft een
bijzondere parketvloer. Hier zou, volgens een vroegere eigenaar,
prinses Juliana nog vioolles hebben gehad.

De tuinkamer van Nieuwstraat 36
foto: Liesbet Dijkstra

leiden

22 Nieuwstraat 36
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23 Voormalig woonhuis | Steenschuur 11

za zo

l Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd
l Za/zo: Beleef de Middeleeuwen! (p. 15)

Dit pand heeft nog de opzet van een middeleeuws huis, een voor-

huis met zaal en direct daar tegenaan een achterhuis. Ook het oorspronkelijke houtskelet is nog grotendeels aanwezig. Dendrochronologisch onderzoek (datering van hout op basis van jaarringen)
van de kappen en moerbalken geeft aan dat het huis dateert uit de
tweede helft van de vijftiende eeuw. In die tijd zal er een houten,
gotische gevel voor het huis hebben gestaan.
Een deel van de oorspronkelijke middeleeuwse kelder kwam weer
tevoorschijn tijdens archeologisch onderzoek ten behoeve van
de huidige restauratie. Hieruit bleek dat delen van de kelder zelfs
dateren uit het midden van de veertiende eeuw. Aan de voorzijde
is een afvoergoot uit de zestiende of zeventiende eeuw aangetroffen, die oorspronkelijk uitkwam op de gracht. Ook zijn er resten van
gebruiksvoorwerpen uit de geschiedenis van het huis gevonden.
Wat in het huis verder nog herinnert aan de middeleeuwse oorsprong is een zogenaamde piscina, een nis in de muur met ruimte

Steenschuur 11

voor een wasbekken, ten behoeve van het wassen bij privédevo-

foto: Ien van den Bergh

tie. Ook is er nog een osendrop, een smalle ruimte die tussen twee
diepe huizen werd uitgespaard. Zo’n druipstrook was oorspronkelijk

moderniseringen plaats. Tijdens de laatste ingreep is het interieur

de enige manier om te voorkomen dat houten huizen met hun rieten

volledig gestript. Het pand werd toen onderdeel van de ernaast gele-

daken snel weg zouden rotten doordat het regenwater niet weg kon.

gen Opstandingskerk, die tegenwoordig een sportschool herbergt.
Met de verhuizing van deze kerk in 2007 is nummer 11 weer afge-

voor een modernisering. Toen is ook de huidige gevel geplaatst.

scheiden. In 2009-2010 vond hier een grootscheepse restauratie

Opeenvolgende eigenaren bleven sleutelen aan het pand. In de

plaats. De begane grond is nu in gebruik als kantoorruimte. De bo-

achttiende eeuw en in de jaren 1968-1971 vonden er weer flinke

venverdieping wordt bewoond.

leiden

Begin zeventiende eeuw gaven de toenmalige bewoners opdracht
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24 Synagoge | Levendaal 14-16

56

zo

l Zo 13-17 u
l Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd
l Tevens rondleidingen
l Zo 13.30 en 15 u: Verteller Donald de Marcas met Joodse

humoristische verhalen (p. 14)

Rond 1700 ontstond de eerste joodse gemeenschap in Leiden.

Deze behoorde tot de Asjkenazische of Hoogduitse joden, van Duitse en Oost-Europese afkomst. De groep was in Leiden niet groot:

125 personen in 1739. Tot 1723 hielden zij hun diensten in verschil-

lende huissynagogen.
Met de aankoop van een huis aan het Levendaal kwam daaraan een
einde. In 1763 werd op deze plaats een nieuwe synagoge opgeleverd. Ruim veertig jaar later, in 1807, raakte het gebouw zwaar beschadigd door de ontploffing van het kruitschip.
Pas in 1858 werd het pand grondig gerestaureerd. Hierbij kwamen
het huidige stucgewelf en de huidige gevel tot stand. Boven de deur

de Synagoge

bevindt zich een gevelsteen met een Hebreeuwse inscriptie. Ver-

foto: Ien van den Bergh

taald luidt deze: De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter
worden dan de vorige, zegt de Heer der heerscharen (Haggaï 2:10).

omgeven door zitbanken. Dit is het het podium waarop de leestafel

De synagoge kwam zwaar beschadigd uit de oorlog. Veel attribu-

staat en waar tijdens de dienst uit de Thora wordt gelezen.

ten konden echter worden veiliggesteld. Bij de laatste restauratie, in

De Thora is het joodse wetboek, bestaande uit de vijf boeken van

1977-1978, werd het interieur verrijkt met meubilair en kroonluchters

Mozes. De Thorarollen worden bewaard in de Heilige Arke. Deze

afkomstig uit de synagoge uit de Haagse Wagenstraat.

kast heeft een tempelvormige voorzijde en staat tegenover de gale-

Het interieur van de eenbeukige synagoge is in neoclassicistische

rij. Als de deuren van de Heilige Arke dicht zijn worden ze afgedekt

stijl uitgevoerd en overdekt met een stucgewelf. Boven de entree

met een voorhangsel (parochet). De Leidse synagoge bezit antieke

bevindt zich de vrouwengalerij. Net als in andere synagogen staat

gerestaureerde voorhangsels uit Heenvliet, Hoorn, Middelharnis,

min of meer centraal in de ruimte de zogeheten bima opgesteld,

Ommen en Leiden.

25 Plantsoentheater | Plantsoen 45

za zo

l Beperkt bezoek; houdt u rekening met wachttijd
l Wij verzoeken u de privacy van de bewoners te respecteren

en geen foto’s te maken
l Za/zo: Optredens op wisselende tijdstippen (p. 15)

Het rijk gedecoreerde huis aan het Plantsoen is tegenwoordig

vaak de omlijsting van toneelstukken, die er ontwikkeld en opge-

voerd worden door de theatermakers van het Plantsoentheater.
Het pand is een gemeentelijk monument, in 1880 gebouwd naar
een ontwerp van W.C. Mulder die onder meer ook het ketelhuis van
de Meelfabriek (pand 29) ontwierp. Het was een echt patriciërshuis destijds, met kooksters in het souterrain en dienstmeisjes die
op zolder sliepen. Er zijn nog veel originele details in het huis te
vinden, zoals de zwart marmeren schouw in de woonkamer. Ook
de keuken in het souterrain is nog vrijwel geheel intact. Een paar
jaar geleden is het dak inclusief dakkapellen in de oorspronkelijke
staat teruggebracht. Ook de bijzonder gevormde dakspanten (als
een omgekeerd schip) werden hersteld en er kwamen weer zinken
losagnes op het dak in plaats van leien.
Het huis was in de negentiende eeuw ingericht op een strakke organisatie van een huishouden met dienstbodes, kooksters en ander
personeel. Leveranciers kwamen aan de achterzijde aan de deur.
Een apart deurtje gaf direct toegang vanuit de Binnenvestgracht
tot het souterrain. Dat was het werkdomein van het personeel. De
inrichting daarvan is in dit huis grotendeels bewaard gebleven. Het
personeel had hier een eigen kamer en werkte in de keuken, het
kolenhok en de provisiekamer. Via een liftje, dat tot voor kort nog
in de muurkast aanwezig was, werd het eten naar de bel-etage
gebracht. In het souterrain wordt nu gegeten door bewoners en
acteurs en de slaapkamers doen dienst als kleedkamers. Het Plantsoentheater bestaat eind dit jaar 10 jaar.
Het Plantsoentheater
leiden

foto: Sheila Lever
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l Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

bouwen. De bouw van de kapel leidde echter tot hooglopende ruzie met de heren van de nabijgelegen St. Pancraskerk (de huidige
Hooglandse Kerk, pand 20). Die vreesden belangrijke inkomsten mis
te lopen wanneer hun parochianen naar de Annakapel zouden gaan.
Pas in 1507 kwam men tot overeenstemming. In 1509 kon de kapel

De rijke bierbrouwer Willem Claeszoon bepaalde in 1491 met zijn

worden gewijd. De invloed van de kapittelheren deed zich gelden:

vrouw Hillegont Willemsdochter dat op het achtererf van hun huis

twee van hen werden tot regent benoemd. Daarnaast mochten al-

aan de Hooigracht 13 cameren voor dertien arme vroukens van gue-

leen de bewoonsters van het hof de mis in de kapel bijwonen. Alle ver-

de faem ende naem moesten worden gebouwd. Het getal dertien

dere kerkelijke rechten bleven voorbehouden aan de parochiekerk.

verwijst naar Jezus en zijn twaalf apostelen; de naam Anna naar de

Tijdens de beeldenstorm in 1566 bleef de kapel ongeschonden. Een

moeder van Maria. Gebeurtenissen uit haar leven staan afgebeeld

groot deel van de middeleeuwse inventaris en de gebrandschilder-

op de zestiende-eeuwse gebrandschilderde ramen in de kapel.

de ramen bleef tot op de dag van vandaag bewaard. In het goti-

De kinderen van Willem en Hillegont maakten, na de dood van hun

sche altaar steekt nog steeds een reliekschrijn met daarin volgens

ouders, aanstalten het Anna Aalmoeshuis, inclusief kapel, te laten

de overlevering twee vingerkootjes van de heilige Anna.
Tot de collectie van het hofje behoort ook een zestiende-eeuws kazuifel. Het verhaal gaat dat het hofje nog regelmatig wordt bezocht
door de schim van een priester aan wie het gewaad toebehoorde.
De trap naast de kapel leidt naar de regentenkamer met bedstede
(niet toegankelijk tijdens Open Monumentendag).
Bij de buskruitramp van 1807 werden de ramen van de kapel zwaar
beschadigd. Een brokstuk van het schip zou zelfs het hofje hebben
geraakt.
De kapel heeft verder de tijd goed doorstaan. Delen van het hofje
werden in de loop der tijd wel grondig gerenoveerd of herbouwd.
Zo dateert de toegangspoort aan de Hooigracht van 1684 en de
pomp van 1764. In 1719-1720 werden alle huisjes herbouwd, en nogmaals in 1939-1941. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden
alle huisjes opnieuw gerestaureerd en inwendig gemoderniseerd.
Maria Boodschap
foto: Wim Vreeburg
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26 Sint Anna Aalmoeshuishof | Middelstegracht 2 za
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27 Tuinkamer | Hooigracht 39

za zo

l Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

De Amsterdamse schilder Dirk Dalens schilderde in 1735 zes doeken
als behang voor de tuinkamer in dit achttiende-eeuwse herenhuis.

