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“INT*LAT*VAN BELOFTEN IN DE*NIEVE STAD” 

Met deze tekst op de gevelsteen van het pand aan de Nieuwe Beestenmarkt 2 te Leiden geven wij 

vorm aan het thema 'In Europa' van Open Monumentendagen 2018.

De tekst verwijst met een citaat uit de Bijbel (Numeri 13) naar de bouw van dit huis na de stads-

uitbreiding van 1611. Voor ons de aanleiding om u mee te nemen door Leiden aan de hand van 

banden van de stad met Europa. 

Het hout werd in Leiden via de Rijn uit Duitsland en Scandinavië aangevoerd. Steen kwam uit 

Italië, Wallonië, Vlaanderen en Duitsland. De stucwerkers uit Italië en de 'schilders met den grote 

Kwast' uit Leiden. De nieuwkomers kwamen van Spanje tot Rusland naar Leiden. De in 1575 door 

Willem van Oranje gestichte Universiteit Leiden bood onderdak aan geleerden uit de Zuidelijke 

Nederlanden en Europa. Het bier dat Leidenaren dronken kwam uit Delft en uit de stad zelf, maar 

werd gebrouwen naar een Duits procedé. 

Een greep uit relaties van Leiden als stad 'In Europa' die terugkomt in de 32 monumenten die in 

2018 door ons zijn uitgezocht voor het weekeinde van de Open Monumentendagen.

Van de Romeinen in 'Park Matilo' tot de steenhouwers bij Bambam. Het woonhuis van Willem 

Corneliszoon Van Duivenbode, die een rol speelde bij het ontzet van Leiden, maar ook de fun-

damenten van de 'Grietgentoren' en de 'Muurtoren Oostenrijk'. Aan de hand van deze gids kunt 

u uw keuze maken.

Zonder al onze vrienden, pandeigenaren, sponsors, subsidiegevers en vrijwilligers zou het niet 

mogelijk zijn om dit weekeinde te organiseren. Iedereen die meewerkt met onze Stichting van 

harte dank. Tot slot wensen wij u als bezoeker een geweldig tocht door Leiden, voor even het 

centrum 'In Europa'.

VOORWOORD

Alexander C. Geertsema / Voorzitter Stichting Open Monumentendagen Leiden

OPEN MONUMENTENDAGEN LEIDEN

Bestuur: Marianne Kroon, Geert Doeven, Daan Isendoorn, Milly de Bruyn, Alexander Geertsema enSaskia Leupen.  

www.burgy.nl

In Leiden restaureerden we dit 
Gemeentelijk monument 

ontworpen door architect Lokhorst.

van kozijn tot kathedraal

Burgy adv Monumentendagen 0418.qxp_Opmaak 1  04-05-18  09:45  Pagina 1
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INHOUDSOPGAVE

Pandeigenaar, rondleider, gastheer, gastvrouw, organisator van jeugdactiviteiten, pandmanager, 

schrijver, vertaler en redacteur van de OMD gids en de Kidsgids, fotograaf, organisator van de 

muziek, bestuurslid ...

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

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

maken. Ze zetten zich in om hun passie voor monumenten te delen met het grote publiek. 

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

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

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

Wil je ook je steentje bijdragen aan dit evenement? 

Mail naar info@openmonumentendagenleiden.nl en we nemen contact met je op. 

Open Monumentendagen

VRIJWILLIGERS

Foto’s: Miranda GoddijnLEIDEN/4
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Parkeren Leiden /  
Als u met de auto naar Leiden komt, kunt u gebruik maken van verschillende parkeerterrei-

nen. Raadpleeg hierover www.leiden.nl/parkeren of parkeerterrein Haagweg: 071 512 00 71 /  

www.stadsparkeerplan.nl .

Openbaar vervoer /  
Actuele informatie via www.9292.nl of 0900-9292 (€ 0,90 p.m.). 

Informatie /  
Leiden: www.openmonumentendagenleiden.nl / info@openmonumentendagenleiden.nl

Voorschoten: www.oglv.nl

Warmond: www.warmondaandekaag.nl

Actuele informatie tijdens de Open Monumentendagen via Twitter: @OMDLeiden of Facebook:  

Open Monumentendagen Leiden.

In dit boekje vindt u alle informatie over de Open Monumentendagen Leiden, Voorschoten en 
Warmond.

Plattegrond /  
Naast een kaart en een overzicht van de opengestelde monumenten, treft u ook een overzicht 

aan van het gehele programma inclusief alle nevenactiviteiten en het programma Muziek in mo-

numenten. 

Routes /  
De monumenten zijn gegroepeerd in thema’s rond het jaarthema In Europa, maar kunnen uiter-

aard in elke willekeurige volgorde bezocht worden. Een fietsroute leidt langs de opengestelde 

monumenten in Leiden. 

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

Leiden  za 12-17 u zo 10-17 u        Infopunt in het Stadhuis za en zo 10-17 u 

Voorschoten alleen zaterdag 10-17 u tenzij anders, zie programma p.80

Warmond voor tijden zie programma p.84

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

monumenten en aangegeven met dit symbooltje:  B

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

u bij bepaalde panden korte of langere tijd moet wachten. De organisatie vraagt daarvoor uw 

begrip en medewerking. Het bezoek aan elk van de opengestelde monumenten is geheel voor 

eigen risico. Gelieve de instructies van de medewerkers van de Open Monumentendagen ter 

plaatse op te volgen. 

Toegankelijkheid /  
Tot onze grote spijt zijn lang niet alle panden (gedeeltelijk) toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Let 

hierbij op de symbooltjes of neem bij twijfel contact op met de organisatie (informatiepunt in het 

Stadhuis, pand 1). 

Informatiepunt Leidse Open Monumentendagen /  
Het centrale informatiepunt tijdens de Open Monumentendagen vindt u in het Leidse Stadhuis, 

Breestraat 94-96 (pand 1), ingang via de bordestrap aan de Breestraat.  

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

krijgbaar bij het informatiepunt in het Leidse stadhuis, Breestraat 94-96 (pand 1). De KidsGids is ook 

verkrijgbaar bij de kinderactiviteiten op het plein bij het Gravensteen, hoek Houtstraat (pand 6). 

TIPS

VOOR DE BEZOEKER

TIPS

VOOR DE BEZOEKER

Foto’s: Miranda Goddijn
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OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

01. STADHUIS (INFOPUNT)

BREESTRAAT 94-96. Ingang: Bordestrap

Open / ZA ZO  
Meer info p. 26Rolstoelgebruikers ingang Stadhuisplein 1.

02. ARCHEOLOGISCH PARK MATILO 

BESJESLAAN Meer info p. 28

BAIN K za 10-17

Open / ZO 

ZA Zaterdag open van 12.00 tot 17.00 uur
ZO Zondag open van 10.00 tot 17.00 uur
B Afwijkende openingstijden
A (±) (Gedeeltelijk) Rolstoeltoegankelijk
A Niet rolstoeltoegankelijk
I Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

E Consumpties verkrijgbaar

K Muziek in monument

F Kinderactiviteit/leuk voor kinderen

N Andere nevenactiviteit

	Toiletten

03. BURCHT 

BURGSTEEG 

Open / ZA ZO   
Meer info p. 29

04. KOORNBRUG

OVER DE NIEUWE RIJN ter hoogte Burgsteeg Meer info p. 30

Open / ZO  

05. Vm. GEMEENTELIJKE VUILVERBRANDING 
& SCHAKELSTATION  Open / ZA ZO  

Meer info p. 33

06. GRAVENSTEEN / HET GERECHT

INGANG PIETERSKERKHOF 6 Meer info p. 36

ANK

Open / ZA ZO  IFKN

07. GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND

BREESTRAAT 59

Open / ZA ZO   
Meer info p. 37

08. PIETERSKERK  

PIETERSKERKHOF 1A / KLOKSTEEG 16A Meer info p. 38

NK

Open / ZA ZO  AIKE N

K

±AK

±ABNF 12-17			

NB Bezoek aan elk van de opengestelde monumenten en panden is op eigen risico. Bij het betreden van panden in 
verbouwing wordt stevig schoeisel ten zeerste aangeraden. Kinderen hebben alleen toegang onder begeleiding van een 
volwassene. 

LANGEGRACHT 70C & 70D

09. HOOGLANDSE KERK 

NIEUWSTRAAT 26C Meer info p. 39

Open / ZA  

10. WOONHUIS   Open / ZA ZO  
Meer info p. 41

1 1 . HOUTZAAGMOLEN DE HERDER

HAARLEMMERWEG 77 Meer info p. 43

IF

Open / ZA ZO  I

BAK 11-17

HOOGLANDSEKERKGRACHT 24

14. MUURTOREN OOSTENRIJK
JAN VAN HOUTKADE 50

Open / ZO 
Meer info p. 49

15. Vm. WOONHUIS VAN DE DUIVENBODE

RAPENBURG 94 Meer info p. 50

I

Open / ZA ZO    ±AI 

16. RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN

RAPENBURG 28

Open / ZA ZO  
Meer info p. 54

17. MAREKERK 

LANGE MARE 48 Meer info p. 55

BNKE F

Open / ZA   IK

18. WOONHUIS

STEENSCHUUR 13

Open / ZA   
Meer info p. 56

19. Vm. RK-LEESBIBLIOTHEEK

STEENSCHUUR 17 Meer info p. 58

I

Open / ZA ZO  ±ANI

20. SINT-LODEWIJKKERK

STEENSCHUUR 19

Open / ZA     
Meer info p. 60

21. WAALSE KERK

BREESTRAAT 62-64 Meer info p. 61

AK

Open / ZA ZO  ±ABK zo 13-17		

22. HET LEIDS WEVERSHUIS

MIDDELSTEGRACHT 143

Open / ZA ZO   
Meer info p. 62 

23. LORIDANSHOFJE

OUDE VARKENMARKT 11-13 Meer info p. 63

IN

Open / ZA ZO  AK

25. SNOUCK HURGRONJEHUIS

RAPENBURG 61

Open / ZA ZO  
Meer info p. 68

26. ACADEMIEGEBOUW  

RAPENBURG 73 Meer info p. 69

±AI

Open / ZA ZO AIK

27. HORTUS BOTANICUS 

RAPENBURG 73

Open / ZA ZO 
Meer info p. 70

28. OUDE STERREWACHT LEIDEN

INGANG RAPENBURG 73 Meer info p. 71

BAE N 10-18	

Open / ZA ZO IK

13. FUNDERINGEN VAN DE GRIETGENTOREN 

VESTESTRAAT 17 Meer info p. 48

Open / ZO   I

24. BEGRAAFPLAATS GROENESTEEG 

GROENESTEEG 126 Meer info p. 64

Open / ZO  AKN

LEIDEN/9

Entree Castellumweg tegenover Leiderdorpsebrug, of entree via Wierickestraat.

1 2 . HOUTZAAGMOLEN DE HEESTERBOOM

HAAGWEG 79 Meer info p. 45

Open / ZA ZO  I
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OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

30. RIJKSMUSEUM BOERHAAVE
LANGE SINT AGNIETENSTRAAT 10

Open / ZA ZO    
Meer info p. 73

31. STUDENTENCAFÉ 'ODESSA' 

HOGEWOERD 16-18 Meer info p. 78

BANKE za 10-17

Open / ZA ZO   I

32. Vm. LOODS GROENEWEGEN

UTRECHTSE VEER 3 / SSR HOGEWOERD 108

Open / ZA ZO  
Meer info p. 79

±ANKI

Rijksmuseum Boerhaave. Bron: du Prie bouw & ontwikkeling b.v.

29. P.J. VETHGEBOUW 

NONNENSTEEG 1-3

Open / ZA ZO  
Meer info p. 72

±AN
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A1. KLUCHTEN DOOR DE 
LEYDSE KLUCHTENCOMPAGNIE

PLEIN VOOR HET GRAVENSTEEN / 
PAND 6 / Pieterskerk zijde

/ ZA ZO elk heel uur: 12, 13, 14, 15 u (duur ca 20 min.) 

De Leydse KluchtenCompagnie voert al zo’n kleine vijftien 
jaar met veel plezier historische kluchten op. Kluchten waren 
in vroeger eeuwen populair in veel Europese landen. The-
ma’s en nieuws werden door internationaal reizende gezel-
schappen opgepikt en van een 'couleur locale' voorzien. De 
Decamerone (ca. 1355) van Boccaccio, maar ook veel oudere 
vertellingen waren bron van inspiratie zoals de zeventiende-
eeuwse 'Warenar' door P.C. Hooft en 'L'Avare' van Molière. Dit 
weekend spelen ze 'Van De blinde die ’t geld begroef', 'De Tik 
van de molen' en 'De klucht van de Hoogduitse kwakzalver'. 

ACTIVITEITEN /

I. INFORMATIEPUNT 

STADHUIS / PAND 1

/ ZA ZO  10-17 u

Informatie over programma Open Monumentendagen 
Leiden, afhaalpunt voor het programmaboekje, de KidsGids 
en de Engelse gids / Informatie en Beeldbank Historische 
Vereniging Oud Leiden (HVOL). 

A2. FOTO’S VAN VROEGER: NEEM ZE 
MEE NAAR DE BEELDBANK!  

STADHUIS / PAND 1 / 
HAL, STAND HVOL

/ ZA ZO
Leiden heeft een actieve historische vereniging, de Historische 

Vereniging Oud Leiden. Eén van de paradepaardjes van de ver-

eniging is de Beeldbank, een digitaal archief met tienduizenden 

historische afbeeldingen van Leiden en omstreken. Tijdens dit 

weekend kunt u in de hal van het Stadhuis prachtige oude foto’s 

uit de Beeldbank bekijken.  

Maar er is meer! De Beeldbank is ook benieuwd naar uw Leidse 

foto’s van vroeger. Neem deze mee en laat u informeren over 

wat er precies op te zien is. Of vertel ons er meer over. De vrijwil-

ligers van de Beeldbank kijken naar u uit!

A3. BOEKENMARKT

VM. RK-LEESBIBLIOTHEEK / PAND 19

/ ZA ZO

In de voormalige katholieke leesbibliotheek wordt ten bate 
van het Babyhuis een boekenmarkt gehouden. 

A4. MATILO BOUWT

PARK MATILO / PAND 2 / 
Entree Castellumweg tegenover 
Leiderdorpsebrug, of entree via 
Wierickestraat 

/ ZO 11-17 u / Activiteiten 12-16 u 

Er is van alles te doen in Park Matilo. Een Romeinse landme-
ter demonstreert hoe je met de groma een plattegrond kunt 
uitzetten en een Romeinse smid smeedt roodgloeiend ijzer. 
De Romeinse soldatenbarak staat centraal in een expositie 
en een korte lezing (13.30 en 15 u). Proef de wijn van Matilo, 
bezichtig de historische tuinen en volg de presentaties in de 
informatietent. Voor alle activiteiten zie www.parkmatilo.nl
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NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

J1. SPEUREN DOOR LEIDEN
IN- EN UITCHECKPUNT / 
GRAVENSTEEN / PAND 6 

 / ZA ZO en de rest van het jaar!

Met de Kidsgids speuren door Leiden. De Kidsgids is gratis 
af te halen bij het infopunt op het Stadhuis (pand 1) of bij de 
kinderactiviteiten (zie J2).

JEUGDACTIVITEITEN /

RONDLEIDINGEN EN STADSWANDELINGEN /

R1. RAADSLEDEN GEVEN 
RONDLEIDINGEN IN HET STADHUIS

STADHUIS / PAND 1
Rolstoelgebruikers ingang Stadhuisplein 1

/ ZA ZO  
Raadsleden geven rondleidingen door het Stadhuis met 
nadruk op het rijke interieur. 

vervolg > JEUGDACTIVITEITEN /

J3. LETTERS HAKKEN IN STEEN 
BAMBAM RESTAURATIE 
STEENHOUWERS / PAND 5 

/ ZA 12-17 u  ZO 10-17 u 

Heb jij wel eens een letter gehakt in natuursteen? Met hulp 
van de steenhouwer mag je het zelf proberen. En als je klaar 
bent is de steen voor jou. 