Dalens was één van de bekendste landschapsschilders van zijn tijd.
Zijn in italianiserende stijl geschilderde zaalstukken zijn onder andere te vinden in Amsterdam (Huis van Brienen), Den Haag (Kabinet
der Koningin), Stansted Park in Sussex en zelfs in het Poolse Pless
(Pszczyna). In Leiden werkte hij ook aan de tuinkamer van Nieuwsteeg 31 (pand 4).
Op de doeken in de tuinkamer aan de Hooigracht is een geïdealiseerd landschap afgebeeld, een arcadia. Hoewel de afbeeldingen
waarschijnlijk berusten op fantasie, zijn veel thema’s realistisch verbeeld. Naast jachtscènes, exotische vogels en vee, is te zien hoe
linnen lakens op een bleekveld worden uitgespreid. Vroeger deden
vrouwen de was vaak op het platteland of op buitenplaatsen. De
lakens en kleden werden dan op een grasveld uitgespreid en onder
invloed van de zon werd de was weer schoon en fris.
Ook het stucwerk in de kamer is zeer fraai. In de hoeken van het
plafond beelden putti (mollige kinderfiguurtjes) de vier jaargetijden
uit. Op de schouw zijn een bloemenvaas en een reliëf met vier musicerende kindertjes aangebracht.

Interieur van de tuinkamer aan Hooigracht 39 (detail)
foto: Liesbet Dijkstra
leiden
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industrie, maar het begon met zeep. De gelijknamige families zetten

l Doorlopende videopresentatie

ducenten hadden eerst één bedrijfspand aan de Middelstegracht,

l Open huis Sociaal-culturele vrijplaats Middelstegracht

eerst samen een zeepziederij op. Deze handel liep goed. De promaar in de loop der jaren werden haast alle pakhuizen en woninkjes
in de buurt erbij getrokken. De zeepfabriek van Dros & Tieleman veranderde in 1862 zijn naam in De Gekroonde Haan. Al snel werd deze

Het huwelijk van Cornelis Dros en Catharina Maria Tieleman legde

onderneming echter economisch overvleugeld door een bedrijf dat

in 1822 de basis voor een fabriekscomplex dat in zijn hoogtijdagen

Cornelis Tieleman, kleinzoon van Cornelis Dros, ruim vijftig jaar na

het noordelijke deel van de Middelstegracht en Uiterstegracht do-

het huwelijk van zijn grootvader was begonnen, samen met een oom.

mineerde. De directeurswoning bevond zich aan de Hooigracht.

Hun fabriek was gespecialiseerd in groente- en vleesconserven.

Het bedrijf Tieleman & Dros is bekend geworden in de conserven-

Deze firma, Tieleman & Dros genaamd, ging in 1877 van start tussen de Middelste- en Uiterstegracht, waar Cornelis en zijn oom een
nieuw fabriekscomplex hadden gebouwd. Het huidige bedrijfsverzamelgebouw bij de Ir. Driessenstraat is daar nog een restant van.
Een voorbeeld voor Cornelis was ongetwijfeld de fabriek van Van
Nieuwenhuizen, die in 1866 aan de Morsweg was opgericht. Leiden
speelde aan het eind van de negentiende eeuw een pioniersrol in
de opkomst van de conservenfabrieken.
De fabrieken van Tieleman & Dros breidden zich vanaf het eind
van de negentiende eeuw voortdurend uit, terwijl de zeepziederij in 1927 naar de Zoeterwoudseweg vertrok. Haar panden werden
opgenomen in het complex van de succesvolle conservenfabriek.
Het gouden jubileum van 1927 werd groots gevierd. Het personeel
kreeg de keuze tussen een pensioenfonds of een personeelsfeest.
Men koos voor de korte termijn: het feest. Bij het 75-jarige jubileum
was de viering soberder, want het ging niet zo goed meer met het
bedrijf. In 1955 was Tieleman & Dros failliet.
Het gebouw Middelstegracht 36 heeft sindsdien diverse functies
gehad. Sinds maart van dit jaar is het pand de nieuwe thuisbasis

Zicht vanaf het ketelhuis naar de energiecentrale
foto: Vrijplaats Middelstegracht

van de Sociaal-culturele vrijplaats Middelstegracht.

leiden

28 vm. Ketelhuis Tieleman & Dros | Middelstegracht 36 za zo
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za zo

Deze twee ondernemers waren bekend in de wereld van het graan.
Adriaan Koole was al eigenaar van de korenmolen De Oranjeboom

l Beperkt toegankelijk; houdt u rekening met wachttijd

aan de Zijdgracht (de huidige Koorevaarstraat). Arie de Koster was

l Meelpakhuis en silo alleen toegang met rondleidingen (ook

graan- en meelhandelaar. Koole stierf echter al snel, en de Meelfa-

in het Engels). Hiervoor geldt:

briek werd een familiebedrijf van de Kosters. In 1928 kreeg het de

-deelnemers dienen in goede gezondheid te verkeren

naam De Sleutels.

-niet voor mensen met hoogtevrees

Zowel in 1891 als in 1901 brandde de fabriek bijna volledig af. Bij de

-goed schoeisel noodzakelijk

laatste brand bleef alleen het zogenaamde ketelhuis uit 1896 be-

-kinderen t/m 10 jaar geen toegang

houden. Hier produceerden ketels stoom voor de reiniging van het

-kinderen boven 10 jaar alleen toegang onder begeleiding

graan en de verwarming van het gebouw. Het ketelhuis vormt sa-

van volwassene

men met het silogebouw uit 1906 de oudste bebouwing binnen het

De voormalige meelfabriek De Sleutels is één van de vele indus-

huidige complex. De beide panden zijn voorbeelden van vroege

triële complexen die in de negentiende eeuw een plek vonden op

Als ontwerper van de afzonderlijke gebouwen werden achtereen-

de Leidse stadswallen. De meelfabriek ging in 1884 van start met de

volgens de Leidse architecten W.C. Mulder, B. Buurman en M.P.

oprichting van het compagnonschap De Koster en Compagnie, op

Schutte aangetrokken. Het complex laat zich nog steeds lezen als

naam van A.J. Koole en A. de Koster.

een geschiedenis van het productieproces. Zo zijn er in het siloge-

gewapend-betonconstructies in Nederland.

bouw uit 1938 nog overal transportkokers en trechtervormige uiteinden van de graansilo’s te zien. Het over de singel aangevoerde graan
onderging hier diverse bewerkingen. De Sleutels leverde bloem en
hardgries, een grondstof voor onder andere macaroni.
In 1964 ging de fabriek over in handen van het concern Meneba, dat
in 1988 de productie verplaatste naar Rotterdam. De fabriek lag stil
en de discussie over de toekomst van het industriële erfgoed laaide
hoog op. Uiteindelijk bleef het complex behouden.
De huidige eigenaar is van plan om de gebouwen te gaan omvormen tot
een levendige combinatie van functies: wonen, horeca, bedrijfsruimte
en culturele voorzieningen. Het ontwerp voor deze ingrijpende renovatie is van de gerenommeerde Zwitserse architect Peter Zumthor.
De Meelfabriek
foto: Claudia Claas
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29 Meelfabriek | Oosterkerkstraat 18
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30 Regentenkamer hof Meermansburg
Oude Vest 159A

zo

Dit grootste hof van Leiden dateert van 1680. De naam is een

samentrekking van de familienamen van de stichters Maerten Meerman en zijn vrouw Helena Verburg. De wapens van de beide families zijn in de voorgevel verwerkt.
Het hof werd gevestigd op een terrein waar in 1474 een klooster van

franciscaner zusters was gebouwd. Na het vertrek van de religieuzen had het klooster nog dienst gedaan als leprooshuis en baaihal,
maar in 1596 werd alle bebouwing vervangen door 63 kleine huisjes
voor wevers, aangeduid als het Mierennest. Toen deze huisjes in
verval raakten, zijn ze door het stadsbestuur gesloopt en kon het
echtpaar Meerman-Verburg de grond kopen.
Het echtpaar stichtte het hof Meermansburg voor de huisvesting
van weduwen en ongetrouwde vrouwen ouder dan 40 jaar. Het huis
direct links werd bestemd voor minvermogende familieleden van
de stichters. Het is het enige voorbeeld van een zogenaamd familiehuis in een Leids hofje.
De opdracht voor het ontwerp van het poortgebouw werd gegeven

Regentenkamer hof Meermansbrug

aan Jacob Roman, de latere hofarchitect van stadhouder Willem III.

foto: Lorenzo van Beek

Roman was in 1681 aangetrokken als stadsarchitect van Leiden. Hij
Het interieur van de kamer is rond 1780 en in 1897 gemoderniseerd.

De regentenkamer ligt boven de poort. Hier zijn de portretten van

Het plafond en de schoorsteen zijn voorbeelden van stucwerk in

de stichters en hun jongoverleden dochter Adriana te vinden. Vol-

Lodewijk XVI-stijl uit het eind van de achttiende eeuw. In die tijd

gens het testament van Meerman en Verburg moeten deze namelijk

werd ook het ongetwijfeld vrij donkere goudleer vervangen door

eeuwigdurend in de kamer blijven hangen. De overige portretten in

een waarschijnlijk veel lichtere wandbespanning. Een eeuw later

de kamer verbeelden een aantal familieleden van de stichters, maar

maakte deze plaats voor een toen modieuze donkerrode bespan-

ook latere regenten en hun verwanten.

ning en een houten lambrisering.

leiden

heeft ook de fontein op de Vismarkt ontworpen.
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Geflankeerd door kanonnen bevecht Sint Joris de draak, bovenop

Vanaf 1477 oefenden hier ook de schutters van St. Sebastiaan. Een

de Doelenpoort aan de Groenhazengracht. Deze herinnering aan

paar jaar na het Leidens Ontzet werden de twee gilden samenge-

een belangrijk stukje Leidse geschiedenis wordt helemaal opge-

voegd tot één stedelijke schutterij. Later ruilde deze schutterij zijn

knapt. De directe aanleiding voor de restauratieplannen was de dui-

hand- en voetbogen in voor musketten.

delijk zichtbare schade aan de poort. De verf was op veel plaatsen
afgebladderd en delen natuursteen waren beschadigd. Ook was er

Tijdens de Bataafse Republiek, in 1798, werd de schutterij in haar

zoutuitbloei zichtbaar op het natuursteen. Doordat de bovenzijde

oude vorm opgeheven. Koning Lodewijk Napoleon maakte tien jaar

van de poort niet waterdicht was, kon regenwater gemakkelijk de

later van het Doelenterrein een kazerne. Voortaan liepen hier echte

constructie binnendringen.

soldaten rond, geen gewapende burgers. Het gebouw rechts van

De Doelenpoort is in 1645 gebouwd naar een ontwerp van Arent

oude schuttersonderkomen afgebroken. Alleen de Doelenpoort

van ’s-Gravesande. Het was een nieuwe, fraai versierde toegangs-

herinnerde toen nog aan de voormalige schutterij.

de Doelenpoort, het Arsenaal, is toen gebouwd. In 1821 werd het

poort voor de Doelen, het oefenterrein van de Leidse schutterij. Op
het terrein staan nu woonhuizen en universiteitsgebouwen, maar

Het Doelenterrein is tot ver in de twintigste eeuw een kazerne

honderden jaren lang schoten Leidse burgers er letterlijk op doelen.

gebleven. Na de Tweede Wereldoorlog zat hier de militaire koks-

Eerst met pijlen, later met kogels. De schutters hadden er ook een

school. Achter rijen keukenwagentjes oefenden dienstplichtigen

eigen onderkomen.

hun kookkunst. Op 3 oktober maakten ze natuurlijk hutspot klaar.
In 1978 kwam er een einde aan de militaire activiteiten op deze plek.

De schutters handhaafden de orde, vooral ’s nachts (met een

Behalve het Arsenaal werden alle kazernegebouwen gesloopt.

nachtwacht) en bij oproer. Ook verdedigden zij zonodig de stad in
oorlogstijd. Dienen in de schutterij was een burgerplicht, al kocht

De Doelenpoort wordt op dit moment hersteld. Bij de vorige res-

menigeen die verplichting af omdat men het te lastig vond. De

tauratie, zo’n dertig jaar geleden, was de poort volledig gedemon-

schutters zorgden voor hun eigen wapens en verdere uitrusting.

teerd vanwege herstelwerkzaamheden aan de walkanten. Bij het

De drakendoder op de poort, Sint Joris, verwijst naar één van de

terugbouwen is de originele maatvoering ernstig verstoord geraakt.

twee schuttersgilden die Leiden oorspronkelijk telde, St. Joris en

Bovendien is toen gemetseld met een harde cementmortel, die

St. Sebastiaan. Bij de stadsuitbreiding van 1386 - voor die tijd was

schadelijk bleek voor het natuursteen. Om deze fouten te herstellen

het Rapenburg de vestinggracht - was het nieuwe doelenterrein

is de poort dit jaar helemaal opnieuw gedemonteerd, in de werk-

aan het St. Jorisgilde toegewezen voor zijn schietoefeningen. Het

plaats gereinigd en ontdaan van mortelresten. Dit najaar wordt zij

duurde nog wel bijna zeventig jaar voordat zij het terrein daadwer-

volgens de oorspronkelijke maten opnieuw opgebouwd en, na dro-

kelijk in gebruik namen.

ging van de mortel, geschilderd.

leiden

SINT JORIS EN DE DOELENPOORT Cor Smit, historicus en David van Pijkeren, architect

Hendrik van der Burgh, Het 		
uittrekken uit de Doelenpoort
van het Oranjevendel, ca 1655,
olieverf op doek.
leiden

Collectie: Museum De Lakenhal.
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31 Marekerk | Lange Mare 48
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l Tevens rondleidingen door de kap, hiervoor geldt:

-beklimmen op eigen risico
-niet voor mensen met hoogtevrees
-kleine groepen, houdt u rekening met wachttijd
-geen toegang voor kinderen onder 12 jaar/1.40 m.
-kinderen boven 12 jaar alleen toegang onder begeleiding van
een volwassene
l Za 10-17 u: Korte bespelingen en bezichtiging van het orgel (p.18)

Het stadsbestuur nam in 1638 het besluit tot de bouw van een
kerk voor de protestantse eredienst. De stadsuitbreiding aan de

noordzijde maakte een nieuwe kerk in die buurt gewenst. Tot dan
toe hadden de protestanten in Leiden de oude middeleeuwse kerken gebruikt.

Wintergezicht met de Marekerk, 1985

Stadsarchitect Arent van ’s-Gravesande kreeg in eerste instantie op-

foto: J. Holvast

dracht een kerk te ontwerpen van hetzelfde kruisvormige type dat
hij ook voor Maassluis had getekend. De architect overtuigde het

de bijbel beschreven tempel van Salomo in Jeruzalem. Met onder-

stadsbestuur echter van een nieuw ontwerp voor een achtzijdige

zoek had men zich een beeld gevormd hoe dat gebouw eruit moest

koepelkerk.

hebben gezien. De gebogen steunberen waren in alle historische

Van ‘s-Gravesande ontwierp ook de banken en de preekstoel. De

afbeeldingen van de tempel een typerend onderdeel. De calvinis-

opstelling hiervan werd bepaald aan de hand van een aantal proef-

ten in de Republiek zagen hun kerken als de nieuwe tempels waar

preken, voor de beste akoestiek. Afgezien van de plaatsing van een

het oudtestamentische verbond tussen God en de mensen opnieuw

orgel afkomstig uit de Pieterskerk, in 1733, is de kerk sinds de bouw

werd bevestigd.

grotendeels ongewijzigd gebleven.

Op de koepel van de Marekerk staat een gouden pijnappel, symbool

Een opvallend onderdeel van de Marekerk vormen de grote gebo-

van de eeuwigheid. Hij vormt tevens de basis voor een set Leidse

gen steunberen tussen de hoge vensters onder de koepel. In ze-

sleutels en wordt bekroond door een engel met bazuin, de klassiek

ventiende-eeuwse ogen was dit een duidelijke verwijzing naar de in

mythologische figuur Faam.

32 Leidse Schouwburg | Oude Vest 43

zo

l Alleen toegankelijk met rondleidingen: ieder half uur
l Kinderrondleidingen met theaterschmink om 14 en 16 uur

Jacob van Rijndorp had het initiatief tot de bouw genomen. Hij was
acteur en leider van het rondreizende theatergezelschap de Groote
Compagnie. Met een subsidie van 500 guldens én vrijstelling van
belastingen kreeg hij op 23 februari 1705 van de Leidse magistraat
toestemming om een theater te bouwen op de plek van de afge-

Op 1 oktober 1705 opende een theater aan de Oude Vest zijn deu-

brande mouterij de Hazewind. Toen Van Rijndorp stierf, nam zijn

ren met de voorstelling Belegering ende Ontset der Stadt Leyden

De Leidse schouwburg bleef nog tot in 1779 in de familie. In de loop

van Reynerius Bontius. Leiden was daarmee, na Amsterdam en Den

van de tijd werd het theater telkens vergroot en vertimmerd. In 1865

Haag, de derde Nederlandse stad met een vast publiekstheater. Het

volgde een grote verbouwing naar ontwerp van de stadsarchitect

had bovendien het eerste theater aan de openbare weg.