J4. VERSTEEND LEVEN 

BAMBAM RESTAURATIE 
STEENHOUWERS / PAND 5 

/ ZO 12-17 u

Ga met professor Jelle Reumer op speurtocht naar fossie-
len. Hij is bioloog en paleontoloog (dat is een onderzoeker 
van oude vormen van leven). In de werkplaats van Bambam 
onderzoekt hij de voorraad grote brokken natuursteen 
en vertelt enthousiast over de fossielen die je daarin kunt 
ontdekken.

J5. KINDERACTIVITEITEN BIJ 
ARCHEOLOGISCH PARK MATILO 

PARK MATILO / PAND 2 / 
Entree Castellumweg tegenover 
Leiderdorpsebrug, of entree via 
Wierickestraat 

/ ZO 12-16 u

Matties van Matilo en demonstraties van een Romeinse smid 
en landmeter. Er is van alles te doen in Park Matilo, zie: www.
parkmatilo.nl. 

A5. VERSTEEND LEVEN

BAMBAM RESTAURATIE 
STEENHOUWERS / PAND 5 

/ ZO 12-17 u

Jelle Reumer, bioloog en paleontoloog, bekend van columns 
in Trouw en Vroege Vogels, vertelt enthousiast over de fos-
sielen waar natuursteen - meer en minder zichtbaar - voor 
een groot deel uit bestaat. Hij onderzoekt de voorraad in de 
werkplaats van Bambam.

A6. BEKLIM DE TRANS VAN DE 
PIETERSKERK  

PIETERSKERK / PAND 8 / 
Ingang Kloksteeg 16

/ ZA 12-17 u  ZO 10-17 u 

Tel jij de treden op weg naar het uitkijkpunt op de trans van 
de Pieterskerk? (Als je hoogtevrees hebt kun je beter bene-
den blijven…) Houd rekening met wachttijd.

vervolg > ACTIVITEITEN /

A7. WAAR VONDEN WE DE HUTSPOT? 
ZOEKTOCHT NAAR SCHANS LAMMEN   

DE TUIN VAN DE SMID / POLDERPAD 8

/ ZO 13 en 15 u

Vanaf Schans Lammen sloegen in 1574 de Spanjaarden op 
de vlucht en was Leiden ontzet. Maar waar lag die schans 
precies? Er zijn wel indicaties maar serieus archeologisch 
onderzoek is tot nu toe nooit gedaan. Daarom zette Sjaak van 
de Geijn (De tuin van de smid) een zoektocht op poten.
De eerste onderzoeksresultaten wijzen uit dat resten van 
de schans kunnen worden verwacht in het tracé van de 
Rijnlandroute. Aan de hand van historisch kaartmateriaal, 
prenten en oude foto's geeft archeoloog Ruurd Kok (RAAP) 
een toelichting op het onderzoek. Daarna lopen we naar 
de onderzoekslocatie waar archologische boringen worden 
uitgevoerd.

A8. BOLLENMARKT   

HORTUS BOTANICUS / PAND 27

/ ZA ZO

Bollenmarkt op het voorplein in de Hortus naast de Clusius 
tuin.

A9. PRONCK BIERBROUWERIJ   

LANGEGRACHT 70D 

/ ZA ZO

Proeverij en rondleidingen. Alleen toegankelijk 18+.

J2. KINDERACTIVITEITEN 
VOOR HET GRAVENSTEEN
Op het Plein naast Koffiehuis Het Gerecht 
tegenover het Gravensteen / PAND 6

/ ZA ZO  12-16 u

Check in met je Open Monumentendagen-paspoort (je 
KidsGids) en ga op reis. Laat bij terugkomst van de speur-
tocht je paspoort afstempelen op het plein voor het Graven-
steen. Knutsel zelf een grensgeval in elkaar bij Technika10 of 
laat je schminken als een Europeaan. 

J4. WATERLAND BOERHAAVE 

RIJKSMUSEUM BOERHAAVE / PAND 30 

/ ZA 10-17 u

Steek zelf je handen uit de mouwen en ontdek de eigen-
schappen van water. Hoe werken waterraderen en hoe 
‘schroef’ je water omhoog? Ontdek dat alle speelelementen 
van de waterbaan elkaar beïnvloeden: om te polderen moet 
je samenwerken! 

R2. RONDLEIDINGEN 
BIBLIOTHECA THYSIANA 

RAPENBURG 25

/ ZA ZO  vanaf 12 u

Bezoek de zeventiende-eeuwse bibliotheek, speciaal voor de 
collectie van Thysius gebouwd door Arent van 's Gravesande. 
Interieur en collectie vormen een onlosmakelijk geheel. 
In verband met de zeer kwetsbare collectie is slechts een 
beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar. Kaarten 
afhalen tijdens de Open Monumentendagen bij het Stad-
huis (pand 1). NB Per dag worden 80 genummerde kaarten 
afgegeven voor diezelfde dag. Slechts 1 kaart per persoon. 
De bibliotheek is de rest van het jaar alleen op aanvraag 
middels betaalde rondleidingen te bezoeken. 
Info: specialcollections@library.leidenuniv.nl 
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NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

L. REGIONALE LEZINGENCYCLUS: IN EUROPA

Voorafgaand en tijdens de Open Monumentendagen wordt er in de Leidse regio een aantal lezin-
gen gehouden die op een of andere manier verband houden met het thema van dit jaar: In Europa.

NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

vervolg > RONDLEIDINGEN EN STADSWANDELINGEN /

R3. RONDLEIDINGEN PIETERSKERK 

PIETERSKERK / PAND 8 
Ingang Kloksteeg 16

/ ZA ZO hele dag door  
Rondleidingen door Pieterskerk: bezoek aan Kerkmeesters-
kamer en de wijnkelder. De rondleidingen worden deels 
verzorgd door jonge rondleiders.

R4. RONDLEIDINGEN 
RIJKSMUSEUM BOERHAAVE

RIJKSMUSEUM BOERHAAVE / 
PAND 30 

/ ZA ZO  12, 13 en 14 u

Op zowel zaterdag als zondag rondleidingen van 45 minuten 
door het vijftiende-eeuwse monumentale pand waar Rijks-
museum Boerhaave in gevestigd is. Het pand is ontworpen 
als voormalig Caecilia- en Agnietenklooster en werd in 1635 
het Sint Caeciliagasthuis. Hier onderwees aan het ziekbed 
de leermeester van Europa, Herman Boerhaave. Aanmelden 
bij de kassa, er is een beperkt aantal plaatsen per tijdstip 
(vol=vol).

R5. RONDLEIDINGEN 
HORTUS BOTANICUS

HORTUS BOTANICUS / PAND 27 

/ ZA 12 en 14 u  ZO 14 u

Carolus Clusius als plantenverzamelaar en groots we-
tenschapper is het thema van gratis inlooprondleidingen. 
Aanmelden kan ter plekke, maar vol=vol. NB Deelname niet 
bedoeld voor groepen. 

R6. STADSWANDELING SINGELPARK

START INGANG HORTUS BIJ 
ONDERDOORGANG P.J. VETHGEBOUW / 
PAND 29

/ ZO 11, 12, 13 en 14 u

Stadswandeling door de Vrienden van het Singelpark langs 
de erfgoedparels: in en naast het park liggen historische en 
culturele gebouwen met een waardevol verhaal. Dat zijn de 
parels van het park. 

R7. STADSWANDELING WALEN

START STADHUIS / PAND 1

/ ZA ZO 15 u

Walenwandeling, over handwerkslieden en geloofskwesties. 
Stadswandeling in het voetspoor van de Walen in Leiden. 
Intekenen en vertrek. Infopunt Stadhuis (pand 1) max. 20 
personen per groep (vol=vol) Duur ca. 1 uur. 

L2. EEN REIS LANGS DE ROMEINSE 
RIJKSGRENS VANUIT FORT MATILO
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN / 
PAND 16 / RAPENBURG 28

/ VR 7 SEPT 20-22 u

De traditionele lezing georganiseerd door de Historische 
Vereniging Oud Leiden op de avond voorafgaande aan 
Open Monumentendagen staat dit jaar in het teken van de 
Romeinen. Kunsthistorica Claudia Thunnissen, motor achter 
vele activiteiten in archeologisch park Matilo, neemt u mee 
op 'Een reis langs de Romeinse rijksgrens vanuit fort Matilo'. 

LEZINGEN /

L1. DE TREKVLIET IN VOORSCHOTEN 

MUSEUM VOORSCHOTEN /  
Voorstraat 17, Voorschoten

/ VR 31 AUG 20 u

Martine van der Wielen vertelt over de nieuwe trekweg langs 
de Vliet - Het jaagpad van Leiden tot aan Leidschendam en 
de trekschuitdiensten naar Delft en naar Den Haag, 1636-

1638. De lezing is gratis te bezoeken (maximaal 50 plaat-
sen). Opgeven: monumenten@oglv.nl, ovv naam en aantal 
deelnemers.

L3. IN EUROPA DOOR DE ‘UNIVERSITEIT 
VAN OEGSTGEEST’
KOETSHUIS LANDGOED OUD-
POELGEEST / Poelgeesterweg 1, 
Oegstgeest

/ ZO 9 SEPT 12-15.15 u

Viertal lezingen waarin het thema: In Europa van verschil-
lende kanten belicht wordt: 
12.30-13 u prof.dr. Fik Meijer: Lessen uit Rome voor het mo-
derne Europa 
13.15-13.45 u Luuc Kooijmans: Herman Boerhaave. Wie was dit 
beroemde orakel in Europa?
14-14.30 u dr. Rik de Ruiter: De gevolgen van de Brexit in 
Europa
14.45-15.15 u prof.dr. Jet Bussemaker: Europees erfgoed, ziel 
van Europees verleden.   

L5. LEVEN IN EEN ROMEINSE 
SOLDATENBARAK
PARK MATILO / PAND 2 

/ ZO 9 SEPT 13.30 en 15 u

De Romeinse soldatenbarak staat centraal in een expositie 
en een korte lezing op het terrein van het Romeinse Leger-
kamp Matilo. Meer info: www.parkmatilo.nl 

L4. HOE NEDERLAND NEWTON HIELP
RIJKSMUSEUM BOERHAAVE / 
PAND 30 

/ ZO 9 SEPT 12-13 u

Conservator Ad Maas gaat in op hoe Nederland Newton 
hielp. Isaac Newton geldt als de briljante grondlegger van 
ons natuurkundig wereldbeeld. Toch was niet iedereen 
ogenblikkelijk overtuigd van zijn ideeën. Het waren met 
name Nederlandse geleerden die ervoor zorgden dat de 
'wetten van Newton' over de rest van Europa verspreid 
raakten. Hoe kon het dat juist Nederland als bruggenhoofd 
tussen Engeland en het vasteland fungeerde? 
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HOOGLANDSE KERK / pand 9 / ZA  
Met een knipoog naar Europa zingt het koor twee series 
van liederen uit verschillende Europese landen. Zoals het 
Europese Volkslied 'Ode an die Freude’; het Zweedse lied ‘En 
sommerraftin’ en het Slavenkoor van Verdi en ‘You'll never 
walk alone’ om de Brexit te voorkomen.

SINT-LODEWIJKKERK / pand 20 / ZA
Kamerkoor Akkoord zingt enkele stukken van o.a. Tomás 
Louis de Victoria, Charles Gounod en Maurice Duruflé.  

Het korenprogramma kwam tot stand in nauwe samenwerking met Contactgroep Leidse Koren. Voor meer 
informatie over alle deelnemende koren: www.leidsekoren.nl

STADHUIS, BURGERZAAL / Pand 1

PUIC  13 en 15 u

/ ZA
Gemengd koor PUIC gaat op reis door Europa in het spoor 
van de Kelten. Op muzikale wijze brengen ze een bezoek 
aan Spanje, Bretagne, Wales, Schotland en Ierland.

VOCAAL ENSEMBLE ALLEGRIA  14 en 16 u Het repertoire van gemengd koor Allegria is breed en 
afwisselend. Van musical tot opera, van operette tot popu-
laire muziek, filmmuziek en licht klassiek. Frans-, Duits- en 
Nederlandstalige liederen behoren tot het repertoire.

PIETERSKERKHOF 6 / Pand 6
ZEEMANSKOOR RUMOR DI MARE  
13.30 en 14.30 u naast ingang Gerecht

/ ZA
Zeemanskoor Rumor di Mare vertolkt als geen ander de 
sfeer van de traditionele shanties; zeemansliederen en roei-
liederen vanuit de hele wereld. Soms ruig en opzwepend, 
zoals de zee kan zijn. Dan weer ingetogen.

MANNENKOOR VOX HUMANA  12 en 13 u

KAMERKOOR AKKOORD 14.30 en 15.30 u

TENTOONSTELLINGEN /

T1. VERWOVEN VERWONDERING

HET LEIDS WEVERSHUIS / PAND 22 Kunstwerken van designer Jessica van den Heuvel.

T2. DE PLUDERHOSEN VAN 
DE GEUZENADMIRAAL

HET LEIDS WEVERSHUIS / PAND 22 

/ ZA ZO  
Presentatie over reconstructies van de kleding, ca. 1574, van 
een hoge officier van de Watergeuzen en van een gewoon 
bemanningslid van een Geuzenschip, levensgroot en echt 
gedragen (maar zonder kogelgaten).

T3. OUD-EUROPA - NIEUW ONDERZOEK 
NAAR EEN BELANGRIJKE COLLECTIE

RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN / 
PAND 16 

/ ZA ZO  
De kleine tentoonstelling Oud-Europa biedt u een overzicht 
van de verzamelgeschiedenis van de collectie Oud-Europa. 
Deze 'vergeten' museumcollectie bestaat uit objecten die uit 
heel Europa afkomstig zijn en stammen uit de prehistorie, 
Romeinse tijd en middeleeuwen. U ziet zwaarden uit Dene-
marken, zeldzame Scytische sieraden, Duitse grafvondsten 
uit de Merovingische tijd, vuistbijlen en bijzondere vondsten 
uit Hongarije.

T4. FRANKENSTEIN, 
OP WEG NAAR EEN NIEUWE MENS

RIJKSMUSEUM BOERHAAVE / 
PAND 30 

‘Het leeft!’ roept een uitzinnige Victor Frankenstein uit 
nadat hij de hendel heeft overgehaald en zijn creatie de 
ogen opent. Frankensteins creatie bereikte de status van 
een icoon. Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de roman 
Frankenstein van de Engelse schrijfster Mary Shelley ver-
scheen. Ervaar hoe het boek nu nog steeds mensen inspi-
reert tot nadenken over de vraag wat ons menselijk maakt. 

MAREKERK / pand 17 / ZA
Leids Kamerkoor besteedt op bijzondere wijze aandacht 
aan het 100-jarige einde van de Eerste Wereldoorlog. Met 
dit concert herdenken zij niet alleen de verliezen van deze 
verschrikkelijke oorlog, maar koesteren zij ook het kostbare 
geluk van het leven in vrede en vrijheid.

LEIDS KAMERKOOR  12.30 en 13.30 u 

Vm. GEMEENTELIJKE VUILVERBRANDING 
& SCHAKELSTATION / pand 5 / ZA

Het repertoire van dit meerstemmig koor bestaat voorname-
lijk uit Engelstalige popsongs. De ongeveer 35 leden worden 
op de piano begeleid door Michaël van der Putten.

POPKOOR SING IN TUNE  14 en 15 u 

Vm. LOODS GROENEWEGEN / pand 32 / ZA
Eigenzinnig en enthousiast meerstemmig vrouwenkoor o.l.v. 
dirigent Norman Ebicilio. Plezier in zingen staat voorop. Het 
repertoire varieert van oude pop-en soulhits en huidige 
top-40-nummers tot Afrikaanse muziek.