Jan Willem Schaap. Dit was mogelijk door de uitgifte van aandelen

weduwe het beheer over.

door de Leidse Schouwburg-vereeniging, opgericht door een aantal
burgers in de stad. Men besloot tot de verbouwing van de Schouwburg op de Oude Vest nadat eerdere plannen voor een compleet
nieuwe concertzaal-annex-schouwburg op de Grote Ruïne (waar nu
het Van der Werfpark ligt) niet haalbaar waren gebleken.
Schaap ontwierp een nieuwe, symmetrisch opgezette voorgevel in
een eclectische bouwstijl (een combinatie van stijlen). De hoefijzervormige zaal kreeg ook haar huidige vorm, geïnspireerd op Italiaanse theaters en uitgevoerd in een feestelijke neobarokstijl.
In de vorige eeuw ontstonden verschillende plannen voor de bouw
van een nieuwe schouwburg op een andere plek. Het bestaande
theater was immers klein en bovendien brandgevaarlijk. In de jaren
zestig leek een nieuwe schouwburg op het Schuttersveld kansrijk.
Vanwege een financieringstekort werd in 1970 besloten toch het
theater aan de Oude Vest te renoveren. Zo komt het dat de Leidse
Schouwburg nu al meer dan driehonderd jaar op dezelfde plek staat.

De Leidse Schouwburg
leiden

foto: Jan Scheerder
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molen, waarna de romp in minder dan drie maanden werd voltooid.

l Za 10-17 u, zo 13 -17 u

ventiende eeuw stond hier, op het Valkenburger bolwerk, standerd-

l Let op: steile trappen

Molen De Valk had twee voorgangers op dezelfde plek. Al in de zemolen De Valck. In 1667 moest deze plaats maken voor een houten
stellingmolen.

Ooit stonden er negentien windmolens op de Leidse wallen. Daar-

Ook diens opvolger, de huidige molen De Valk, is een stellingmolen.

van is alleen molen De Valk overgebleven. Het is nog steeds één

naamde zwichtstelling. Vanaf deze stelling werden de wieken be-

van de meest schilderachtige bedrijfsmonumenten van de stad. Het

diend. Ze draaien hierdoor een stuk hoger boven de grond dan bij

stadsbestuur gaf in 1743 toestemming voor de bouw van de huidige

bijvoorbeeld een wip- of standerdmolen.

Rond de romp is een plankier met leuning aangebracht, de zoge-

De wieken van de molen kunnen voor bepaalde gelegenheden in
een symbolische stand worden gezet. Wanneer de bovenste wiek
vóór het hoogste punt staat, betekent dit in een groot deel van Nederland vreugde: een geboorte of een huwelijk. Wanneer de onderste wiek voorbij het laagste punt staat, geldt dit als de rouwstand.
Op de begane grond woonde de molenaar. Tegenwoordig ademt de
voor Nederland unieke stadsmolenaarswoning grotendeels de sfeer
van rond 1900. Boven de woning lagen zeven zolders, te weten drie
opslagzolders, de maalzolder, de steenzolder, de stut- of luizolder
en tenslotte de kapzolder. Het 29 meter hoge bouwwerk verhief
zich hoog boven de huizen van de stad om van alle kanten wind te
kunnen vangen. Uiteraard is ook molen De Valk niet ontkomen aan
restauraties en verbouwingen. De belangrijkste vond plaats vlak na
de Tweede Wereldoorlog, toen de molen sterk in verval was geraakt.
Nadat de laatste bewoner, de bekende molenaar Willem van Rhijn,
in 1964 was overleden, opende De Valk in 1966 haar deuren als museum. Het afgelopen jaar is de kap van de molen gerenoveerd.
Molen De Valk
foto: Ien van den Bergh

leiden
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34 Leidse Sterrewacht | Sterrenwachtlaan 5-9

za zo

heliometertoren (1877). Deze is gebouwd naar een ontwerp van
P.J.H. Cuypers, die ook het Centraal Station Amsterdam en het

l Deels alleen met rondleidingen

Rijksmuseum ontwierp. Halverwege de Sterrenwachtlaan staat een

l Houdt u rekening met wachttijd

koepel uit het einde van de negentiende eeuw, destijds bestemd

l Za 16 u: Inloopconcert Musica del Cuore (p. 16)

voor de fotografie van hemellichamen.

In 1858 ontwierp Henri F.G.N. Camp, na een jarenlange lobby van de

Na een grondige renovatie is de Leidse Sterrewacht sinds 2011 weer

hoogleraar astronomie Frederik Kaiser, de huidige Sterrewacht. Al

Het bezoekerscentrum, in de kelders van het gebouw, is vanuit de

ruim tweehonderd jaar eerder, in 1632, was er een observatorium op

Hortus toegankelijk voor publiek.

in gebruik bij de Universiteit en de Werkgroep Leidse Sterrewacht.

het dak van het Academiegebouw aan het Rapenburg gebouwd.
Dit was de eerste universitaire sterrenwacht ter wereld.
Kaiser vroeg de architect zich bij zijn ontwerp te laten inspireren door
de beroemde sterrenwacht van St. Petersburg (1839). Camp maakte
er een vergelijkbaar en representatief gebouw van in neoclassicistische bouwstijl. Het gebouw is in de loop van de tijd verschillende
keren uitgebreid. De opzet bleef daarbij altijd hetzelfde: een centraal
deel, geflankeerd door vleugels. In het westelijk deel bevond zich
de woning van Kaiser, die direct toegang had tot de werkruimtes
in het centrale deel. Op het dak kwamen twee observatiekoepels.
De Leidse Sterrewacht staat op het zogenaamde Blauwe Bolwerk.
In 1578 was dit bolwerk aangelegd als onderdeel van de stedelijke verdediging. Later werd het ook als begraafplaats gebruikt. In
1816 werd dit verdedigingswerk geslecht en weer enkele jaren la-

ter voegde men het terrein bij de Hortus botanicus (pand 8). Bijna
veertig jaar later moesten de botanici het gebied echter weer afstaan om plaats te maken voor de plannen van Frederik Kaiser.
Vele vooraanstaande geleerden deden onderzoek in de Sterrewacht, waaronder Hendrik Lorentz, Paul Ehrenfest en Hendrik Jan
Oort. Ook Albert Einstein bezocht de Sterrewacht regelmatig.
De Leidse Sterrewacht

tjes. Aan het eind van de Sterrenwachtlaan staat de achthoekige

foto: Ien van den Bergh

leiden

Los van het hoofdgebouw bevinden zich nog twee koepelgebouw-
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35 Regionaal Archief Leiden | Boisotkade 2A

za zo

l Tentoonstelling over de geschiedenis van feest in Leiden

(p. 13)
l Historisch filmprogramma over feestelijke gebeurtenissen

in Leiden
l Rondleidingen door de depots
l Za 13, 14.30 en 16 u: Demonstraties historische dans door

Fiori di Folia (p. 14)

tussen 1880 en 1890 voor de provinciale archieven van Utrecht, Groningen en Noord-Brabant gebouwen oprichtte.
Dankzij een legaat van veertigduizend gulden van het oud-raadslid
en lakenfabrikant (Arnoldus) Justus Krantz kon het gebouw gerealiseerd worden. In 1893 verhuisden de gemeentelijke archieven van
de zolder van het stadhuis aan de Breestraat naar de Boisotkade.
De architect D.E.C. Knuttel (in deze tijd ook bezig met de Stadsgehoorzaal, pand 15) ontwierp het gebouw. Op verzoek van de
toenmalige gemeentearchivaris C. M. Dozy sloot het qua sfeer aan
bij de middeleeuwse collectie van het archief. Knuttel gebruikte

Het Regionaal Archief Leiden aan de Boisotkade huist in het eer-

daarom bouwvormen uit de gotiek, zoals de spitsboogvensters en

ste gebouw in Nederland dat specifiek als gemeentearchief werd

rechterkant.

ontworpen. Leiden volgde hiermee het voorbeeld van de staat, die

Wanneer men voor het monumentale deel van het gebouw staat,

spitse geveltoppen aan de linker en een gotische trapgevel aan de

zijn duidelijk de twee verschillende delen te zien. Het deel links van
de ingang is gebouwd als archiefbewaarplaats, rechts als publieksen werkruimte. De smalle neogotische vensters sloten aan bij de
smalle hoge ruimtes die tussen de kasten in de archiefbewaarplaats
overbleven. Vanwege brandgevaar was in de archiefruimtes geen
verlichting aanwezig.
De grotere ramen in het rechterdeel van het gebouw pasten bij
de werkkamers. Omdat de architect dakgoten niet vond passen
bij deze bouwstijl, zijn deze inpandig. Dit heeft in het verleden wel
eens tot wateroverlast geleid.
De indeling van het gebouw is in de loop van de tijd veranderd. In
1996 is het archief uitgebreid met een nieuwe publieksruimte en

twee nieuwe depots. De negentiende-eeuwse depots zijn niet meer
in gebruik.

leiden

Regionaal Archief Leiden
foto: Ien van den Bergh
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Tot aan het begin van de negentiende eeuw werd Leiden omslo-

een plek op de voormalige bolwerken. Met de opleving van de eco-

ten door een gordel van vestingwerken. In de middeleeuwen be-

nomie in de laatste decennia van de negentiende eeuw ontstond

stond deze uit grachten en een stadsmuur met torens en poorten.

vraag naar luxe woningen voor de elite. Op de vestwallen verrezen

In 1659 bereikte Leiden de omvang die door de loop van de huidige

nu ook fraaie herenhuizen, onder meer aan het Plantsoen (zoals

singels wordt gemarkeerd. Deze omringende wateren maakten deel

pand 25) en aan de Rembrandtstraat.

uit van een stelsel van wallen, bolwerken en grachten, een structuur
die nog steeds is af te lezen in de stadsplattegrond.

De sloop van de wallen en de muren luidde vanaf 1816 nog niet di-

De vestinggordel vormde een scherpe scheiding tussen de stad en

rect het einde in van de gesloten stad. De gemeentegrenzen vielen

het omliggende platteland. Leiden was alleen toegankelijk via een

nog praktisch samen met de singels. Zes stadspoorten bleven voor-

aantal bewaakte stadspoorten en zogeheten watergaten.

lopig in gebruik als douanekantoor voor de inning van stedelijke

Door veranderingen in de oorlogvoering raakten de vestingwerken

accijnzen. Pas in 1866 werd deze belasting afgeschaft, waarmee de

in de loop van de achttiende eeuw verouderd. In 1816 besloot het

poorten hun laatste functie verloren. Tussen 1863 en 1876 vielen de

stadsbestuur de bouwvallige stadsmuur tussen het Grote Bolwerk

meeste stadspoorten onder de slopershamer. Alleen de Morspoort

(locatie Leidse Sterrewacht, pand 34) en de Witte Poort (aan het

en de Zijlpoort overleefden de sloopwoede.

Noordeinde) te ontmantelen. In de jaren daarna werden geleidelijk

Na jaren discussie lukte het in 1896 eindelijk om de gemeentegren-

ook de overige vestingwerken afgebroken.

zen uit te breiden tot buiten de singels. Het nog grotendeels open

De ruimte die zo vrij kwam, kreeg verschillende bestemmingen.

polderlandschap rond de stad maakte plaats voor woningbouw.

Een gedeelte van de vestwal aan de zuid- en noordzijde werd in-

Nieuwe bruggen verbonden de buitenwijken met de binnenstad.

gericht als wandelpark. Vijf bolwerken boden in de loop van de ne-

De singelrand vormden geen barrière meer.

gentiende eeuw plaats aan begraafplaatsen. De vestwal tussen het

Met het verdwijnen van de industrie na 1960 kwam opnieuw veel

Doelenterrein en de Morspoort behield een defensief karakter door

ruimte vrij op de singeloevers. Voormalige fabrieksterreinen werden

de bouw van een reeks militaire complexen, waaronder de Witte

daarna deels heringericht tot stadsparken. Vanaf 1975 bood het vrij-

Poortkazerne en de Kweekschool voor de Zeevaart.

gekomen terrein van de Doelenkazerne ruimte voor de bouw van

Aan de noord- en oostzijde concentreerde zich vanaf 1836 veel in-

het universitaire Witte Singel/Doelencomplex.

dustrie, met arbeiderswijken eromheen. Aan de westzijde maakte

Nu zijn er opnieuw plannen voor een herinrichting van de singel-

de universiteit gebruik van de vrijgekomen ruimte langs de singels.

rand. De gemeente Leiden wil er een aaneengesloten stadspark van

De Sterrewacht (pand 34), de uitbreiding van de Hortus (pand 8)

maken. Met ruim 6 kilometer zal dit park een van de meest lang-

en het Academisch Ziekenhuis (nu Museum Volkenkunde) vonden

gerekte zijn in Europa.

leiden

VAN VESTING NAAR PROMENADE Minke Walda, architectuurhistoricus

s Het winnende ontwerp van studio Karst uit Zürich
afbeelding: Studio Karst
Het winnende ontwerp van Lola Landscape Architects uit Rotterdam
afbeeldingen: Lola Landscape Architects

SINGELPARK DESIGN EXPO
In de tuin van Museum Volkenkunde (ingang Morspoort) vindt de

Ook tijdens Open Monumentendagen organiseert Stadslab Leiden

Singelpark Design Expo plaats. Zes internationale bureaus voor

rondleidingen en lezingen. Alle bijeenkomsten zijn openbaar en

landschaparchitectuur presenteren hun ideeën voor identiteit en

hebben gratis toegang.

samenhang in het Singelpark. Ook vind je er de beoordeling van
Zaterdag 8/9, 14.00 uur Lezing

dagen 8-18, weekeinden 10-17. Gratis toegankelijk.

Zondag 9/9, 14.00 uur Lezing en laatste dag Singelpark Design Expo

leiden

de adviescommissie van de inzendingen. Openingstijden: werk-
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Plantsoen 25
2311 KG Leiden
T (071) 516 29 30
F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl

www.bmsnotarissen.nl
> Kantoor heeft parkeerterrein
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Vijfentwintig jaar Open Monumentendagen in Leiden. Feest is

wikkeling van plannen voor de ontwikkeling ervan tot een uniek

dus het motto. De Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) wenst

en indrukwekkend Singelpark van ongekende afmetingen. Met die

de organisatie daarmee geluk, temeer daar zij zelf ook iets heeft

lezing voegen wij ons bovendien in het landelijk thema van de Open

te vieren. Zij werd opgericht in 1902 en is dit jaar dus 110 jaar oud.

Monumentendagen: Groen van Toen. Overigens kunt u beide dagen

Goede reden ook om hier kort de aandacht op die vereniging te

kennis nemen van de parkideeën in de tuin van museum Volken-

vestigen. HVOL heeft vanaf de oprichting twee samenhangende

kunde. En mocht U meer willen weten

hoofddoelstellingen: 1. vergroting en verbreiding van de kennis van

over de vereniging: raadpleeg de web-

de geschiedenis van de stad en 2. behoud van het historisch ka-

site (www.oudleiden.nl). Daar kunt U

rakter van de stad. Het eerste gebeurt vooral door het uitgeven

zich ook opgeven als lid, indien U dat

van het Leids Jaarboekje en het organiseren van lezingen, symposia

nog niet bent. De echte liefhebber van

en excursies. Het tweede probeert HVOL te bereiken door actief

Leiden als levende historische stad

mee te denken en te praten over de (stede)bouwkundige ontwik-

(ook als hij of zij niet in de stad woont)

kelingen in de stad met bijzondere aandacht voor de historische

kan niet buiten Oud Leiden!

monumenten en het historisch patroon van de stadsontwikkeling.
Dat betekent bescherming van wat (historisch) waardevol is zonder

De nieuwe vijver met fontein in het Plantsoen, onderdeel van het

de verdere ontwikkeling van de stad te frustreren. Leiden is immers

Singelpark foto: A. van Leeuwen

de stad geworden die wij zo mooi vinden en waar wij ons zo prettig voelen omdat het in de loop der jaren ook steeds veranderde.
Leiden behoort dus een levende stad te blijven, geen openluchtmuseum te worden. Een levende en levendige stad met het historisch
karakter als de grootste kracht onder het motto “De historie van
Leiden: sleutels naar de toekomst”.
Dat alles sluit prima aan bij de Open Monumentendagen. HVOL is
op die dagen dan ook altijd vertegenwoordigd met een stand in
het stadhuis en organiseert de vrijdagavond voorafgaand aan de
OMD een lezing. Dit jaar gaat die lezing over de geschiedenis van

de Leidse singels, een zowel historisch als actueel onderwerp, nu
die singels weer zo sterk in de belangstelling staan door de ont-

leiden

NOG EEN FEEST: DE HISTORISCHE VERENIGING OUD LEIDEN 110 JAAR! Hans Blom, voorzitter HVOL

OPEN
MONUMENTEN

DAGEN

GROEN VAN TOEN
LEIDERDORP | OEGSTGEEST
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MONUMENTEN LEIDERDORP
zo

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

I
A

Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd
(Gedeeltelijk) toegankelijk voor minder validen

E
K
N

Consumpties verkrijgbaar
Muziek in monument (zie p.81)
Andere nevenactiviteit (zie p.81)

Bezoek aan elk van de opengestelde panden en activiteiten is geheel voor eigen risico
nr .

monument

open

bijzonderheden

karakteristiek

1

Doesbrug

za zo

A

Gietijzeren ophaalbrug viert 125-jarig jubileum

82

2

Boerderij Doeshof

zo

AEN

Kasteeltuinmuur en stucplafonds met florale motieven

83

3

Boerderij De Lindenhof

zo

IAN

Herenboerderij onder majestueuze linden

84

4

Boerderij Bouwlust

zo

AIEK

Bijzondere bomen waaronder een generatieboom

85

5

Boerderij Agthoven

zo

AINK

In 1764 schrijft huurder van de buitenplaats over boomgaard

87

6

‘Boerderij van Roest’

7

Boerderij Ringgraaf

In de Hoofdstraat over de Does

blz

Ruigekade 3

Achthovenerweg 7

Achthovenerweg 25-27

Achthovenerweg 49

en moestuin
zo

AIN

Gebouwd van sloopmateriaal

88

zo

AI

Wringhuis en formeel boerentuintje

90

Achthovenerweg 54

Achthovenerweg 51

Gratis parkeren op het parkeerterrein van Velopa, bedrijventerrein Lage Zijde, Achthovenerweg 21.
Tijdens Open Monumentendag draaien de molens van Leiderdorp [onder voorbehoud].
De Munnikkenmolen en de Meerburgermolen zijn verplaatst naar het toekomstige Weteringpark, dat wordt aangelegd tussen Jachthaven
en Dwarswatering.

NEVENACTIVITEITEN LEIDERDORP
Informatiestand Open Monumentendag en boekverkoop.
Imker met honing en planten.