POPKOOR HEART AND SOUL  13 en 14 u 
ingang SSR / Hogewoerd 108

Rijksmuseum van Oudheden. Foto: Rob Overmeer
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PIETERSKERK / pand 8 / ZO 
Capella Vocale, onder leiding van Monique Schendelaar, 
zingt het liefst a capella, meerstemmige muziek. Zowel 
oude muziek als hedendaagse componisten. Ze balanceren 
tussen kerkelijk en wereldlijk, vrolijk en verdrietig, vurig en 
verstild.

Het koor zingt oude tot hedendaagse muziek in vele talen. 
Dit keer Nederlandse en Spaanstalige stukken met een 
uitstapje naar Philip Glass met een compositie op een 
klassieke Franse chansontekst. Anneke Huitink vervangt 
vaste dirigent Hans Noijens.

STADHUIS, BURGERZAAL / Pand 1

KOOR LEEDVERMAAK  13 en 15 u

/ ZO
De zangers van Koor Leedvermaak zijn afkomstig uit de Ste-
venshof en staan onder leiding Peter van Marle en pianiste 
Laura Balicov. Repertoire is Nederlandstalig en luchtig. Op 
de lessenaar staat een Ramses Shaffy-medley naast liedjes 
uit Ja zuster, nee zuster.

MUSICA MISTA  14 en 16 u Zoals de naam misschien al doet vermoeden, zingt dit koor 
o.l.v. dirigente Stephanie Múller ‘gemengde muziek’: licht 
klassiek, jazz en moderne liederen.

KOORNBRUG / Pand 4

EUROKOOR NEDERLAND  13.30 en 14.30 u 

/ ZO
Popliederen met enthousiasme gebracht door een koor 
bestaande uit circa 90 leden, mannen en vrouwen, jong en 
oud. Het wordt begeleid door de EuroPacemakers en staat 
onder leiding van dirigent Judith Tacken. 

CAPELLA VOCALE  13 en 14 u

LINGUA MUSICA 13.30 en 14.30 u

RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN / pand 16 / ZO
Close to Harmony is een a-capellakoor met  een jazzy 
repertoire. Met het oog op het thema is een wereldreis 
samengesteld met muzikale tussenstops in Europa. Begin-
nend in Leiden en eindigend met een lied dat past bij de 
Europese hymne.

CLOSE TO HARMONY  15 en 16 u 
Taffehzaal

ACADEMIEGEBOUW / pand 26 / ZO
Het Klein Leids Liederen Koor zingt liederen uit allerlei tij-
den, windstreken en genres, meestal a capella en soms met 
begeleiding. Hun 'tour d’Europe’ voert van Frankrijk naar 
Estland met tussenstops in Tsjechië, Polen en Denemarken.

KLEIN LEIDS LIEDEREN KOOR  13 en 15 u 

Bij Leids kamerkoor Het Zingend Hart gaan koorzang en the-
ater hand in hand. Vandaag een voorproefje van het nieuwe 
programma; 'Extravaganza' met Franstalig werk van Debussy, 
Passeareau en Badings, Duitstalige muziek van Schumann 
en Distler, en een Fins volkslied van Veljo Tormis.

HET ZINGEND HART  14 en 16 u 

vervolg > KORENPROGRAMMA ZATERDAG /

RIJKSMUSEUM BOERHAAVE / pand 30 / ZA  
Bij dameskoor De Raadsvogels staat het plezier in zingen 
voorop. Ze zingen meerstemmig a capella onder leiding van 
dirigent Peter Scheele. Met het programma maakt het koor 
een reis door de tijd en door vele landen. 

OUDE STERREWACHT LEIDEN / pand 28 / ZA
De leden van het Phoenix kwintet zingen in verschillende 
Leidse koren en solistische projecten. Zij hebben hun vocale 
krachten gebundeld om madrigalen van Claudio Monteverdi 
en tijdgenoten uit te voeren. 

ACADEMIEGEBOUW / Pand 26

ARNOLD SCHÖNBERG KAMERKOOR  13 en 15 u

/ ZA
De dirigent van het Arnold Schönberg Kamerkoor, Jonatan 
Alvarado, is gespecialiseerd in oude muziek en vindt meer 
dan eens ergens in Europa een manuscript van nog zelden 
uitgevoerde koorwerken. Deze keer vertolken zij voorname-
lijk oude muziek uit Spanje. 

MILA OOST-EUROPAKOOR  14 en 16 u Alle liederen die vrouwenkoor Mila zingt, komen uit (Oost-)
Europa. Ze maken een kleurrijke en klankrijke reis naar 
Albanië, Armenië, Bulgarije en Estland.  

DE RAADSVOGELS  14 en 15 u

PHOENIX KWINTET  15 en 16 u 
bezoekerscentrum

LORIDANSHOFJE / pand 23 / ZA
Er Welt Een Traan zingt diverse liederen over de zee, de 
liefde en het leven. Het lief en leed in Europa en op de 
oceanen, van vroeger en nu, komen voorbij. 

ER WELT EEN TRAAN  14 en 15 u  

BEGRAAFPLAATS GROENESTEEG / pand 24 / ZO
Dit koor brengt diverse Europese liederen ten gehore: Uti 
var hage, uit Zweden, Brolis qelsa, een stoer lied uit Georgië; 
twee zigeunerliederen en muziek uit Griekenland.

WERELDKOOR LEIDEN  14 en 15 u 

DE BURCHT / pand 3 / ZO
Over zeemansvrouwen en de woelige baren; over avontuur, 
weemoed, een lach en een traan. Dat zijn de belangrijkste 
ingrediënten van het Viswijvenrepertoire. Vol overgave 
vertolken de dames eeuwenoude shanty’s en liederen over 
zeemansvrouwen. 

VISWIJVENKOOR LEIDEN  13 en 15 u 

KORENPROGRAMMA ZONDAG /

Gospel-rockformatie Dawwagiem brengt eigentijdse 
Nederlands- en Engelstalige songs variërend gospel, 
musical, praise en popmuziek. 

DAWWAGIEM GOSPELROCKKOOR  14 en 16 u 
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WAALSE KERK / Pand 21

KAMERKOOR VOCALEI  14 en 15 u

/ ZO
Vocalei, onder leiding van Arthur Koopman, zingt vooral 
klassiek repertoire uit alle windstreken. Dit keer staat water 
centraal. Uit Engeland komen liederen over de zee en ver-
liefde matrozen van Vaughan Williams en Dyson. Meren en 
romantiek zijn het thema in twee liederen van Mendelssohn 
en Gion Casanova.

PIETERSKERK / pand 8 / ZA
Blokfluitensemble Praetorius o.l.v. Norbert Kunst verwondert 
al jaren met gedurfde en bijzondere programma's. Vaak is 
de verbazing groot dat dit met blokfluit kan! Het ensemble 
brengt een Telemann programma waarin de suite Les Nati-
ons centraal staat. Daarin delen als Les Turcs, Les Svisses, Les 
Moscovites en Les Portugals.

BLOKFLUITENSEMBLE PRAETORIUS  11 en 12 u 

MUZIEK IN MONUMENTEN ZATERDAG /

Vm. LOODS GROENEWEGEN / pand 32 / ZA
Een band met mix van blues, jazz, soul, country, pop en 
meer!

FLEETWAY BAND  14.30 / 15 / 16 u

WAALSE KERK / pand 21 / ZA
Leerlingen van Erik van Bruggen oefenen in de kerk. 
Om 17 u geven zij een afsluitend concert. U kunt blijven 
luisteren (gratis). 

ORGELMUZIEK EN AFSLUITEND CONCERTJE  
10-17 u 

HOOGLANDSE KERK / pand 9 / ZA
De jonge (22-jarige) organist Leendert Verduijn bespeelt het 
Willisorgel. Op het programma een orkesttranscriptie van 
de suite Uit Holbergs Tijd van E. Grieg, de Sabeldans van A. 
Khachaturian en de Suite Gothique van Boëllmann.

ORGEL PROMENADE CONCERT OP HET
WILLISORGEL  13.30 – 14.10 u

SINT-LODEWIJKKERK / pand 20 / ZA
Doorlopend orgelspel door de organist van de 
Sint-Lodewijkkerk. 

ORGELSPEL 12-14 u

ACADEMIEGEBOUW / pand 26 / ZO
Doorlopend orgelspel, bezichtiging, uitleg en mogelijkheid 
om zelf op het orgel te spelen. 

ORGELSPEL  10-13 u

MUZIEK IN MONUMENTEN ZONDAG /

De Pieterskerk tijdens Open Monumentendagen. Foto: Miranda Goddijn



Samen met zo’n vijftig andere landen zijn wij in Europa, zijn wij Europa. Een klein werelddeel maar 

met een grote diversiteit aan volken, landen en culturen. Eeuwenlang hebben de volkeren van 

Europa op leven en dood met elkaar gestreden. Elkaar verdreven of onderworpen. Maar net zo 

lang hebben ze elkaar opgezocht om verbonden te sluiten, om handel te drijven, om kennis uit te 

wisselen. Juist omdat elk volk, elk land en elke cultuur iets te bieden had wat de ander niet had. 

Nederland heeft in die hectische eeuwen van strijd en toenadering beide kanten van de medaille 

leren kennen. Ons land werd geciviliseerd door de Romeinen, geplunderd door de Noormannen, 

bezet door de Spanjaarden. We voerden oorlogen op zee met de Engelsen. Werden ingelijfd door 

de Fransen, maakten vijf jaar deel uit van het Duitse ‘Dritte Reich’. Maar we dreven ook volop han-

del, werden schatrijk, sloten vredesakkoorden, namen vluchtelingen op, werden een vrijhaven 

voor vrijdenkers. Onze vorsten en hoge adel sloten ‘grensoverschrijdende’ huwelijken, met alle 

culturele uitwisseling van dien. Ook in Leiden zijn de sporen van al deze verschillende Europese 

uitwisselingen tot op de dag van vandaag zichtbaar. In mensen, in gebruiken en in gebouwen. 

Romeinse grens /
Tot de oudste Europese sporen in Leiden behoren die van de Romeinen. De noordelijke grens 

van het Romeinse rijk liep in Nederland vanaf ongeveer 50 na Chr. langs de Rijn (nu de Oude 

Rijn, Kromme Rijn en Nederrijn), van Nijmegen tot Katwijk aan Zee. Langs de grensrivier werden 

forten gebouwd ter verdediging van het rijk. Fort Matilo was een van deze forten langs de Rijn, 

gebouwd rond het jaar 47. Op de plaats van het fort bij de wijk Roomburg is nu een archeologisch 

park (pand 2) dat de contouren van het Romeinse fort volgt. Bij opgravingen in 1996 is het bron-

zen gezichtsmasker van een Romeinse ruiter gevonden, gemaakt tussen 70 en 120. Het masker 

behoort nu tot de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden (pand 16). 

Land van belofte /
Ook na de Romeinse tijd is de Europese invloed op allerlei manieren in Leiden voelbaar en zicht-

baar gebleven. De Rijn bleef een natuurlijke barrière maar aan de landkant van de stad moesten 

muren en torens ongewenste personen buitenhouden (zie ook pag. 44). Schansen werden ge-

bouwd om de stad te beschermen tegen de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Maar 

de stad probeerde niet alleen mensen buiten te houden. Vluchtelingen, arbeiders, wetenschap-

pers, zij werden met open armen ontvangen (zie ook pag. 56). Ook deze nieuwkomers lieten 

hun sporen na, in de kennis die zij meenamen, de huizen en hofjes (pand 23) die zij bouwden, in 

de stadsuitbreidingen die nodig waren om hen te huisvesten. De gevelsteen ‘Int la(n)t van be-

lofte’ op de hoek van de Beestenmarkt en Nieuwe Beestenmarkt geeft aan dat voor protestantse  

IN EUROPA Met dank aan /  

Marianne Kroon

textielwerkers - op de vlucht voor de voortdurende oorlog in de Zuidelijke Nederlanden - Lei-

den het land van belofte was. In 1577 kwamen de eerste Walen aan in Leiden, vanaf 1620 gevolgd 

door Duitse oorlogsvluchtelingen, met name wevers en andere textielarbeiders die in Leiden een 

nieuw bestaan op wilden bouwen. 

Verrukkelijk plekje /
Naast veel textielarbeiders wisten ook wetenschappers Leiden te vinden (zie ook pag. 64). Uni-

versiteit Leiden (pand 26) opgericht in 1575 trok wetenschappers uit heel Europa aan. Einstein was 

kind aan huis en verwees naar Leiden met de woorden ‘dat verrukkelijke plekje grond op deze 

dorre aarde’. Sporen van deze wereldberoemde wetenschapper zijn te vinden in Rijksmuseum 

Boerhaave (pand 30) waar zijn relativiteitstheorie de buitenmuur siert en in de Oude Sterrewacht 

(pand 28) waar de stoel waarop Einstein naar de sterren tuurde, zorgvuldig is bewaard. 

Ook haalden wetenschappers Europa naar Leiden. Zo verzamelden Clusius in heel Europa plan-

ten en bloemen die hij onderbracht in de Hortus botanicus (pand 27). Voor een deel nog steeds 

te vinden in deze oudste botanische tuin van Nederland. 

Aan mode onderhevig /
En dan zijn er nog de Europese sporen in de monumenten zelf: bouwstijlen uit Italië, steensoorten 

uit Frankrijk en Duitsland, hout vanuit alle delen van Europa (zie ook pag. 32 en 40). In het Stadhuis 

is bijvoorbeeld zandsteen uit Duitsland te vinden, marmer uit Italië, kalksteen uit Frankrijk en hout 

uit diverse landen. Bouwstijlen waren aan Europese mode onderhevig, (zie pag. 49). Architecten 

en ambachtslieden deelden bouwstijlen en technieken met hun buitenlandse collega’s en beïn-

vloedden elkaar. Wie goed kijkt, ziet voortdurend sporen die aangeven dat Leiden een stad is ‘In 

Europa’. 
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Hoe de Europa en de rest van de wereld eruit zag in de zeventiende eeuw, kunnen we ontdekken 

in een prachtige serie rijk geïllustreerde atlassen uit die tijd. In Leiden worden zelfs twee series 

van deze zeldzame boeken bewaard. 

Eén bevindt zich in de Bibliotheca Thysiana aan het Rapenburg 25. Deze zogenoemde Atlas maior 

(grote wereldatlas) bestaat uit elf delen en is gedrukt door de Amsterdamse uitgeversfirma Blaeu, 

die zich had gespecialiseerd in boeken over scheepvaart en aardrijkskunde. De hele wereld wordt 

erin beschreven. Ieder deel bevat bovendien zo’n vijftig gegraveerde kaarten. De Atlas maior is 

de laatste grote uitgave van de firma Blaeu. In 1672 brandde de drukkerij af, waarbij grote voor-

raden papier, boeken en koperen platen verloren gingen. 

In verband met de zeer kwetsbare collectie van de bibliotheek, is Bibliotheca Thysiana tijdens de 

Open Monumentendagen alleen te bezoeken met een rondleiding waarvoor een beperkt aantal 

kaarten beschikbaar is (zie p.13). 

DE ATLAS 
VAN BLAEU Met dank aan /  

Paul Hoftijzer

Gelukkig voor Leiden bevindt zich in de collectie van Erfgoed Leiden en Omstreken een ver-

gelijkbare, eveneens zeldzame serie. Deze atlas bestaat uit zes delen en is volledig digitaal 

ontsloten. Het resultaat is een geïndexeerde collectie kaarten van de wereld in de zeventiende 

eeuw waarin men naar hartenlust digitaal kan bladeren en inzoomen. / PHSL

zie: www.erfgoedleiden.nl/schatkamer (bladeren door Blaeu). 
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Op deze plek stond al een stadhuis in 1350, zij het een stuk kleiner. In de loop van de tijd breidde het 

zich uit tot een complex met verschillende functies. Niet alleen zetelde hier het stadsbestuur, ook 

werd er vlees gekeurd en rechtgesproken. 