A

zo

Consumpties. Doeshof, Ruigekade 3
Lezing ‘Hof onder de linden’.
Audiovisuele collage
‘Leiderdorp Arcadia’

B

zo

Wolf en Hans Endhoven over het historische en huidige groen van Leiderdorp, over

Ierse muziek Cripple Oak.
Consumpties.

bijzondere bomen, oude laantjes en onder woningbouw verdwenen weilanden.
zo

Van oudsher is de familie Verkleij verbonden met muziek. Op de deel vertolkt het duo
Cripple Oak Ierse liedjes.
Er is boerenkaas te koop en er zijn consumpties verkrijgbaar.

zo

Professioneel harpiste Aimée van Delden brengt licht klassieke muziek in sfeervolle

Bouwlust, Achthovenerweg 25-27

Harpmuziek Aimée van Delden.
Beeldvertellingen ‘Agthoven’
en ‘Boerenerfgroen’
Rondleidingen in de tuin

D

Arjaan Wit houdt korte lezingen ‘Hof onder de linden’ over de geschiedenis en
architectuur van de Lindenhof. Audiovisuele collage ‘Leiderdorp Arcadia’ door Bram

De Lindenhof, Achthovenerweg 7

C

Hier is het boekje met het programma van Open Monumentendag verkrijgbaar.
Tevens boekverkoop.
De imker van de Houtkamp verkoopt honing en planten en vertelt over bijenplanten.
Toiletgelegenheid.

omgeving.
Twee beeldvertellingen door Claudia Thunnissen. Over de geschiedenis van Agthoven
en tuinplannen voor de buitenplaats. Over geriefhoutbosjes, leilinden, boomgaarden

Agthoven, Achthovenerweg 49

en boerentuinen.
Hovenier houdt korte rondleidingen in de tuin.

Expositie ‘Geschilderd in de polder’.

E

De boerderij van Roest Achthovenerweg 54

zo

Galerie Zoeterijn heeft een kleine expositie samengesteld met werk van de Leidse
School en andere schilders. Het buitengebied gezien door de ogen van de kunstenaar.
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JUBILEREN IN ‘GROEN VAN TOEN’

H

et landelijk thema van dit jaar ‘Groen van toen’ is voor Leiderdorp een toepasselijk onderwerp. Op vele weilanden van weleer
staat nieuwbouw. De gemeente herbergt tuinstadwijkjes uit de jaren
1930 zoals de Kerkwijk. Er zijn historische bomenlaantjes, waaronder de Oude Hoogmadeseweg en het Essenpad. De middeleeuwse
Boterhuispolder en Achthoven bepalen het gezicht van het groene
agrarische buitengebied van Leiderdorp. En dan is er natuurlijk het
lint van monumentale boerderij-buitenplaatsen met boerenerfgroen
langs de Achthovenerweg. Als u via de Hoofdstraat naar de
opengestelde monumenten fietst of loopt, dan passeert u op de
rand tussen stad en land de gietijzeren Doesbrug. Deze viert dit jaar
zijn 125-jarig jubileum. Dit jaar vindt - onder auspiciën van de gemeente - Open Monumentendag voor de tiende keer plaats
in Leiderdorp. Wij willen graag alle mensen en instanties die telkens
weer hun medewerking verlenen, als pandeigenaar, vrijwilliger of op
een andere manier, hartelijk danken voor hun inzet; al tien jaar lang.

1

Doesbrug | Over de Does in de Hoofdstraat

za zo

l Toiletgelegenheid bij brugwachter

Dgietijzeren bovenbouw van de Doesbrug werd in 1887 vervaar-

digd door de IJzergieterij De Prins van Oranje in Den Haag. De op-

Pinken in Achthoven, Doesbrug

haalbrug verving een bakstenen brug met twee bogen. Deze was

foto’s: Claudia Thunnissen

op zijn beurt in 1591 in de plaats gekomen van een houten exemplaar. De brug ligt sinds de 17de eeuw op de grens tussen bebouwing en polder. Tegenwoordig is hij als het ware de toegangspoort
tot het Groene Hart.
Gietijzer werd tijdens de industriële revolutie ontwikkeld tot een belangrijk product. Het ijzer kon in een mal worden gegoten en was
geschikt voor allerlei toepassingen, van hekwerken en kachels tot
spanten en bruggen. De Prins van Oranje leverde onder meer een
standaardtype ophaalbrug, waarvan de Doesbrug een van de bewaard gebleven exemplaren is. De opengewerkte sierstukken in de
gietijzeren hameipoort zijn voorzien van gestileerde plantaardige
motieven: groen van toen.

2 Boerderij Doeshof | Ruigekade 3

zo

l Informatiepunt Open Monumentendag; boekverkoop
l Verkoop honing en planten door imker van de Houtkamp
l Toiletgelegenheid

In het weiland voor de boerderij is een heuvelige cirkelvorm te be-

speuren, die de contouren van de slotgracht rond het middeleeuwse
kasteel Ter Does volgt. Ter Does werd omstreeks 1740 gesloopt, onder
meer vanwege te weinig opbrengst uit de landbouw, maar de tuinmuur staat nog deels overeind. Wat er in die tuin groeide? De beerput van het kasteel zat in ieder geval vol pruimen- en kersenpitten.
Bij het kasteel hoorde een boerderij. In 1908 liet veehouder Lourens
van Egmond het voorste deel van de huidige boerderij Doeshof afbreken en vervangen door een fraai gedetailleerd nieuw voorhuis.
Dit werd ontworpen door de Leiderdorpse architect-aannemer
A.G. van Osnabrugge. Het dateert uit de tijd van de Art Nouveau.
Kenmerkend is bijvoorbeeld het gebruik van de groen geglazuurde
bakstenen waarmee de gevel plaatselijk is versierd. Op de nok van
het pannendak boven de opkamer staan twee geglazuurde aardewerken pirons: ornamenten op een voet met een bolvorm. Ze zijn
vervaardigd door Ginjaar naar de zwaar gehavende oorspronkelijke
pirons. In een van beide was aan de binnenkant de naam van Van
Osnabrugge gekerfd. De twee ‘mooie kamers’ bij de tuinmuur hebben een stucplafond met gestileerde florale art nouveau-motieven.
Een nieuwe generatie Van Egmond heeft in 2011 de boerderij overgenomen en is bezig deze met liefde te restaureren.

foto’s: Claudia Thunnissen

leiderdorp

Boven: Tuinmuur van het kasteel met erachter boerderij Doeshof
Onder: Art Nouveau stucplafond
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l Beperkt toegankelijk

zo

De boerenhofstede is al op de vroegste gebiedskaarten aange-

duid, zoals die van Floris Balthasars uit 1615. De naam ‘Linde Houff’
lezen we in een kaartboek van Rijnland uit 1687. Kennelijk stonden

l Korte lezingen Hof onder de linden

er toen ook linden. Op deze kaart staat de boerderij in een hof, om-

l Audiovisuele collage ‘Leiderdorp Arcadia’

zoomd door bosschage. De afbeelding herinnert aan de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘hof’, namelijk ‘omheinde plek’.
De Lindenhof doet zijn naam eer aan. Nog altijd torenen reusachtige linden boven de hofstede uit. De boerderij is van oudsher een
van de belangrijke hoven in de polder Achthoven. Onder de opkamer in het herenhuis links voor de boerderij ligt een melkkelder uit
de 16de eeuw of misschien zelfs eerder, met gemetselde bakken
om kaas in te pekelen. In die periode specialiseerden de boeren van
Leiderdorp zich in de melkveehouderij. Leiden, uitgegroeid tot een
grote stad, was een belangrijke afnemer van de zuivel.
In het verleden bracht de pachtheer soms enige tijd door in het herenhuis. Een van deze heren was de Leidse apotheker Hendrik Pieter van Kaathoven. Aan hem diende pachter Dirk van ’t Riet sinds
1812 jaarlijks zo’n € 408 huur te voldoen en ‘een vierendeel boter en

een komijnde kaas’ te leveren. In 1844 erfde Cornelis Willem Hendrik
van Kaathoven, een bekend arts en kunstverzamelaar, de boerderij.
Zelf bewoonde hij het kapitale Rapenburg 27.
Tegenwoordig is de Lindenhof een bed & breakfast. Vertoevende
gasten hebben een prachtig uitzicht op de polder.

De naam Linde Houff op een kaart van Rijnland uit 1687
collectie: Hoogheemraadschap van Rijnland A-4321

leiderdorp

3 Boerderij Lindenhof | Achthovenerweg 7
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4 Boerderij Bouwlust | Achthovenerweg 25-27

zo

l Beperkt toegankelijk
l Ierse muziek: Cripple Oak
l Kaasverkoop en consumpties

Bouwlust is van de familie Verkleij, afstammelingen van Pieter Reijnaard die boerderij en landerijen kocht in 1803. De hofstede is dus

ruim twee eeuwen familiebezit. Kort voor 1841 moderniseerde men

Jacques Verkleij, overleden in 2006, was een groot liefhebber van
rozen die dan ook op verschillende plekken in de tuin groeien. Hij
plantte in 1960 een bijzondere linde in het weiland links van de
boerderij: een generatieboom. Hij snoeide de linde in etages. Elke
etage vertegenwoordigt een generatie van de familie sinds 1803 en
iedere tak een kind. Het bovenste stukje is nog ‘niet af’, want nieuwe generaties moeten nog een plek kunnen krijgen.
De boomgaard naast het bedrijventerrein legde de familie aan om
dit enigszins aan het oog te onttrekken.

het voorhuis in neoclassicistische stijl. De dakkapel werd voorzien
van een fronton, versierd met drie korenaren, die inmiddels zijn ver-

Links: Generatieboom, etage-linde. Rechts: Voorhuis van Bouwlust.

vangen door een nieuw verguld exemplaar.

foto’s: Claudia Thunnissen

De naam van de boerderij
staat op het 19de-eeuwse
gietijzeren

toegangshek.

Bouwlust was een populaire
boerderijnaam, die behagen
in de landbouw betekent.
De familie had bovendien
plezier in het groen rondom.
Op het erf staan twee monumentale beuken, links voor
het zomerhuis een bruine
uit ca. 1850 en rechts voor
de boerderij een groene uit
1805-1815.

Het

zomerhuis

met koetshuis wordt aan de
kant van de boensloot beschermd door een paardenkastanje; knoestige leilinden
flankeren de oprijlaan.
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Uit 1383 stamt een document van het Domkapittel van Utrecht over
een erfpacht aan Dirc van de Bosse van 14 morgen land te Achtho-

ven. In een acte van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit 1457
wordt de polder Achthoven genoemd. Kortom de naam Achthoven
is al bekend sinds de late Middeleeuwen. Geregeld is gespeculeerd
over acht hoven die in de polder zouden hebben gestaan.
Een hof is een tuin of een terrein. Op de kaart van Rijnland, in 1615
vervaardigd door Floris Balthasars, zien we een aantal hoven met
bewoning afgebeeld. Van west naar oost liggen acht hofsteden ter
plekke van de huidige boerderijen Pothuishoeve, Nabij, Lindenhof,
Den Boomgaerd, Dijkzicht, Hoogkraan, Agthoven en Ringgraaf.
Maar er zijn er nóg twee. Ze staan bij een steenbakkerij, het huidige
bedrijventerrein Lage Zijde, de een ter hoogte van de Spekhoeve,
de ander aan de weg. Deze is verdwenen. Er is nog een tweede
steenplaats: het vierde blok van rechts. Tellen we vandaag de dag de
monumentale hoven, dan komen we met Bouwlust erbij, gebouwd
naast de tweede steenbakkerij, op tien uit. Bouwlust is de jongste
van deze tien hoven, maar nog altijd uit de 17de eeuw.
De hofsteden van Achthoven zijn monumentale herenboerderijen,
die ooit in het bezit waren van welgestelde lieden. Bij een bezoek
aan hun pachters verbleven de landeigenaren in de opkamer of in
het herenhuis aan de voorzijde van de boerderij. Soms groeide de
hofstede uit tot een buitenplaats met een fraai aangelegde tuin.
Boven: De Lindenhof
foto: Claudia Thunnissen
Onder: Kaart van Rijnland, detail Achthoven, 1615
collectie: Hoogheemraadschap van Rijnland A-4075
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ACHT HOVEN? Claudia Thunnissen, kunsthistoricus

5 Boerderij Agthoven| Achthovenerweg 49
l Beperkt opengesteld
l Beeldvertellingen over Agthoven en historisch boerengroen
l Harpspel van Aimée van Delden
l Rondleiding door de tuin

zo

Ter plekke van Agthoven stond al in 1429 een woning. In 1730 kocht
de rijke kalkbrander Pieter van Lelyveld het complex uit een familie-

erfenis. Het bestond toen uit een boerderij met schuur, stal en overdekte hooiberg voor de pachter, en een herenhuis met koetshuis en
stallen voor de landheer. Agthoven was een echte buitenplaats voor
welgestelde stedelingen waarvan er sinds de 17de eeuw meerdere
langs de Rijn lagen. Van Lelyveld verhuurde het herenhuis aan lieden
van stand. Een van hen, Vorsterman, schreef een beschouwing over
Agthoven: ‘Het staat rondom in het geboomte, en dies des zoomers
koel, des winters voor zwaar winden gedekt..’.
Erfgename Ida Cecilia van Lelyveld die in Leiden op het Rapenburg
woonde, resideerde regelmatig op Agthoven. Ze gaf in 1836 de Leidse bloemist, kweker en tuinaanlegger J.C. Rodbard opdracht voor
een tuinontwerp. Rodbard, die samenwerkte met Von Siebold, verkocht onder meer gewassen uit China en Japan. In Agthoven plantte
hij een grote hoeveelheid groen, waaronder allerlei treurbomen die
pasten in een romantische tuin.
De burgemeester van Leiderdorp Pieter Glaudius Hubrecht werd na
de dood van zijn nicht in 1844 de nieuwe eigenaar van Agthoven. Hij
liet het herenhuis vergroten tot een kapitaal pand door er een verdieping op te plaatsen. Het was voor korte duur. Zoon Paul François
verzuchtte: ‘Hetgeen ik altijd wel voorzien heb wordt nu bewaarheid:
Agthoven is in plaats van een lustplaats voor mij een lastplaats.’ Hij
besloot driekwart van het herenhuis in 1880 af te breken.
Boven: Agthoven in de lente; links het in 1880 verkleinde herenhuis.
foto: Claudia Thunnissen
website Cascade
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Onder: Handschrift bloemist Rodbard
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zo

l Beperkt opengesteld
l Schilderijenexpositie ‘Geschilderd in de polder’ van Galerie

Zoeterijn

De boerderij van Roest, zoals het complex in de volksmond heet,

is in 1880 gebouwd van sloopmateriaal. Paul François Hubrecht,
eigenaar van hofstede Agthoven aan de overkant van de weg, was
de hoge kosten voor zijn buitenplaats beu . Pachter Cornelis Roest
had op zijn beurt geen zin om extra te betalen. Hubrecht besloot
het herenhuis van Agthoven grotendeels af te breken en van het
sloopmateriaal voor Cornelis een nieuwe boerderij aan de Rijn te
bouwen. Zoon Hermanus Roest nam zijn intrek in de boerderij van
Agthoven. Een 19de-eeuwse ‘win-winsituatie’.
Alles van de sloop werd hergebruikt voor het nieuwe complex. Bakstenen, pannen en vorsten, het lood en het ijzer, de trap maar ook
hout voor kasten, afscheidingen en bedsteden, balklagen, vloeren
en kap verhuisden van Agthoven naar de overkant. Zelfs de deuren raamkozijnen met ramen, inclusief het glas, gingen in hun geheel
over. Alleen waar nodig werd nieuw materiaal toegepast, zoals riet
voor het dak. Bij de boerderij hoorden een stoephuis aan de Rijn,
een koestal, een paardenstal met daarin koetshuis en varkensstal,
een gierput en een hooiberg. Er waren maar liefst twee privaten.
Opvallend is de symmetrische opzet van het voorhuis. In de centrale gang is niet te zien dat achter één deur de opkamer schuil gaat
en ook de raamindeling van de voorgevel geeft dit geheim niet prijs.
De gevel is voorzien van neorenaissanceboogjes boven de ramen
en decoratief metselwerk in gele baksteen. Sinds 1908 is de familie
Spek bezig met de renovatie.

Boven: Detail bouwtekening 1880
particuliere collectie
Onder: Zicht op voorhuis Achthovenerweg 54
foto: Claudia Thunnissen
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6 De boerderij van Roest | Achthovenerweg 56
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BOERENGROEN VAN TOEN Claudia Thunnissen, kunsthistoricus

Boerengroen van toen is het gras- en hooiland in de polder, met

een rijke schakering van grassoorten die verloren ging tijdens de
mechanisering van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Geriefhoutbosjes leverden hakhout en taai essenhout voor stelen van
spaden en ander gereedschap.
Boerengroen is ook het erfgroen rond de boerderij, zoals de boomgaard, de moestuin en de bloementuin. De boomgaard was beplant
met pruimen- en kersenbomen, hoogstam appel- en perenbomen,
elk met een eigen pluktijd en gebruiksdoel. In Achthoven groeiden
rassen met zinnenprikkelende namen als Bergamot, Bellefleur en
Herfstjut, Zigeunerin en Zoete Agatha, Triomphe de Vienne en Cox
Pomona. De boerentuin moest niet teveel onderhoud vergen. Evenals de kloostertuin was hij in de eerste plaats nuttig, met een kruiden- en een moestuin. Daar kweekte de boerin groenten voor eigen
gebruik. Bessenstruiken en vlier leverden vruchten en bloemschermen voor de siroop. In de bloementuin geurde de boerenjasmijn en
bloeiden kleurrijke planten zoals pioen, kaasjeskruid, valeriaanwortel, lavendel en vrouwenmantel, omgeven door formele geschoren
buxushaagjes. Bomen die beschutting boden waren geliefd. Vele
staan er al eeuwen. Leilinden pal voor de hoeve als een natuurlijk
zonnescherm om de zuivel koel te houden, linden die de hof omzomen, beuken en paardenkastanjes die schaduw geven of de oprijlaan accentueren. De paardenkastanje werd begin 17de eeuw vanuit
de Balkan via Constantinopel (Istanbul) naar West-Europa gebracht.
Clusius plantte in 1609 een exemplaar in de Leidse Hortus. Waarvan, dus ook die bij de boerderijen van Leiderdorp.
Agthoven, tuin met brug en bakhuisje
foto: Claudia Thunnissen
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schijnlijk zijn de paardenkastanjes in Nederland hier nakomelingen
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l Beperkt opengesteld