De gevel van het stadhuis kreeg in 1596 een bordestrap en drie topgevels, naar ontwerp van de be-

roemde Haarlemse architect Lieven de Key en met medewerking van stadssteenhouwer Cornelis 

Claesz van Es. Schepen voerden het benodigde zandsteen aan uit Obernkirchen in Duitsland (p.32). 

Ook in de eeuwen hierna werd er gesleuteld aan de gevel en koos de stad voor aanvullingen in 

natuursteen. Recent onderzoek wijst uit dat dit beschilderd was in de kleur van het materiaal. Deze 

verflagen werden verwijderd in de jaren 1983-86. De grote brand in de nacht van 12 op 13 februari 

1929 spaarde alleen delen van de gevel. Er volgde een restauratie en aanvulling van de gevel aan 

de oostzijde. Erachter verrees een compleet nieuw stadhuis, mét een plein, tot in detail ontworpen 

door architect C.J. Blaauw en zijn opvolger H.T. Zwiers. Ook dit keer bezuinigde de stad niet op de te 

gebruiken materialen, ondanks de tijden van schaarste direct na de Tweede Wereldoorlog. Uit Zuid-

Amerika, Azië en Afrika kwamen bijzondere houtsoorten; ook Italiaans marmer siert het interieur. 

Pas rond 1955 was het nieuwe Leidse stadhuis klaar. / JD

01.
/ Informatiepunt Open Monumentendagen Leiden / Rolstoel-
toegang via ingang Stadhuisplein / Rondleidingen door raads-
leden (p.13) / Startpunt stadswandeling (p.14) / Inloopconcer-
ten Leidse koren (p. 17 en 19) / 

STADHUIS

BREESTRAAT 94-96
Ingang via bordestrap aan 
de Breestraat  

Open ZA ZO

Faseringstekening voorgevel Stadhuis door Pieter-Jan de Vos, Erfgoed Leiden en Omstreken LEIDEN/27

10-17 u  BAIN K

… in de blokken natuursteen van de 

gevel aan de oostzijde letters zijn aan-

gebracht die dienden als zogenaamde 

laagmerken? Hierdoor wisten de 

bouwers in 1604 in welke laag een stuk 

natuursteen moest worden gelegd. 

WIST U DAT...

Foto: Jan Dröge 



LEIDEN/28

De Romeinse keizer Claudius bepaalde in 47 na Christus dat de noordelijke grens van het Ro-

meinse rijk (limes) voortaan langs de Rijn liep. De rivier was niet alleen de grens, maar ook een 

belangrijke transportroute. Reden om er forten langs te bouwen ter bescherming en verdediging. 

Eén van die grensforten was castellum Matilo, gelegen bij de T-splitsing van de Rijn en het kanaal 

van Corbulo. Hier stonden, zoals in elk legerkamp, een hoofdgebouw, de commandantswoning, 

soldatenbarakken, magazijnen en werkplaatsen. Het eerste castellum was van hout. Rond 100 na 

Christus werd Matilo in steen opgetrokken. Alleen de barakken bleven van hout. Per schip werd 

natuursteen uit de Eiffel aangevoerd, dakpannen en tegels uit de pannenbakkerij in Nijmegen en 

hout voor de barakken en de wegenbouw. 

Na het vertrek van de Romeinen rond 240-260 na Christus is veel bouwmateriaal opnieuw ge-

bruikt. Zo namen bewoners van het Leiderdorpse Leithon in de vroege middeleeuwen tufsteen en 

tegels mee als visnetverzwaring en ter versterking van hun haven. In de Leidse Burcht zijn brokken 

natuursteen van Matilo verwerkt. En in 1502 vond men tijdens het ploegen bij klooster Roomburg 

een grote steen met een Latijnse inscriptie over het herstel van een wapenmagazijn omstreeks 

196-198 na Christus. De familie Van Wassenaer liet de steen inmetselen in de hal van Kasteel Dui-

venvoorde, waar hij nu nog te zien is. / CT 

02.
/ 12-17 u / Archeologisch park Matilo is bereikbaar via Castel-
lumweg tegenover Leiderdorpse brug of fiets- en voetpad 
ingang Wierickestraat (achter buurthuis Matilo) / Romeinse 
zondag met diverse activiteiten (p.11) (www.parkmatilo.nl) /  

MATILO

BESJESLAAN

Open ZO

De Leidse burchtheuvel is een zogenaamde mottekasteel: een verdedigingswerk bestaande uit een 

ringmuur op een opgeworpen aarden heuvel. In Leiden rest daarvan alleen nog een ringvormige 

muur. Dit type kwam overal in Europa voor. Wie de Burcht in Leiden heeft laten bouwen, is niet 

bekend. Hij of zij koos in ieder geval een strategisch punt uit: de plek waar twee Rijnarmen en de 

Mare samenvloeien. Een goede plek om tol te heffen; van vrijhandelsverkeer was in Europa nog 

geen sprake. De Rijn was bovendien een belangrijke verbindingsroute door Europa, o.a. voor het 

transport van de tufsteen gebruikt voor de ringmuur. Latere restauraties en uitbreidingen werden 

uitgevoerd in baksteen afkomstig van steenbakkerijen uit de omgeving.

De Burcht was lange tijd de machtsbasis van de burggraaf van Leiden, vertegenwoordiger van de 

graven van Holland. Hij liet munten slaan voor de graaf en hief de tol. De graven hadden een 

belangrijke positie in Europa. De familie verbond zich door huwelijk met grote vorstenhuizen in 

Europa. Graaf Willem II bracht het in 1248 zelfs tot koning van het Heilige Roomse Rijk. Leiden was 

een belangrijk centrum van het graafschap en het is daarom geen wonder dat de stad en de Burcht 

zich een paar keer in het middelpunt van de strijd bevond. Na de veertiende eeuw viel de militaire 

functie weg, maar de burcht bleef symbool van de macht over Leiden. / PvV

/ Inloopconcert Leidse koren (p.18) / NB Hoge trappen en 
steil toegangspad / 

Open ZA ZO

03.
DE BURCHT

NAAST BURGSTEEG 13  

Foto: Claudia Thunnissen
Schematisch overzicht inventarisatie kwaliteit muurwerk in 2004. 

Tekening: Architektenburo Veldman, Rietbroek, Smit / Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken LEIDEN/29

±ABNF

… het mottekasteel een type kasteel is, 

dat in veel landen in Europa voorkomt 

in de periode van 1000-1250? Neder-

land kende waarschijnlijk honderden 

van dergelijke motte’s, waarvan er ca 

83 zijn vastgesteld en/of nog herken-

baar zijn in het landschap. 

WIST U DAT...

K

… in 1912 bij de aanleg van het Rijn- 

en Schiekanaal een Romeins schip is  

gevonden? Het ging helaas verloren. 

Mogelijk vervoerde het bouwmateria-

len uit Duitsland. 

WIST U DAT...



LEIDEN/30

Leiden ontstond aan één van Europa’s grootste rivieren: de Rijn. Ten zuiden van de oudste oe-

ververbinding, de Visbrug, werd de St. Cornelisbrug aangelegd. De Rijnkades functioneerden als 

markt, vandaar straatnamen als Aalmarkt, Vismarkt en Botermarkt. De korenhandel werd in 1443 

gevestigd op de St. Cornelisbrug, die werd verbreed en versteend. 200 jaar later was de Koornbrug 

toe aan vernieuwing en ontwierp stadsarchitect Arent van ’s-Gravensande een nieuwe brug met 

drie natuurstenen bogen van Bentheimer zandsteen. De uitvoeringsverantwoordelijke was Corne-

lis Gijsbrechtsz van Duynen, die van 1641 tot 1652 Stadsmeestersteenhouwer was. 

De korenhandel vond eerst in de open lucht plaats. Grote ladingen graan werden ter plekke ge-

keurd. In 1825 kreeg de brug twee neoclassicistische overkappingen ontworpen door stadsarchi-

tect Salomon van der Paauw. Deze architectuurstroming, gebaseerd op klassieke bouwwerken, is 

populair in Europa rond 1800. De galerijen hebben vrijstaande Dorische zuilen en een overkapping 

met kroonlijst en timpanen. Echter, in plaats van natuursteen zoals bij de klassieke gebouwen, 

werd het geheel in het goedkopere materiaal hout uitgevoerd.

In de negentiende eeuw veranderde het karakter van de korenhandel. Voortaan werd het graan 

gekeurd door het nemen van monsters. De handel verplaatste zich naar koffiehuis De Pauw. De 

grotere graanbeurs uit 1900, die erachter werd gebouwd, ging bij een brand in 1976 verloren. / EO 

04.
/ Zaterdag vindt hier een deel van de warenmarkt plaats / Zo 
13.30 en 14.30 u optreden Leids koor (p.19) /

KOORNBRUG 
NIEUWE RIJN 
ter hoogte Burgsteeg

Open ZO

Foto: Monique Roscher

±AK

… bij de laatste restauratie door 

kleuronderzoekers is gezocht 

naar de authentieke kleurstel-

ling? Op basis hiervan zijn de ori-

ginele kleuren zoveel mogelijk 

teruggebracht. Zo is de houten 

opbouw in een okerkleur ge-

schilderd, waardoor het lijkt of 

het weldegelijk van natuursteen 

is gemaakt.   

WIST U DAT...

LEIDEN/31

Vanuit een pand op de Turfmarkt, gezicht op de Nieuwe Beestenmarkt en Molen de Valk tijdens de veemarkt. 
1923. Het pand met de gevelsteen “in t lant van beloften” bevindt zich op de hoek. Glasnegatief door J.A.W. van 
der Zon, Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken / Topografisch Historische Atlas



LEIDEN/32

De Langegracht gezien naar het westen, rechts een café, een woonhuis, de vuilverbranding en het Stedelijk 
Energiebedrijf. Uit het archief van het EWR.  Langegracht. Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken, 

Topografisch Historische Atlas, maker onbekend, glasnegatief begin 20e eeuw.

Op deze plek liet Leiden in 1913 een gemeentelijke vuilverbranding bouwen. De verbrandingsoven 

kon worden aangesloten op de al aanwezige, hoge schoorsteen van de Gemeentelijke Gas- en 

Elektriciteitsfabrieken. Met handkarren en paard en wagen werd het afval in de stad verzameld. 

Via een inmiddels verdwenen poort aan de Langegracht reden de karren naar binnen. De volle 

vuilcontainers werden naar de eerste verdieping getakeld en leeggestort in de verbrandingsoven. 

Hierna reed de wagen met een lege container via de poort in de zijgevel weer naar buiten. Een 

nieuwere variant van het takelsysteem is in het voorste deel nog steeds in gebruik bij de huidige 

gebruikers , steenhouwerij Bambam. Al in 1929 sloot de vuilverbranding vanwege te veel stankover-

last en hoge exploitatiekosten. Na een grondige verbouwing kreeg het gebouw in 1954 een nieuwe 

bestemming als hoogspanningstation of schakelstation. Het energiebedrijf zette hier hoogspanning 

van het hoofdnet om naar laagspanning, zoals gebruikt in huishoudens. In het achterste deel van 

het pand doorkruisen enorme koperen stroomgeleiders in rood, blauw en geel de hele ruimte. Ze 

staan in verbinding met porseleinen transformatorspoelen in de ‘smoorspoelruimtes’. Sinds 2016 is 

in dit deel een bierbrouwerij gevestigd. Het pand is een mooi voorbeeld van een fabrieksgebouw uit 

het begin van de twintigste eeuw. Het was niet alleen functioneel, maar mocht er ook mooi uitzien. 

/ MvZ

/ Bambam Restauratie Steenhouwers en Bierbrouwerij 
Pronck / NB Stevig schoeisel / Pand in bedrijf / Kinderen 
alleen onder begeleiding van een volwassene / Diverse 
activiteiten (p.12/13) / Inloopconcert Leidse koren (p.17) / 

Open ZA ZO

05.
Vm. VUILVERBRANDING 
& SCHAKELSTATION

LANGEGRACHT 70C & 70D

Foto: SL LEIDEN/33

… er in Leiden verschillende 

typen stoeppalen uit steen 

gehouwen in gebruik zijn? In 

vroeger tijden gaven stoep-

palen de scheiding aan tussen 

particulier en openbaar terrein. 

WIST U DAT...

ANK



LEIDEN/35LEIDEN/34

Bij de stadsuitleg van 1611 krijgen talloze trapgeveltjes van woonhuizen zandstenen dektreden, 

evenals zandstenen blokjes in de bogen boven de vensters. En met de intrede van het Hollands 

Classicisme (zie kader onderaan) krijgt het materiaal een nog ruimere toepassing, zoals in de 

gevels van de Lakenhal en de Marekerk (pand 17).

Stadhuisgevel /
Een andere belangrijke steensoort is de Obernkirchner zandsteen. Uit groeven ten westen van 

Osnabrück kwam het over de Weser via de zeehaven Bremen naar Leiden. De voorgevel van 

het Leidse stadhuis is hieruit opgetrokken (pand 1). Bij de renovatie van 1596-1598 kreeg de oude 

gevel van ledesteen al een bordestrap en nieuwe topgevels van Obernkirchner, gevolgd door 

een verdere uitbreiding met dit materiaal in 1605. Na de brand van 1929 werd de westzijde van de 

gevel aan de Breestraat met Obernkirchner gerestaureerd. Ook de gevels van Breestraat 31 (1742), 

Rapenburg 65 (1749) en de pronkgevel op de binnenplaats van het Heilige Geestweeshuis (1774) 

zijn van dit materiaal.

Van Scandinavisch tot mediterraan /
De opkomst van spoorwegen en stoomscheepvaart 

opent nieuwe natuursteengebieden voor Leiden. Vanaf 

ongeveer 1845 kiezen architecten voor nieuwe steen-

soorten uit Scandinavië en Duitsland, maar ook uit 

Frankrijk. Frans kalksteen uit het stroomgebied van de 

Maas is toegepast in diverse universiteitsgebouwen, de 

nieuwbouw van het Gemeentearchief (1893) en de Stads-

gehoorzaal (1891). Het werd ook gebruikt voor latere res-

tauraties van de Pieterskerk en Hooglandse Kerk. Witgrijs 

Italiaans marmer diende al langer als vloer- en wandbe-

kleding in voorname Leidse interieurs, maar heel bijzon-

der is het donkergele Jaune de Siënne (geel van Siena) 

in het Leidse stadhuis, aangebracht in 1946.

Het Carrara-marmer in het reliëf van de Waag (1658) 

was destijds heel exclusief. Het transport uit Noord-Italië 

mocht wat kosten in de Gouden Eeuw. 

 

De Nederlandse bodem bevat weinig natuursteen. De talrijke soorten natuursteen in Leidse ge-

bouwen komen daarom uit heel Europa. De Romeinen brachten al tufsteen voor hun castel-

lums (pand 2) over de Rijn naar onze streken. De Burcht (pand 3) kreeg een tufstenen ringmuur 

en het materiaal is ook gebruikt in de eerste bouwdelen van de Pieterskerk (pand 8). Wallonië 

en Vlaanderen zijn vanaf de veertiende eeuw belangrijke leveranciers van natuursteen, met de 

Schelde als aanvoerroute. Als eerste verschijnt in Leiden de Doornikse steen, voor grafzerken 

in de Pieterskerk. Daarna komt de kalkhoudende, geelwitte ledesteen, vanuit Oost-Vlaanderen. 

Deze is gebruikt voor de koorzuilen van de Pieterskerk en als bekleding van de transepten van de 

Pieterskerk en de Hooglandse Kerk (pand 9).