zo

Het dwars uitgebouwde zomerhuis geeft Ringgraaf een bijzon-

dere vorm. In 1888 stak landbouwer Arie Samsom de historische
boerderij in de fik. Hij zat in financiële moeilijkheden en hoopte
verzekeringsgeld te incasseren. De brandstichting kwam echter uit.
Leopold Graaf van Limburg Stirum van Warmond kocht de ruïne
voor zijn pachter Van Swieten.
Het zomerhuis met wringhuis was gespaard en kreeg een fraaie
veranda met segmentboogjes; de stal kon worden opgeknapt. Het
voorhuis werd nieuw gebouwd. De versierde lisenen (dikke verticale banden) op de hoeken en naast de voordeur zijn een afspiegeling van de driebeukige indeling van het huis en de stal erachter. De
voorgevel heeft een laat 19de-eeuws voorkomen met segmentbogen boven de ramen en een decoratie in gele baksteen. Het opengewerkte houten sierspant van de topgevel is verdwenen.
Het zomerhuis belichaamt een traditie die in de 18de eeuw populair
werd. Het was bedoeld voor de zuivelproductie in de zomer. Het
ligt aan de boensloot waarin het gerei werd schoon gespoeld. In
het wringhuis - naar het woord wrongel, waarvan de kaas wordt
gemaakt – staat nog altijd het waterfornuis, dat gebruikt werd om
de wrongel op te warmen.
Ringgraaf is omringd door fraai boerengroen. De leilinden ter
weerszijden, die nog van vóór de brand dateren, geven de boerderij bescherming. Tegen de veranda van het wringhuis slingert een
blauweregen omhoog en ervoor ligt een formeel boerentuintje met
geschoren buxus.

Boven: Ringgraaf met zomerhuis en boerentuin
Onder: Zicht vanuit veranda op leilinden en geschoren haag
foto’s: Claudia Thunnissen

leiderdorp
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MONUMENTEN OEGSTGEEST
za

Zaterdag open

zo

Zondag open
Informatiecentrum

E
K
A

Consumpties verkrijgbaar

Buitenactiviteit

Muziek en/of dans (Osger activiteit)
(Gedeeltelijk) toegankelijk voor mindervaliden

Onder het thema “Groen van Toen” organiseert het Open Monumenten & Osger Weekend dit jaar
weer tal van activiteiten. Op zaterdag 8 én zondag 9 september openen veel bijzondere panden hun
deuren speciaal voor u om te genieten van groen, muziek, kunst of dans. Hieronder treft u in kort
bestek een overzicht aan van de te bezichtigen locaties en de nevenactiviteiten in Oegstgeest. In
een apart boekje vindt u het gehele programma plus een wandel- en een fietstocht, te verkrijgen op
(openbare) locaties, bij de Oegstgeester boekhandels en tijdens het weekend zelf, op alle locaties.

Expositie en/of lezingen

F

Kinderprogramma

LEZING
Donderdag 6 september 2012
Aanvang: 20.00 uur
(deuren open: 19.30 uur)
Gemeentehuis Oegstgeest
(Rhijngeesterstraatweg 13)

Het weekend wordt op zaterdagochtend om 11.00 uur geopend in het gemeentehuis aan de
Rhijngeesterstraatweg 13, nu een rijksmonument maar ooit gebouwd als sanatorium op landgoed
Rhijngeest en een mooi voorbeeld van de relatie tussen gebouwde ‘stenen’ en groen.
monument

open

Gemeentehuis

za 11-17

u

Rhijngeesterstraatweg 13

zo 13-17

u

Villa Rhijngeest

za 12-17

u

georganiseerd door de
Vereniging Oud Oegstgeest

bijzonderheden

activiteiten

AE

Za: Opening om 11.00 uur door de burgemeester, openingsact,
tuinkunst, tentoonstelling en foto-expositie, rondleidingen om
12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Zo: Trouwzaal vrij toegankelijk, foto-expositie, muziek, rondleiding
om 14.00 en 15.00 uur.

A

FK

Doorlopend ontvangst.

Rhijngeesterstraatweg 9

Bos van Rhijngeest - Landgoederen
Rhijngeest en Endegeest

za 12-17

u

Op zondag wandeling: start om 10 en 14 uur vanaf parkeerplaats

zo 12-17

u

t.o. entree Endegeest/ Rivierduinen. Duur 1 a 1,5 uur.

Villa Zuiderhorst

za 12-17

u

Endegeesterstraatweg 16

EK

Doorlopend ontvangst, rondleidingen, expositie en muziek.

Kasteel Endegeest

za 10-17

u

AE

K

Endegeesterstraatweg 5

De Groene Cirkel

Rondleiding van 45 min. start elke 15 min. tot 16.15 uur, 15.00 uur
concert in tent “Groen van Toen” en troubadour.

za 10-17

u

AE

Tuinwinkel open.

Endegeesterstraatweg 5

Landje van Bremmer

Park Landskroon

Cultureel Centrum De Paulus
Warmonderweg 2

za 12-17

u

zo 12-17

u

za 12-17

u

zo 12-17

u

za 12-17

u

AK

Za: Open Dag met muziek en dans. Rondleidingen vanaf 15.00 uur.
Zo: Vanaf 14.30 uur muziek en dans.

zo 14.30 -

17 u

Tuin opengesteld voor publiek.

Voormalig Zendingshuis

za 12-17

u

Hendrik Kraemerpark

zo 12-17

u

Kasteel Oud-Poelgeest

zo 12-17

u

AEK

Doorlopend ontvangst, rondleidingen start 12.30 u. elk half uur
tot 16.30 u., muziek, tuinkunst, kelder: workshop met schrijvers.

za 12-17

u

AEK

Vrij toegankelijk, muziek, exposities.

Molen ’t Poeltje

za 12-17

u

Klaas Hennepoelpolder

zo 12-17

u

Historische Scheepstimmerwerf

za 12-17

u

Klaas Hennepoelpolder

zo 12-17

u

Voormalige Bollenschuur

za 12-17

u

Groene kerk en begraafplaats

za 11-17

u

Haarlemmerstraatweg 4-6

zo 12-17

u

Almondehoeve

za 12-17

u

Almondeweg 2

zo 12-17

u

Poelgeesterweg 1

Koetshuis

Doorlopend ontvangst.

E

Doorlopend ontvangst, expositie.

Doorlopend ontvangst.

Dorpsstraat 79A
Doorlopend ontvangst, tuinkunst, expositie, muziek, rondleiding
‘Kunst in het Groen’, bloemsierkunst.

AK

Beeldende kunst expositie, workshops, muziek
Zo: 11.00 uur wandeling, duur 1 uur.

oegstgeest

AKF
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monument

open

Oudenhofmolen

zo 12-17

bijzonderheden

activiteiten

Doorlopend ontvangst.

u

Floralaan 52

Pand Rabobank

za 12-17 u

Oude Raadhuis en Brandweer

za 12-17

u

za 12-17

u

Herinneringsmuseum Oegstgeest

za 12-17

u

Apollolaan 384

zo 13-17

u

De Olmen

zo 12-16

u

A

Vrij toegankelijk, taxatiedag antiquair.

za 14-17

u

A

Doorlopend ontvangst, expositie.

Regenboogkerk

za 12-17

u

K

Doorlopend ontvangst, expositie, muziek/concert.

Mauritslaan 12

zo 12-17

u

Oude Raadhuis

za 12-17

u

Doorlopend ontvangst, expositie beeldende kunst, muziek.

Wilhelminapark 17

zo 12-17

u

Zo: 15.00 uur Wolkerswandeling.

Kunstkasteel

za 12-17

u

Rhijngeesterstraatweg 191

zo 12-17

u

AE

Doorlopend ontvangst, expositie jonge kunstenaars.

K

Doorlopend ontvangst, muziek.

Wijttenbachweg 27-29

Bos van Wijckerslooth

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 uur rondleiding, duur 45 minuten.

AKF

Doorlopend ontvangst, een kijkje in het leven van toen (30-40er
jaren), muziek en verhalen van toen.

Geversstraat 51-53

Tika Kauffmann
Marelaan 10

KF

Bouw een boshuisje.

Het Open Monumenten & Osger Weekend wordt georganiseerd door de Gemeente Oegstgeest, de Vereniging Oud Oegstgeest en Osger.
Voor het gedetailleerde programma zie www.osger.nl.

De Stadsgehoorzaal, ca 1880 foto: RAL
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Gemeente Oegstgeest
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Met dank aan
l De eigenaren, bewoners en beheerders van de opengestelde
monumenten
l

Vrijwilligers van Open Monumentendagen Leiden, Leiderdorp en

Fonds 1818

l

Gemeente Leiden, Monumenten & Archeologie

l

H.L. Druckerfonds

l

Regionaal Archief Leiden

l

Burgy Bouwbedrijf Leiden

l

Carien Overdijk

l

Hazenberg Archeologie, Leiden

l

Monique Roscher

l

Conserf Monumentenzorg, Leiden

l

Cultuurhistorisch Bureau Moerman

l

SLS Wonen

l
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l
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l

Joop Gijsman

l

Huisman Tweewielers BV

l

Thunnissen Bureau voor Kunst & Cultuurhistorie

l

Architectenbureau Lau

l

Leiderdorps Museum

l

Schouten Verpakking

l
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l
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l

PartyVerhuurLeiden

l

Fick Makelaardij, Leiden

l

Spar-Van Gessel, Leiderdorp

l
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l

Galerie Zoeterijn

l

Vereniging Oud Oegstgeest

l

Stichting Osger Support Oegstgeest

l

Stichting Open Monumentendag

Oegstgeest
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