Hardsteen /
Vanaf de vijftiende eeuw komen grote ladingen 

hardsteen Leiden binnen. De aanvoer vanuit 

groeven in Wallonië loopt aanvankelijk via de 

Schelde. De val van Antwerpen in 1585 blokkeer-

de deze route, maar het transport wordt hervat 

via de Maas. Veel Leidse grafzerken zijn van dit 

hardsteen, maar veel bekender is de hardstenen 

Leidse stoep. Deze verharding werd allereerst 

toegepast langs het Rapenburg, daarna ook el-

ders in het oude centrum. Hardsteen is daarnaast 

nog volop aanwezig in oude vensters, dorpels en 

traptreden (pand 5).

Zandsteen /
Halverwege de vijftiende eeuw komt het zachtgele Bentheimer 

zandsteen in de mode. De groeven lagen in het Duitse graafschap 

Bentheim, vlakbij Oldenzaal. De Overijsselse Vecht fungeerde als 

transportroute naar de stapelplaats Zwolle. Vandaar voer men het 

materiaal over de Zuiderzee naar Amsterdam en dan, via Haarlem, 

naar Leiden. De vroegste toepassing van Bentheimer zandsteen 

zien we opnieuw in de Pieterskerk en de Hooglandse Kerk. 

In de zeventiende eeuw is Bentheimer zandsteen razend popu-

lair. Aanvankelijk zien we het vooral in combinatie met oranjerode 

baksteen, zoals bij het Gemeenlandshuis van Rijnland (1596), pand 

7, het Heilige Geest-weeshuis (1607) en de Stadstimmerwerf (1612). 

UITHEEMS STEEN, 
EEN BINNENSTAD 
VOL

Met dank aan /  

Jan Dröge, bouwhistoricus

LEIDEN/35

Afbeelding: Stoeppalen Rapenburg 125, gerestaureerd 

door Bambam steenhouwers. Foto: Marc de Haan Reliëf van de Waag in Carrara-marmer. Foto: SL

Afbeelding: Poort Heilige Geest of arme wees- en kinderhuis met 

lagen Bentheimer zandsteen. Foto: Sjoep de Jong.

LEIDEN/34

Detail Burcht. Foto: Sjoep de Jong

Zandsteen en het Classicisme  /
In de zeventiende eeuw was Bentheimer zandsteen 

favoriet voor statige, openbare gebouwen in Leiden. 

Belangrijke voorbeelden zijn de onderbouw van de 

Koornbrug (1645) (pand 4), de Waag (1658), het Gra-

vensteen (1656 en 1672)(pand 6), de Burchtpoort 

(1659) (pand 3), de Morspoort (1668) en de Zijlpoort 

(1672). Het zachte geel siert al snel ook voorname 

woonhuizen. Hun pilastergevels met een royale toe-

passing van Bentheimer zijn te vinden langs het Ra-

penburg, maar ook elders in de stad.



LEIDEN/36

Het Gravensteen werd aan het eind van de twaalfde eeuw gebouwd als een vierkante bakste-

nen toren. De graaf van Holland gaf hiertoe de opdracht. Misschien diende het oorspronkelijk 

als vluchttoren. Later was het de grafelijke en stedelijke gevangenis. De gevangenen kwamen uit 

Leiden of omgeving, maar soms ook van ver. In de achttiende eeuw zaten er veel bedelaars uit alle 

windstreken van Europa opgesloten. Zij werden hier opgepakt door mensen die daar een premie 

voor kregen. Zonder verder proces werden zij de stad uitgezet of vier of acht dagen opgesloten 

in het Gravensteen. Zo komen we in de vonnisboeken voor bedelaars namen tegen als Salvator 

Charta uit Madrid, Jan Klaasse uit Stockholm, Harmanus Schneider uit Westfalen en de dames 

Anna Margriet Boesel uit Hongarije en Leena Jacobs uit Praag. 

Op het plein voor het Gravensteen, het huidige Gerecht, werden tot in de negentiende eeuw 

doodstraffen ten uitvoer gebracht. Vanaf hier is het oudste deel herkenbaar als een sobere, blok-

vormige toren, met een vijftiende-eeuwse, zeshoekige toren als trappenhuis. Links is het zeven-

tiende-eeuwse werkhuis zichtbaar, met een spinhuis voor vrouwen en rasphuis voor mannen. 

In de zeventiende eeuw werd de galerij voor de rechters op de voorgrond verlengd. Vanaf hier 

woonden zij terechtstellingen bij. Geheel rechts staat de zeventiende-eeuwse uitbreiding met 

Vierschaar (rechtbank) en Schepenkamer. / SJS

06.
/ Bezoek alleen met rondleiding / Houd rekening met wacht-
tijd / Gladde en onregelmatige vloeren en trapjes / Za en zo 
kinderactiviteiten op het plein naast koffiehuis Het Gerecht 
/ Optreden Leidse KluchtenCompagnie 12, 13, 14, 15 u (p.11) /

GRAVENSTEEN / 
HET GERECHT
Ingang 
PIETERSKERKHOF 6

Open ZA ZO

Op deze plek zetelde ruim vier eeuwen lang het Hoogheemraadschap van Rijnland. De representa-

tieve gevel laat zien dat dit een belangrijke overheidsinstelling was. In het waterrijke Rijnland droeg 

het hoogheemraadschap onder andere zorg voor de waterkering en de waterlozing. Het bestuur 

bestond uit een dijkgraaf, de hoogheemraden en de hoofdingelanden en de vertegenwoordigers 

van de grondeigenaren. Zij stelden wetten op en spraken recht in waterstaatszaken. 

In 1578 kocht het bestuur een middeleeuws pand aan om als vergader-en logeerhuis te gaan die-

nen. De dijkgraaf ging er wonen. Na aankoop werd meteen een veilige bewaarplaats voor het ar-

chief gebouwd, het zogenaamde ‘ijzeren kantoor’. Een ingrijpender verbouwing vond plaats rond 

1598. De onregelmatige opzet van het middeleeuwse huis bleef grotendeels bewaard, vandaar de 

asymmetrische gevel. Bij binnenkomst valt het oog meteen op de fraaie, eikenhouten trap, een 

ontwerp van Pieter Post. Deze architect van onder andere de Leidse Waag leidde rond 1660 de re-

novatie van het gebouw. De trap voert naar de Grote Zaal, een ruimte met een prachtig beschilderd 

tongewelf en goudleer op de wanden. Jan Lievens, vriend en collega van Rembrandt, leverde het 

schilderij boven de schouw, dat zinspeelt op de rechtspraak, één van de taken van het hoogheem-

raadschap. Recht wordt er niet meer gesproken, maar de functie van het Hoogheemraadschap is 

nog altijd actueel of het nu om veiligheid gaat, drinkwaterkwaliteit of om klimaatverandering. / HH

/ Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers / Informatie over 
het Hoogheemraadschap van Rijnland / Za optreden heren-
kwartet Sans Rancune 13 en 14.30 u /

Open ZA ZO

07.
GEMEENLANDSHUIS 
VAN RIJNLAND

BREESTRAAT 59

Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreden Foto: Sjoep de Jong LEIDEN/37

IFKN

…. het gemeenlandshuis van Rijnland 

tijdens de Franse bezetting werd ge-

bruikt door het Franse leger?  Na de 

val van de Republiek koos de Franse 

brigadegeneraal Jean Victor Moreau 

in 1795 het gemeenlandshuis uit als 

hoofdkwartier. 

WIST U DAT...

NK

…de gevangenen in het Gravensteen 

soms bijzondere bijnamen hadden, zo-

als Poppetje op de kast, de Vliegende, 

Hoerekaat, De Moppe Meid, Assepoes, 

Lompe Ezel, Ouwe Dood en Klokje?

WIST U DAT...



LEIDEN/38

De middeleeuwse Pieterskerk vertegenwoordigt bijna negenhonderd jaar Europese geschiede-

nis. Gesticht als privékapel door de graven van Holland, kwam de kerk in de veertiende eeuw 

beschikbaar als parochiekerk. De Duitse Orde, een organisatie van ridders en priesters, verzorgde 

de rooms-katholieke erediensten tot aan de Reformatie in de zestiende eeuw. De kerk gaat over 

op protestantse handen. In de Pieterskerk staan verschillende monumenten voor geleerden ver-

bonden aan de Leidse universiteit. Zij waren afkomstig uit heel Europa en hadden gestudeerd 

in  België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. De botanist Clusius introduceerde, met 

grote gevolgen, de Turkse tulp in Nederland. De medicus Herman Boerhaave was in zijn tijd zelfs 

zo beroemd, dat hij, volgens een anekdote, ooit een brief uit China keurig thuisbezorgd kreeg,  

slechts geadresseerd aan: Herman Boerhaave, Europa. 

Ook bestuurders en staatslieden, hier gevierd en herdacht, verdienden hun sporen in Europa. 

Johan Meerman, de boekenverzamelaar, klom ten tijde van Napoleon op tot de Franse Senaat. 

En Winston Churchill ontving vlak na de Tweede Wereldoorlog een eredoctoraat in de Leidse Pie-

terskerk. De belangrijkste bouwmeester van de middeleeuwse kerk, Rutger van Kampen, werkte 

eerder in Praag en aan de Keulse dom. Ook verschillende bouwmaterialen van de Pieterskerk 

hebben een Europese oorsprong en kwamen via oude handelswegen naar Leiden. / WH 

08.
/ Kerkmeesterskamer met rondleiding te bezichtigen / 

Wijnkelder en trans toegankelijk / Za jeugdrondleiders / Houd 
rekening met wachttijd / Zo inloopconcert Leidse koren 
(p.19) / Za Blokfluitensemble Praetorius (p.20) 

PIETERSKERK 
KLOKSTEEG 16A / 
PIETERSKERKHOF 1A 

Open ZA ZO

Het houten gebedshuisje op het Hooge Land, in 1315 nog bijkerk voor de parochiekerk in Leiderdorp, 

groeide in de loop der eeuwen uit tot een kerk met afmetingen van een kathedraal. In de zeven-

tiende eeuw vervulde de Hooglandse Kerk een centrumfunctie. Er werd veel getrouwd, gedoopt en 

begraven. In de kerk vonden soms ook Europeanen hun laatste rustplaats. Op het hoogkoor, naast 

de marmeren zerk van de bekende Justinus van Nassau, bastaardzoon van Willem van Oranje, 

ligt de zandstenen grafzerk van de minder bekende Sibylla von Ketteler en haar dochter Salome. 

Sibylla kwam na 1620 mee naar Nederland als gouvernante van de kinderen van Frederik V van de 

Palts, een kleinzoon van Willem van Oranje. De familie moest Duitsland ontvluchten na de verloren 

slag bij de Witte Berg. Ze kregen onderdak in Den Haag. De kinderen gingen met hun gouverneurs 

en gouvernante wonen in het Leidse Prinsenhof aan het Rapenburg 4-19. Sibylla von Ketteler was 

inmiddels met gouverneur Wolrad Von Plessen getrouwd. Deze Wolrad overleed eerder dan zijn 

vrouw en werd in 1632 begraven in de Hooglandse Kerk. Sibylla overleed in 1646 en vond haar laat-

ste rustplaats op 5 februari in dit zandstenen graf. Haar naam, evenals die van haar dochter staan 

op de zandstenen zerk vermeld, echter niet die van Wolrad von Plessen. Zijn graf moet dus elders 

in de kerk geweest zijn. / IM

/ Inloopconcerten Leidse koren (p.17) en orgelspel Willisorgel 
13.30–14.10 u (p.20) / 

Open ZA 

09.
HOOGLANDSE KERK

NIEUWSTRAAT 26C

Grafmonument Boerhaave. Foto: Jos vd Broek Foto: Sjoep de Jong LEIDEN/39

AIKE N

… Frederik van der Palts en zijn 

echtgenote Elisabeth von Bohe-

men ook wel de winterkoning en 

-koningin werden genoemd, om-

dat zij slechts enkele maanden re-

geerden in de winter van 1620? Als 

dank voor de goede zorgen van 

de stad Leiden voor de opvoeding 

van zijn kinderen, schonk hij de 

stad een zilveren bokaal, die zich 

in Museum De Lakenhal bevindt. 

WIST U DAT...

11-17 u  BAK

… tijdens de Tweede Wereldoorlog kos-

ter Rameau de pedelstaf en het groot-

zegel van de universiteit verborg in het 

graf van de zeventiende-eeuwse theo-

loog Coccejus? Het geraamte moest 

daarvoor uit de kist worden gehaald.

WIST U DAT...



Hooglandse Kerkgracht 24 grenst aan de achterzijde aan het voormalig Evangelisch-Lutherse wees-

huis aan de Middelweg en rechts aan de Lutherse kerk. De oudste delen van het pand dateren uit 

de middeleeuwen. Aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in de kelder. De kaarsnis in de vermoedelijk 

originele achtergevel dateert misschien wel van rond 1400. Het keldergewelf wordt gedragen door 

twee vijftiende- of zestiende-eeuwse zuilen. Wellicht liep de kelder verder door onder het huidige 

voorplein van de kerk. In de zeventiende eeuw kocht de Evangelisch-Lutherse kerk, dit en nog en-

kele buurpanden aan de Hooglandse Kerkgracht op voor haar uitdijende gemeente. In die tijd lag 

de schuilkerk nog achter een rijtje huizen met aan de straatzijde een hardstenen poort. De huidige 

kerkgevel met het plein ervoor is een ontwerp uit 1888 door architect W.C. Mulder. 

Buurhuis nummer 24 fungeerde in eerste instantie mogelijk als woning van de predikant of ander 

kerkpersoneel en wordt in de zeventiende eeuw bijna compleet herbouwd, waarbij het dwarshuis 

verandert in een diephuis. Sporen van deze uitbreiding zijn nog te vinden op de zolder en in de tuin. 

In de negentiende eeuw volgt een nog ingrijpender verbouwing. Het huis krijgt o.a. een nieuwe 

achtergevel, keuken en achterhuis. Ook de interieurafwerking zoals schuifdeuren, schouw en stuc-

plafond dateren voor een groot deel uit deze tijd. / BB

/ Alleen begane grond en kelder toegankelijk / Houd rekening 
met wachttijden / In de voorkamer is een mini speelgoed-
museum ingericht / 

Open ZA ZO

10.
PARTICULIER 
WOONHUIS

HOOGLANDSEKERK-
GRACHT 24

De tuin met zicht op de zijgevel van de Evangelisch-Lutherse kerk. Foto: SL. LEIDEN/41

… de landelijke wandbeschildering 

in de achterkamer pas halverwege 

de twintigste eeuw is aangebracht 

door de Rotterdamse kunstschilder 

Marten Nouwens? Hij schilderde het 

vrij naar zeventiende-eeuws voor-

beeld van Adriaen van der Velde.  

WIST U DAT...

IF

Hooglandse Kerk. Foto: Sjoep de Jong
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In oude Leidse huizen en gebouwen zijn halve bossen verwerkt. Historische gebouwen bestaan, 

naast steen, vooral uit hout. Voor dat hout zijn ontelbaar veel bomen gekapt. Aanvankelijk ge-

beurde dit in bossen rondom de stad, maar door de groeiende bouwdrift raakte de regionale 

houtvoorraad snel op. Daarna was Leiden - en heel Holland - aangewezen op import. Bouwhisto-

risch onderzoek heeft onthuld welke houtsoorten werden gebruikt en waar ze vandaan kwamen.

Eerst eiken, toen grenen /
Historische constructies bestaan overwegend uit twee soorten hout. De oudere zijn van eiken 

(Quercus, eik, loofhout), de jongere van grenen (Pinus Sylvestris, grove den, naaldhout). De over-

gang van eiken naar grenen verloopt geleidelijk. De vroegst gevonden toepassing van grenen-

houten balken dateert uit het eind van de zestiende eeuw, terwijl het eiken nog tot na 1650 in 

gebruik blijft. De periode daartussen toont vaak een combinatie van eiken en grenen.

De geleidelijke overgang op grenen heeft drie hoofdoorzaken. Ten eerste groeit eikenhout lang-

zaam. Er werden meer eiken gekapt dan er als vervanging konden opgroeien, roofbouw op de 

bomenvoorraad dus. Het snelgroeiende grenen bleek de vraag beter aan te kunnen.

Daarnaast verkeerde Holland in de genoemde overgangsperiode in oorlog. Dit belemmerde de 

aanvoer van buitenlands eikenhout. En tot slot nam de vraag naar constructiehout in Holland snel 

toe door de groeiende steden en de bloeiende scheepsbouw.

De houtsoort helpt een bouwhistoricus dus bij het vaststellen van de globale leeftijd van een ge-

bouw. Is het een middeleeuws gebouw met uitsluitend eikenhout, of is het jonger, met grenen?

Streepjescode /
Constructiehout geeft via zogeheten dendrochronologisch onderzoek nog meer geheimen prijs. 

De jaarringen bieden meestal uitsluitsel over het jaar waarin de boom gekapt is. Als het  houtmon-

ster ook nog schors bevat, kan een laboratorium zelfs bepalen in welk seizoen de kap plaatsvond.

Inmiddels is het ook mogelijk om herkomstregio’s te bepalen door klimatologische gebiedsken-

nis te combineren met de dikte van de jaarringen. Hoe dikker een jaarring, hoe gunstiger het 

groeiklimaat van dat jaar. De jaarringopbouw werkt dan als een soort streepjescode, met infor-

matie over groeitijd én groeigebied.

Eerst uit Duitsland /
Zo is ontdekt dat het eikenhout in middeleeuwse Leidse gebouwen vooral uit Westfalen en het 

Emsland in Duitsland komt en soms uit Twente of Noordwest-Duitsland. Vanaf het midden van de 

zestiende eeuw komt het hout vaker van verder weg, maar altijd uit de directe omgeving van de 

Rijn of de Maas.

HERKOMST 
VAN LEIDS 
CONSTRUCTIEHOUT

Met dank aan /  

Edwin Orsel
Bouwhistoricus Erfgoed Leiden en Omstreken

Aan het eind van de zestiende eeuw krijgt Leiden voor het 

eerst hout uit Scandinavië. In die periode is ook de over-

gang op grenenhout waarneembaar. In de zeventiende 

en achttiende eeuw komt het grenen veelal uit Scandi-

navië en het Baltisch gebied.

Waterwegen /
Herkomst en verhandeling van constructiehout is nader 

te traceren via sporen als ingesneden handelsmerken en 

gaten voor het samenbinden op houtvlotten.

Hout van honderden kilometers ver kwam altijd over wa-

terwegen naar Leiden. Vanuit Duitsland en de Ardennen 

ging het per vlot rechtstreeks naar de grote houtmarkt in Dordrecht. Vanuit het Oostzeegebied 

gingen de boomstammen eerst via rivieren naar de eigen zeehavens. Grotere schepen brachten 

het over zee naar de tweede Hollandse houtmarkt, in Amsterdam.

Het transport van Dordrecht of Amsterdam naar Leiden verliep met binnenvaartschepen tot aan 

de oude Zijlpoort (een voorganger van de huidige). Daar werd het op kleinere boten de stad in 

gevaren en verhandeld op lokale markten (houttuinen genoemd), waarvan de oudste aan de 

Boommarkt lag.

Telmerken /
Op historische houten constructies zijn vaak raadsel-

achtige tekens aanwezig. Sommige hiervan zijn door 

de timmerman aangebracht  om de verschillende con-

structiedelen uit elkaar te kunnen houden. Alle onder-

delen zijn namelijk handgemaakt en passen dus maar 

op één manier bij elkaar. Net als bij een bouwpakket 

bracht de timmerman merken aan om de constructie in 

elkaar te kunnen zetten. De nummering van de onder-

delen volgt de seriematige opbouw van een constructie 

en heten daarom telmerken.
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Boven: Telmerken in de kap van de voor-

malige Hoogduitse kerk of Bethlehemkerk.

Links: Aankomst van een houtvlot op de 

Merwede, vóór het Papendrechtse veer. 

(ca. 1773-1777) A. van Wanum, tekening in 

Oost-Indische inkt, Collectie Dordracum 

Illustratum, Beeldbank Regionaal Archief 

Dordrecht. 



LEIDEN/44

Tussen de Ypenburgbocht, de Stinksloot en de Haarlemmerweg stonden aan het eind van de ne-

gentiende eeuw nog drie houtzaagmolens: molen De Hooiberg, Het Zwarte Schaap en De Herder. 

Alleen molen De Herder is overgebleven. De Herder stond sinds 1755 aan de Haarlemmerweg 

en brandde af in 1883. De eigenaren kochten daarop de voor sloop aangeboden houtzaagmolen 

‘De Kat’ uit Amsterdam, die tevens uit 1755 dateerde. Deze achtkante stellingmolen werd langs de 

Haarlemmertrekvaart weer opgebouwd en kreeg de naam van zijn voorganger ‘De Herder’. De 

molen heeft daarom op zijn baard onder het wiekenkruis twee jaartallen staan: 1755-1884. Rond 

1920 werd de molen gemoderniseerd met twee horizontaal geplaatste snelzaagramen uit Leipzig. 

Tot 1926 werd met De Herder alleen op windkracht gezaagd, daarna ging men over op motor-

aandrijving. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het windzagen weer noodzakelijk. De molen 

onderging een wiekverbetering, de zogenaamde ‘half-verdekkering’ of spleetwiek. Na de oorlog 

kwamen de molenwieken opnieuw stil te staan. In 1965/66 werd de molen voor het eerst geres-

taureerd en kreeg ze nieuwe roeden. In 1975 werd er voor het eerst sinds 30 jaar weer met de mo-

len gedraaid, maar vanwege de slechte staat van onderhoud moest de molen opnieuw stilgezet 

worden. Na een grote restauratie in de jaren 90 van de vorige eeuw is de oude snelzaagmachine 

teruggeplaatst en kan de molen weer op windkracht zagen. / BB & JV 

11.
/ Houd rekening met wachttijd / Let op, betreden terrein op 
eigen risico, veel onregelmatige afstapjes en treden / 

Kinderen onder begeleiding van een volwassene / 

MOLEN DE HERDER
HAARLEMMERWEG 77

Open ZA ZO

Al vóór 1663 stond er op de huidige werf van de firma Noordman een houtzaagmolen en werd er in 

hout gehandeld. Van de drie houtzaagmolens die hier destijds stonden, resteert alleen molen 'De 

Heesterboom' uit 1804. Toen de ontwikkeling van elektromotoren het gebruik van de wind overbodig 

maakte, werd de krukas van molen 'De Heesterboom' in 1924 van een elektrische aandrijving voor-

zien. Op motoraandrijving bleef de molen nog tot 1953 allerlei bomen verzagen, totdat een breuk 

van de krukas het hele binnenwerk stillegde. Deze molen staat als één van de weinige molens in 

de top 100 van Rijksmonumenten en dat is niet voor niets. Gelukkig is na de oorlog  de noodzaak 

van het behoud van deze houtzaagmolen ingezien, vanwege het authentieke interieur: een intact 

binnenwerk en compleet met alle originele gereedschappen. Het is zelfs de enige zaagmolen waar 

de oorspronkelijke binnenvang-inrichting nog aanwezig is. Dankzij inzet van De Hollandsche Molen 

en met provinciale en gemeentelijke subsidies werd de molen in 1962 gerestaureerd. 

Van oudsher werden er veel verschillende houtsoorten verzaagd afkomstig uit Duitsland (vooral ei-

ken), Finland, Rusland en Noord-Amerika. Het hout werd regelmatig door de directeuren van firma 

Noordman persoonlijk in de bossen in Duitsland uitgekozen. De bijeengebonden boomstammen 

dreven vervolgens als houtvlot de Rijn af naar Dordrecht, gesleept door jaagpaarden of stoomsle-

per. / AdG

/ Kinderen onder begeleiding van één volwassene per kind /  
De molen wordt in werking gesteld bij voldoende wind /
Betreden op eigen risico / Houd rekening met wachttijd / 

Open ZA ZO 

12.
HOUTZAAGMOLEN 
DE HEESTERBOOM

HAAGWEG 79

Foto: SL Foto: SL LEIDEN/45

I

... de stammen uiteindelijk maan-

den in het zogenoemde balkengat 

voor de molen in het water lagen 

te wachten op verwerking? 

WIST U DAT...

I

... de Haarlemmertrekvaart in de 

jaren 50 van de vorige eeuw werd 

omgelegd voor de bouw van de 

nieuwe spoordijk? De Herder kwam 

toen aan de andere zijde van de 

Haarlemmertrekvaart te liggen.

WIST U DAT...
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Als Leiden rond 1200 stadsrechten 

krijgt, komt er een duidelijk verschil 

in status tussen een stadsbewoner 

en een plattelandsbewoner. Deze 

status werd versterkt door het recht 

om een afscheiding tussen de stad 

en de omgeving te mogen bouwen. 

Grachten, wallen en muren zullen in 

de dertiende en veertiende eeuw het 

aangezicht van de stad gaan bepalen.

De oude stad lag op de zuidoever 

van de toen nog zeer brede Rijn en 

werd daardoor aan de noordzijde be-

schermd. Aan de landzijde was er een 

gracht en stadsmuur nodig. De eerste 

gracht werd gegraven in de dertiende 

eeuw en kennen we nu nog als het 

Rapenburg en het Steenschuur, be-

ginnend en eindigend in de Rijn. Aan 

de binnenzijde van deze gracht werd 

in de veertiende eeuw een muur met 

torens gebouwd, waarvan er nog sporen zijn aangetroffen bij ondergrondse werkzaamheden. De 

enige toegang tot de stad was via de Rijn en door de poorten. De Noorder/Haagpoort respectie-

velijk aan het begin van de Breestraat bij het Noordeinde en de Zuider/Oosterpoort ter hoogte 

van het Gangetje. 

Stadsmuren waren duur. Ook al waren er al steenovens, waar op grote schaal stenen gebakken 

werden, het bleef een arbeidsintensief proces. Voor één meter muur waren ongeveer 13.000 ste-

nen nodig. Het is dan ook niet vreemd dat veel belastingen en boetes betaald werden in stenen. 

Verder verkreeg de stad ook geld door het innen van poortgeld. Van de dertiende tot de vijftiende 

eeuw groeide de stad sterk. Tussen 1294 en 1350 werd eerst het westelijk deel van het waardei-

land, met de burcht, tot aan de Hooigracht ingenomen. De tweede uitbreiding was in 1350 in het 

noorden, waardoor Maredorp binnen de stad kwam te liggen en tevens werd aan de oostzijde 

het gebied tussen Hooigracht en Herengracht toegevoegd. Als derde werd in 1389 de stad aan de 

zuidwest en zuidkant uitgebreid, wat nu de Academiewijk en de omgeving van de Garenmarkt is. 

Om de nieuwe stadswijken te omsluiten werden ook drie nieuwe grachten gegraven, deze ken-

nen we nu als de Herengracht, de Oude Vest en de Witte Singel.

VAN STADSMUREN 
EN MUURTORENS Met dank aan /  

Peter Nederpel en Pieter-Jan de Vos

De stadsgrachten omsloten nu de hele stad, ook 

ten noorden van de Rijn waardoor er extra toe-

gangswegen en nieuwe poorten nodig waren. 

Dit werden de Witte Poort aan het noordeinde, 

de Rijnsburgerpoort, de oude Zijlpoort, de Oude 

Hogewoerdspoort en de Koepoort. De lange 

stukken muur tussen de poorten maakten het 

ook noodzakelijk dat er regelmatig een toren 

werd ingebouwd waar wachters buiten de stads-

muren konden kijken. 

Van deze ommuring zijn in de stad nog diverse 

sporen te vinden, wat een rondwandeling langs 

de stadsgrens ten tijde van het Spaans beleg 

de moeite waard maakt. Eén muurtoren be-

staat nog, genaamd Oostenrijk, aan de Zoeter-

woudsesingel (pand 14). 

Van diverse andere zijn de fundamenten opgemetseld. Naast Oostenrijk richting de Doezastraat 

stond tot 1871 nog muurtoren Bourgondië, waar de omtrek nog van te zien is. 

Langs de Oude Vest, naast de schouwburg, ligt de ronding van muurtoren “Dullentoren”. Aan het 

Galgewater is muurtoren "Costverloren" te vinden en iets verderop aan de Weddesteeg de om-

trek van toren “Pelikaan”. Bij de Koestraat steekt (de reconstructie van) een stuk muur de Oude 

Rijn in. Soms komen we  nog verrassingen tegen zoals de funderingen van de Grietgentoren, een 

van de vijf torens tussen de oude Zijlpoort en de oude Hogewoerdspoort, die in 2017 bij toeval is 

ontdekt in de kelder van het achterhuis op Herengracht 72 (pand 13). 

Muurtorens stammen nog uit de tijd vóór het buskruit, en verloren na de zestiende eeuw snel hun 

functie omdat ze een zwakte in de muur waren bij een aanval met kanonnen. Bij de aanleg van 

de vestingwallen in de zeventiende eeuw zijn de muurtorens vervangen door grote bolwerken 

met kanonnen. Deze vormen de kenmerkende loop van de Leidse singels waar we de stad nu 

aan herkennen.
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Kaart van Van Deventer uit 1550 met aan de oostzijde onder andere 

de Grietgentoren. Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken

Afbeelding: Opgemetseld restant van de Vestmuur aan 

de Oude Rijn ter hoogte van de Koestraat. Gezien naar 

het westen. Collectie Topografisch Historische Atlas, 

Erfgoed Leiden en Omstreken.

Afbeelding: Fundamentrestant van muurtoren Bour-

gondië aan de Jan van Houtkade, Collectie Topografisch 

Historische Atlas, Erfgoed Leiden en Omstreken. 
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Onlangs werd in het achterhuis van Herengracht 72 een restant van de zogenaamde Grietgento-

ren ontdekt. Deze toren maakte deel uit van de middeleeuwse stadsmuur. De muur beschermde 

de stad aan de oostzijde, onder andere gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Dit deel 

van de stadsmuur met verdedigingstorens werd rond 1659 gesloopt om plaats te maken voor een 

stadsuitbreiding. Op de plek van de muur kwamen nieuwe huizen. 

Eén van deze huizen - Herengracht 72 - is onlangs verbouwd tot appartementen. Tijdens de werk-

zaamheden kwam een zeventiende-eeuwse voorraadkelder uit de bouwtijd van het huis (vlak na 

1659) tevoorschijn. Bij deze kelder lag een boogvormig stuk metselwerk, onderdeel van de Griet-

gentoren. Een ander deel van deze toren was al in 1984 opgegraven bij de aanleg van een fietsen-

stalling achter de Gereformeerde Kerk.  

Bouwhistorici konden aan het relatief kleine formaat en de kleisamenstelling van de bakstenen 

zien dat deze niet ouder konden zijn dan ca. 1450-1550. Dit gebied werd echter al omstreeks 1350 

bij de stad getrokken. Het kan zijn dat de toren later is gebouwd dan de stadsmuur, of dat de to-

ren een keer is gerestaureerd met nieuwe stenen. Er zijn helaas geen bronnen bewaard die iets 

zeggen over de bouw van muur en muurtorens. Deze vondst roept dus meer vragen op over de 

verdediging van Leiden in de middeleeuwen. / PJdV

13.
/ Houd rekening met wachttijd / Beperkt aantal bezoekers 
tegelijk / 

FUNDERINGEN VAN 
DE GRIETGENTOREN
INGANG VESTESTRAAT 17

Open ZO

Het stuk stadsmuur dat stond tussen de Doezastraat en de Jan van Houtbrug was in de vijftiende 

eeuw de afscheiding van de raamlanden die binnen de stad vielen. Op de raamlanden stonden 

stellages waar het Leids laken op te drogen hing. Halverwege de vijftiende eeuw was er zoveel 

ruimte nodig dat dit stuk stadsmuur werd afgebroken om meer ramen te kunnen plaatsen. Toen in 

1481 een klein legertje zonder problemen de stad wist binnen te vallen, werd besloten tot herstel 

van de stadsmuur. Rond die tijd moeten de waltorens Bourgondië en Oostenrijk gebouwd zijn. De 

waltorens gaven de verdedigers van de stad een relatief veilig zicht naar buiten door negen smalle 

schietgaten. In de toren waren drie niveaus waarop men kon plaatsnemen. Tegenwoordig is er 

één vloer minder zodat er een grote bruikbare ruimte is ontstaan. De namen van beide torens zijn 

waarschijnlijk afgeleid van de in 1482 overleden hertogin Maria van Bourgondië, gravin van Holland 

en de ‘Vorstin der Nederlanden’ en haar echtgenoot, de Roomse keizer Maximiliaan van Oostenrijk. 

Waltoren Bourgondië is in 1871 gesloopt. In de muur van de waltoren Oostenrijk is nog een gevel-

steen met de oude spelling “Oistenrijck” te zien. Verder vallen nog op de twee paar Leidse Sleutels 

en de boog van de oude ingang, nu één meter onder het wegdek. / PN

/ Houd rekening met wachttijd / Niet rolstoeltoegankelijk / 

Open ZO 

14.
MUURTOREN 
OOSTENRIJK 

JAN VAN HOUTKADE 50

Afbeelding: Erfgoed Leiden en Omstreken. Foto: Francien van Zaanen Durand LEIDEN/49

I

… Leiden in 1481 het strijdtoneel was 

van de Hoekse en Kabeljauwse twis-

ten? De Hoeken hadden in januari 

van dat jaar de stad ingenomen en 

werden in maart verslagen. Maximi-

liaan I kwam daarna persoonlijk de 

stad straffen met boetes en de ver-

banning van de Hoekse Leiders.

WIST U DAT...

I

…de vroegste stadskaarten pas uit 

de tweede helft van de zestiende 

eeuw dateren? Op deze kaarten 

zijn de oostelijke torens van noord 

naar zuid afgebeeld: toren Oost-

Holland, de Grietgentoren, de Luys-  

of Groenendaalstoren, de Bennen-

toren en de Berkeltoren. 

WIST U DAT...
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Rapenburg 94 is samen met nummer 92 gebouwd in 1598. In de voorgevel prijkt het familiewapen 

van Willem Cornelisz. Speelman van Duivenbode. Deze beroemde Leidenaar speelde samen met 

zijn broers een belangrijke rol tijdens het beleg en ontzet van Leiden in 1574. De broers uit deze 

bekende muzikantenfamilie, hielden duiven. Ten tijde van het beleg hebben hun duiven de post 

verzorgd tussen prins Willem van Oranje en de stad Leiden. 

Het huidige pand bestaat eigenlijk uit drie huizen die in de zeventiende en achttiende eeuw zijn 

samengevoegd. Hierdoor is er sprake van een voorhuis met twee achterhuizen die met elkaar 

verbonden zijn in de vorm van een Y. Door de ligging aan het Rapenburg en de bocht waarin het 

staat, is de gevel schuin geplaatst. In de loop der eeuwen worden huis en tuin verder uitgebreid 

door aankoop van belendende percelen. Latere eigenaar Johannes Camper, breidt in 1679 het 

pand uit door aankoop van een achtergelegen woning met ingang aan de Commandeurssteeg 

(nu Scheepmakerssteeg). Bij een veiling in 1767 staat dit complex als volgt omschreven: Een groot, 

Ruijm, Hegt, sterk en weldoortimmert Huijs en Erve, (…) op het Steenschuur, teegen over de Vliet, 

daar het wapen van Duivenbooden in de gevel staat, met twee huysen en Erven (…), geappropri-

eert tot een slachthuys en stallinge voor vier koebeesten, met ruyme hooyzolders daarboven (…)”. 

/ RB

15.
/ Pand in verbouwing / Slechts gedeeltelijk toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers / NB Onregelmatige afstapjes / Houd 
rekening met wachttijden / 

Vm. WOONHUIS 
VAN DE DUIVENBODE
RAPENBURG 94

Open ZA ZO

Foto: Claudia Claas LEIDEN/51

±AI

… dit huis gebouwd is op de plek 

waar de Donkere gracht destijds in 

het Rapenburg uitmondde? Deze 

gracht liep in de achttiende eeuw 

nog door onder de hier bovenge-

noemde achttiende-eeuwse be-

bouwing. 

WIST U DAT...

Zuilenorden en classicisme /
Vanaf de zestiende tot en met de achttiende eeuw werd het bouwen in Europa gedomineerd 

door het classicisme. Essentie hiervan is de zogenoemde zuilenorde die zijn oorsprong heeft in 

de antieke oudheid. Met een zuilenorde wordt de eenheid bedoeld van zuil en het bijbehorende 

horizontaal lijstwerk dat daarop rust, het hoofdgestel. Zo werden er vijf orden ontwikkeld die van 

elkaar verschillen qua vorm en maatverhouding: de Toscaanse, Dorische, Ionische, Korinthische 

en Composiete orde. Allen gebaseerd op de Griekse tempelbouw en de Romeinse architectuur 

die hiervan afgeleid is. 

Internationale kennis via boeken /
Deze vijf verschillende ordesystemen worden 

sinds de Renaissance bestudeerd om zo ideale 

maatverhoudingen te ontdekken. De kennis 

over deze zuilenorden werd verspreid via boe-

ken rijkelijk geillustreerd. Zo ontstond in Euro-

pa een gemeenschappelijke architectuurtaal. 

De auteurs beschouwden de vijf orden niet 

slechts als uiterlijke decoraties, maar als een 

organiserend systeem dat harmonie tot stand 

bracht. Want aan deze ordening, zo was de ge-

dachte, lagen mathematische principes en ob-

jectieve verhoudingen ten grondslag. Juist de 

Italianen werden geprikkeld door het antieke 

erfgoed dat hen omringde. In de zestiende 

en zeventiende eeuw waren vooral de uitga-

ven van Italiaanse architecten en theoretici als 

Serlio (1537), Palladio (1570), Vignola (1562) en 

Scamozzi (1615) richtinggevend.

Keurslijf? /
De Italiaanse publicaties, vertalingen en versimpelde uitgaven ervan kwamen in de zeventiende 

eeuw massaal in Europese boekenkasten terecht van uiteenlopende eigenaren, waaronder ar-

chitecten en opdrachtgevers. Al deze ordeboeken bevinden zich ook in de Leidse Bibliotheca 

Thysiana aan het Rapenburg. Architecten en ’aannemers’ putten hier inspiratie uit. Vandaar dat 

EEN EUROPESE 
ARCHITECTUURTAAL 
UIT ITALIAANSE 
BOEKEN

Met dank aan /  

Esther Starkenburg
Architectuurhistoricus Erfgoed Leiden en Omstreken

Beschrijving van de kenmerken van De Dorische Orde door 

Vignola. Met recht een internationaal handboek met bege-

leidende tekst in vijf talen; respectievelijk in het Italiaans, 

Nederlands, Frans, Duits en Engels. (part. coll.) 
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we van Leiden tot Amsterdam, van Parijs tot Londen vergelijkbare stijlkenmerken tegenkomen in 

de gevels en interieurs van woonhuizen en openbare gebouwen.  

Ondanks deze richtlijnen en het geloof in universele schoonheidsregels, kwam in Europa geen 

uniforme architectuur tot stand. De stijl en ‘grammatica’ van de orden lag namelijk niet vast en 

varieerde doordat elke auteur hieraan zijn eigen interpretatie gaf. Zo verschilden per ordeboek 

de verhoudingen tussen de breedte en lengte van zuilen. Dat betekent dat je vaak kan herleiden 

welk ordeboek als bron of inspiratie gebruikt is door zowel de verhoudingen als de decoraties te 

bestuderen. 

Schilderachtigheid /
Het Nederlands classicisme was een vertaling van deze internationale architectuurtaal. Uitbun-

digheid kenmerkt de vroegste fase van het classicisme in Nederland. Dit zijn de schilderachtige 

gevels van de Hollandse renaissance, gebouwd tussen 1575 en 1625, vaak voorzien van topgevels, 

natuurstenen banden in het metselwerk en overvloedige, gekrulde decoraties. Leidse voorbeel-

den hiervan zijn de gevels van het Gemeenlandshuis van Rijnland (1596, pand 7) en het stadhuis 

(1591-1605, pand 1), beide aan de Breestraat. De ontwerper, Lieven de Key, liet zich inspireren door 

de plaatwerken die de uit Kollum afkomstige Hans Vredeman de Vries vanaf 1555 publiceerde. De 

Vries populariseerde met zijn gravures zo onder meer het Italiaanse ordeboek van Sebastiano 

Serlio uit 1537. 

Streng en sober /
Vanaf 1625 tot 1700 trad een versobering op van de archi-

tectuur, die onder de naam Hollands classicisme bekend 

staat. Vooral het ordeboek van Vincenzo Scamozzi uit 1615 

was populair in Nederland en droeg bij aan een beheerste 

architectuur. In Leiden combineerde de architect en stads-

fabriek ofwel stadsbouwmeester Arent van ’s Gravesande 

bij de Marekerk (1639-1649, pand 17) een aantal ordeboeken. 

Zo zijn de Ionische pilasters van het tempelfront aan de 

hoofdgevel afkomstig uit Scamozzi, het hoofdgestel daar-

boven is uit Palladio overgenomen, maar de verhoudingen 

ervan komen uit Vignola. Bij de Bibliotheca Thysiana (1655) 

aan het Rapenburg maakte van ’s Gravesande gebruik van 

Palladio. 

Intellectuele architectuur /
De architectuur van het Hollands classicisme is intellectueel 

van aard, het vereiste inzicht in de zuilenorden en hun ma-

thematische grondslag. Architecten als Van ’s Gravesande, 

Jacob van Campen (stadhuis Amsterdam) of Pieter Post (Waag Leiden) begrepen precies hoe het 

moest. Voor minder goed onderlegde architecten beperkte het ontwerpen zich vaak tot slechts 

een oppervlakkige decoratie. Dat is te zien bij het Loridanshofje (1655, pand 23) aan de Oude 

Varkenmarkt, vermoedelijk van de hand van stadsmeestermetselaar Pieter Jansz. van Noort. 

Achttiende eeuw /
Onder meer vanwege de dwingende regels van 

de ordenleer kreeg men aan het eind van de 

zeventiende eeuw genoeg van de ordeboeken. 

Toch bleef de zuilenorde bepalend, zij het op een 

lossere en uitgeklede wijze. In Leiden zijn de ge-

vels uit de achttiende eeuw vlak, veelal zonder 

zuilen of pilasters, met een strenge symmetri-

sche indeling en bovenaan een forse kroonlijst. 

In later eeuwen is er vaak teruggegrepen naar 

de architectuurstijlen uit de zeventiende eeuw. 

Het waren toen echter geen dwingende voor-

schriften meer. 
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Titelblad Scamozzi. Part.collectie.

Bibliotheca Thysiana. Foto: Sjoep de Jong

Gevel Loridanshofje. Foto: Sjoep de Jong

Marekerk. Foto: Claudia Claas

De ordeboeken zijn allemaal online te vin-

den zodat je zelf op zoek kunt gaan naar 

overeenkomsten: zoek op naam architect 

bij www.books.google.com of via universi-

teitsbibliotheken zoals die van Heidelberg. 
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De kern van het Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg is het voormalige ‘Hof van Zes-

sen’. De naam verwijst naar zes nonnen die hier eind zestiende eeuw woonden in een patriciërs-

woning met een hof. Het huis had zijn hoofdingang aan de Papengracht en een poortgebouw 

aan het Rapenburg. Begin negentiende eeuw kwam het in handen van de Leidse universiteit die 

het uitbreidde met een aantal buurpanden. Uiteindelijk kreeg het Rijksmuseum van Oudheden 

onderdak in het complex dat werd aangepast aan de nieuwe bestemming. De ingang kwam aan 

het Rapenburg te liggen.

De gevel aan deze zijde werd bepleisterd in een poging vocht in het niet gestookte gebouw te-

gen te gaan. Van 1943-1947 onderging de voorgevel onder leiding van architect C.J. Kortenbach 

een ingrijpende verbouwing gebaseerd op een tekening van het oude poortgebouw uit 1788. De 

pleisterlaag op de gevel werd verwijderd, het pand kreeg weer een zadeldak en de nissen werden 

voorzien van vensters. Beton verving het hout in de kap. De huidige centrale hal van het museum 

bevindt zich op de plek van de vroegere hof die gelegen was tussen huis en poortgebouw. 

Naast een rijke collectie uit Egypte, de Klassieke wereld en het Nabije Oosten omvat de  collectie 

ook hoogtepunten uit de Nederlandse archeologie. Zo is hier het Romeinse ruitermasker te vin-

den dat vlakbij in Fort Matilo is gevonden (pand 2). / RMO

16.
/ Graag Museumkaart tonen indien in bezit / Tentoonstelling: 
Oud-Europa - nieuw onderzoek naar een vergeten collectie / 

Zo inloopconcert Leidse koren (p.19) / 

RIJKSMUSEUM 
VAN OUDHEDEN
RAPENBURG 28

Open ZA ZO

De Marekerk, speciaal voor de nieuwe, protestantse eredienst gebouwd, staat symbool voor de 

groei, trots en rijkdom van Leiden in de Gouden Eeuw, toen Leiden uit zijn voegen barstte vanwege 

de toestroom van vele immigranten en vluchtelingen uit Europa. Zo’n tien jaar na het begin van de 

bouwcampagne in 1639, konden de kerkgangers de eerste diensten bijwonen.

Overal in de kerk is Europese invloed vindbaar. De ontwerper, stadsbouwmeester Arent van ’s Gra-

vensande, tekende een achthoekige plattegrond; een zogenoemde centraalbouw want het 'Woord 

van God' staat hier immers centraal. Voorbeelden haalde hij uit Italiaanse boeken uit de tijd van de 

renaissance, zo’n honderd jaar eerder. Met één opmerkelijk verschil: de Italiaanse koepels werden 

doorgaans bekroond met een ‘lichtgewicht’ lantaarn, een opbouw met glas waardoor het daglicht 

kon binnenvallen. De Marekerk kreeg echter bovenop de koepel een zware klokkentoren! Om het 

grote gewicht daarvan op te vangen, is bovenin – tussen binnen- en buitenkoepel – een woud van 

eiken balken verwerkt. Deze balken kocht de bouwmeester op de houtmarkt van Dordrecht, waar 

vooral Duits hout werd verhandeld. Het zandsteen van de voorgevel en de zuilen binnen kwam ook 

uit Duitse streken, net als de leien op het dak. Karakteristiek zijn de sierlijk gebogen steunberen 

aan de buitenzijde. De inspiratie hiervoor kwam uit geschriften van Spaanse Jezuïeten, waarin de 

tempel van het oude Jeruzalem was beschreven. / BR

/ Beklimming van de kap op eigen risico / Niet voor mensen 
met hoogtevrees / Kinderen 12+ > 1,50 meter, alleen onder 
begeleiding van volwassene / Inloopconcerten Leidse koren 
(p.17) / 

Open ZA 

17.
MAREKERK

LANGE MARE 48

Rapenburg 28 'Hof van Zessen'.  Voorgevel. Tekening in kleur van Jacob Timmermans 

(1751-1829), 1788. (Erfgoed Leiden en omstreken, Topopgrafisch Historische Atlas) 

Model van houten koepel Marekerk, Museum De Lakenhal Leiden, 

bruikleen College van Kerkvoogden der Nederlands Hervormde Kerk, Leiden LEIDEN/55

BNKE F

… ruim drieduizend heipalen 

de grond in zijn geslagen voor 

de bouw van de kerk? 

WIST U DAT...

IK

… het Rijksmuseum van Oudhe-

den dit jaar 200 jaar bestaat? De 

tentoonstelling over de ‘vergeten’ 

collectie Oud-Europa laat o.a. zien 

hoe het museum objecten vroeger 

tentoonstelde.

WIST U DAT...
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Aan de hand van bouwfragmenten, stucplafonds en profiellijsten van deuren en ramen is in dit 

pand heel goed af te lezen hoe de bewoners het in de loop der eeuwen moderniseerden en hun 

woning aanpasten aan de heersende modestijlen in Europa. Rond 1500 wordt, op dit perceel aan 

het Steenschuur, een voorhuis met vast achterhuis gebouwd bestaande uit twee bouwlagen. Dit 

pand met zestiende-eeuws houtskelet, wordt in de loop der eeuwen meerdere malen gemoder-

niseerd. Met het ophogen van het voorhuis krijgt het pand tevens een nieuwe bakstenen trapgevel 

in Hollandse renaissancestijl met natuursteen elementen als decoratie. Typisch voor Leiden is de 

zeventiende-eeuwse indeling van een voorhuis met voor- en achterkamer met daartussen een 

zone met trappenhuis, kelder en opkamer. De gang naar het losse achterhuis bevond zich alleen 

langs de achterkamer en binnenplaats. Het decoratief stucplafond in Lodewijk XIV-stijl in de vesti-

bule en de schouw in de voorkamer getuigt van de smaak van de achttiende eeuw. In die tijd krijgt 

het pand ook een lage lambrisering in voor-en achterkamer en binnenluiken voor de vensters. 

Waarschijnlijk werd toen ook een privaat (wc) op de binnenplaats aangebouwd. Begin negentien-

de eeuw worden de vensters in de voorgevel deels vervangen door Empire schuiframen. Stijl- en 

functieveranderingen zijn van alle tijden, een huis leeft en is in beweging, net als zijn bewoners: 

binnenkort krijgt dit familiehuis een functie als hotel. / EOD 

18.
/ Pand in verbouwing / Houd rekening met wachttijd / Niet 
toegankelijk voor mindervaliden /   

WOONHUIS
STEENSCHUUR 13

Open ZA

Dit van oorsprong vermoedelijk achttiende-eeuwse woonhuis, gebouwd tegen de rechterkant van 

de Lodewijkkerk, is sinds 1964 in gebruik geweest als rooms-katholieke leesbibliotheek. Architecten-

bureau Van Oerle – Schrama – Bos tekende destijds voor de ingrijpende verbouwing, waarbij de 

achterste helft van het oorspronkelijke woonhuis geheel vernieuwd werd evenals de volledige kap-

constructie. Op de begane grond werd een half verdiepte boekenzaal gemaakt, met rondgaande 

galerij. De oude binnenplaats, inmiddels ingesloten geraakt door de zijkapel van de kerk uit 1956, 

werd overkapt. Veel oudere elementen in de voorste helft van het gebouw zijn bij deze verbou-

wing bewaard gebleven, dan wel in stijl aangepast. Onder andere werd de marmeren vloer van de 

vestibule opnieuw gelegd en zijn de ranke plafonds in Empirestijl gehandhaafd. Momenteel wordt 

in opdracht van de Parochie HH. Petrus en Paulus de restauratie en herbestemming van het pand 

voorbereid. De zaal en de voorkamer op de begane grond zullen worden gebruikt voor vergaderin-

gen en bijeenkomsten. De bovengelegen verdiepingen bieden plaats aan het Babyhuis, een stich-

ting die sinds 2013 opvang, zorg en ondersteuning biedt aan moeders en hun pasgeboren kinderen, 

die niet in de reguliere gezondheidszorg terecht kunnen. Tijdens het weekeinde vertellen enkele 

vrijwilligers over de stichting en de aanstaande herbestemming. Op zaterdag is via de Lodewijkkerk 

ook de besloten tuin achter de zijkapel te bezoeken. / DvV

/ Pand in verbouwing / Boekenmarkt ten behoeve van de 
stichting Het Babyhuis (p.11) / Tuin achter Sint-Lodewijkkerk 
is alleen zaterdag geopend /

Open ZA ZO 

19.
Vm. KATHOLIEKE 
LEESBIBLIOTHEEK

STEENSCHUUR 17 

Foto Links: Arthur Roetman. Foto Rechts: Eva Osinga-Dubbelboer Foto: Dennis van Veen, Architektenburo Veldman, Rietbroek, Smit. LEIDEN/57

I

… de schildering in de voorkamer 

boven de schoorsteen hoogstwaar-

schijnlijk de Heilige koning Lodewijk 

voorstelt aan wie de naastgelegen 

kerk in de negentiende eeuw gewijd 

is? Het lijkt geschilderd te zijn naar 

voorbeeld van het wit marmeren 

beeld van de heilige achterin de kerk. 

WIST U DAT...

±ANI

.. in het pand zeker dertien verschil-

lende deurtypen te onderscheiden 

zijn, variërend van deuren uit de 

zeventiende tot de negentiende 

eeuw? 

WIST U DAT...
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Leiden Lakenstad /
De lakenindustrie vormde in Leiden sinds de veertiende eeuw de kurk waarop de economie van 

de stad dreef. De werkgelegenheid die deze ontwikkeling bood, werkte al in de eerste helft van 

de veertiende eeuw als een magneet. Zowel van het omringende platteland als van verder weg 

trokken arbeiders naar de stad. 

De grootste toename van nieuwkomers naar de stad vond plaats na Leidens Ontzet. Van een 

bevolking van rond de 10.000 mensen in 1574 groeide deze tot ruim 60.000 in 1650. In de zestiende 

eeuw was de lakennijverheid in de stad van minder betekenis geworden. Door het aanbieden van 

gunstige voorwaarden wist men na het beleg van 1574 ambachtslieden aan te trekken, die in an-

dere takken van de textielnijverheid waren gespecialiseerd zoals de stoffen saai, baai en fustein. 

Stadssecretaris Jan van Hout speelde een actieve rol in dit vestigingsbeleid, waarbij geschoolde 

werknemers door middel van gunstige omstandigheden naar Leiden werden gelokt. Naast man-

kracht en kennis van nieuwe productiewijzen namen deze vaak ook kapitaal mee. Mede hierdoor 

kon worden geïnvesteerd en groeide Leiden in de loop van 

de zeventiende eeuw uit tot een wereldstad op het gebied 

van de textielhandel. De in 1640 naar ontwerp van Arent 

van ’s-Gravesande gebouwde Lakenhal herinnert hier nog 

aan, evenals de grachtenpanden aan het Rapenburg die de 

rijke kooplieden lieten bouwen. De immigranten waren in 

eerste instantie afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden en 

Frankrijk, waar met harde hand de godsdiensthervormin-

gen werden aangepakt. Hierna volgden de Duitsers die de 

verschrikkingen van de Dertigjarige Oorlog ontvluchtten.

Iedereen onderdak /
De komst van zo veel immigranten naar Leiden zorgde 

ervoor dat de stad geleidelijk aan uit haar voegen barstte. 

Open ruimtes en voormalige kloosterterreinen werden 

volgebouwd en tuinen verdwenen. In 1611 volgde na meer 

dan twee eeuwen weer een Leidse stadsuitbreiding, nu aan 

de noordzijde van de stad. In 1644 en 1659 volgden uitbrei-

dingen aan de oostzijde. Deze wijken waren bedoeld om de 

nieuwkomers onderdak te geven. 

De uit Wallonië en Frankrijk afkomstige Hugenoten konden 

in de Republiek hun kerkdiensten in de eigen taal houden. 

De groeiende gemeenschap kreeg in 1638 de kapel van het 

MENSEN VAN 
HEINDE EN VERRE Met dank aan /  

Maarten Enderman en Ron Favier 

Catharinagasthuis toegewezen (Waalse Kerk, pand 21). Hier worden tot op de dag van vandaag 

nog diensten in het Frans gehouden. De Duitse Calvinisten kregen in 1644 een nieuw kerkgebouw 

aan de Lammermarkt, de Bethlehemkerk. Ten opzichte van de tot het Lutheranisme bekeerde 

Duitsers was men minder open. Oogluikend werd toegestaan dat zij in 1618 een schuilkerk bouw-

den achter de huizen aan de Hooglandse Kerkgracht.

Arbeidersstad /
Een toestroom van mensen zoals in de zeventiende eeuw zou de stad niet meer meemaken. 

Na de jaren van groei volgde aan het eind van de zeventiende eeuw een lange periode van 

economische achteruitgang en raakte de stad in verval. De opkomende industrie met de wol-

lendekenfabrieken, de grofsmederij en de Leidse conservenfabriek, konden niet voorkomen dat 

begin negentiende eeuw nog slechts 27.000 mensen in de stad woonden. Leiden was toen niet 

langer de lakenstad, maar een stad op zoek naar een nieuwe koers. Zoals zoveel steden in Europa 

kreeg Leiden in de periode van beide wereldoorlogen en kort daarna te maken met vele nieuwe 

mede-Europeanen op zoek naar werk of een nieuwe toekomst: Belgische vluchtelingen tijdens 

de Eerste Wereldoorlog, Duitse dienstboden in de periode kort daarna. Na de Tweede Wereld-

oorlog volgden repatriërende mensen uit Nederlands-Indië en vluchtelingen van de Hongaarse 

Opstand in 1956. 

Door de toenemende welvaart kwamen in de jaren zestig en zeventig duizenden mensen uit Zuid-

Europa, maar ook uit verder weg gelegen landen zoals Turkije en Marokko. Deze gastarbeiders, 

zoals ze destijds genoemd 

werden, deden hier het werk, 

waarvoor men in Nederland 

inmiddels niet meer warm 

liep. Met de onafhankelijk-

heid van Suriname in 1975 

koos een grote groep me-

delanders hun toevlucht in 

Nederland. Deze en vele an-

dere mensen van heinde en 

verre hebben hier inmiddels 

een bestaan opgebouwd en 

zijn niet meer weg te denken 

in onze hedendaagse pluri-

forme samenleving. 

Kennisstad /
In de tweede helft van de 

twintigste eeuw stimuleerde 

Leiden de vestiging van be-

drijven en kennisinstellingen 

in de biotechnologiesector in het gebied ten westen van het Centraal Station. Het Bio Science Park 

biedt nu werkgelegenheid aan honderden hooggeschoolde wetenschappers uit heel Europa en 

daarbuiten. In de slipstream van deze expats, ontwikkelde Leiden zich tot de kennisstad die zij nu is.    
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Gezicht op het exterieur van de Hoog-

duitsche Kerk op de hoek van de huidige 

Marktsteeg door Jan Jacob Bylaert (18de 

eeuw). Collectie: Erfgoed Leiden en Om-

streken, Topografisch Historische Atlas.

Huisvesting van een paar buitenlandse werknemers in de Kabeljauwsteeg. 

(1979). Zittend aan de tafel de heer El Belaidi. Foto: J. Holvast. Collectie: Erfgoed 

Leiden en Omstreken, Historische Topgrafische Atlas. 
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Al eeuwen weten pelgrims op weg naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella 

deze plek te vinden. De Broederschap van Sint Jacobus liet hier in 1477 een kapel bouwen met 

een gastenverblijf voor pelgrims. Zeventig jaar later verkocht de Broederschap het complex aan 

de Huiszittenmeesters van de Pieterskerk. Deze organisatie verleende zorg aan thuiswonende, 

behoeftige mensen. In 1567 ging het complex over in handen van het stadsbestuur; de kapel werd 

graanopslag en vervolgens saaihal. Het dan populaire saai, een wollen stof, werd er gekeurd en 

verhandeld. De toren in zijn huidige vorm dateert uit die tijd. Critici vonden de bovenbouw “wat 

schriel voor de pronte onderbouw”, vandaar dat de kerk in de volksmond ook wel de ‘Nuffige 

Juffer’ heette. Na de Reformatie kwamen de katholieken bijeen in schuilkerken. Ze bleven ook 

pelgrimeren en deden waarschijnlijk de voormalige Jacobskapel op hun weg aan. 

In 1807 liep het gebouw flinke beschadigingen op door de ontploffing van een aan het Steenschuur 

aangemeerd kruitschip. Mede door toedoen van koning Lodewijk Napoleon werd het overgedra-

gen aan de katholieken, wier schuilkerk door de ramp was verwoest. Giudici, de favoriete architect 

van de koning, tekende voor herstel en voor het huidige interieur. Lodewijks patroonheilige, de 

Heilige Lodewijk, gaf zijn naam aan de kerk. Opvallend zijn de rijke akoestiek en de mooie lichtin-

val. Het carillon is ingewijd in 1961. / JS 

20.
/ Doorlopend orgelconcerten / Za inloopconcerten Leidse 
koren (p.17) / 

SINT LODEWIJKKERK
STEENSCHUUR 19

Open ZA

De Waalse kerk is gevestigd in de kapel van het voormalige St. Catharinagasthuis. De gevelsteen 

boven de ingang toont het embleem van de heilige Catharina van Alexandrië, een wiel of rad met 

vilmessen waarop zij gemarteld zou zijn. Het gasthuis wordt voor het eerst genoemd in een pau-

selijke bul uit 1276. Het gaat onderdak en eten bieden aan arme reizigers: pelgrims, studenten, 

marskramers, werkzoekenden of mensen die verbannen zijn. Ook worden er zieken verzorgd en 

kunnen mensen er, tegen betaling, hun oude dag doorbrengen. Het gasthuis breidt zich in de loop 

van de tijd flink uit. 

Eind zestiende eeuw vestigen zich veel Waalse protestanten in Leiden, op de vlucht voor de Spaan-

se, katholieke overheersing van de Zuidelijke Nederlanden. Zij krijgen het gebruik van de Vrouwe-

kerk bij de Haarlemmerstraat en de kapel van het gasthuis aan de Breestraat. Nog steeds worden in 

dit gebouw diensten in het Frans gehouden. 

Intussen had Leiden ook een eigen universiteit, waar geleerden en studenten uit heel Europa op 

afkwamen, van Schotland tot Transsylvanië. Verschillende van hen hebben bij de Walen gekerkt. 

Vermaard was Joseph Scaliger (1540-1609), Fransman van Italiaanse origine, ”die meer talen sprak 

dan wie ook in Europa.” Op zijn woonhuis tegenover het stadhuis prijkt nog een gevelsteen die naar 

hem verwijst. De Waalse kerk kreeg in de achttiende eeuw haar barokke torentje. / DM

/ Za doorlopend orgelconcerten door leerlingen (p.20) / Za 
17–17.30 u orgelconcert Erik van Bruggen / Zo inloopconcer-
ten Leidse koren (p.20) /

Open ZA ZO 

21.
DE WAALSE KERK

BREESTRAAT 62-64

Foto: SL Foto: Sjoep de Jong LEIDEN/61

AK

… rond 1685 een tweede stroom 

Franstalige vluchtelingen de Noorde-

lijke Nederlanden bereikte? Het gaat 

om Franse protestanten op de vlucht 

voor koning Lodewijk XIV. Van deze 

hugenoten hebben zich, anders dan 

velen denken, maar enkele tientallen 

gezinnen in Leiden gevestigd.

WIST U DAT...

13-17 u B ±AK

… in een nis boven de ingang een 

beeld staat van de apostel Jacobus 

(1982, Heidemarie Groeneveld)? 

De mantel in de vorm van een 

Jacobsschelp symboliseert de be-

scherming van de pelgrim. 

WIST U DAT...



LEIDEN/62

Vanaf het einde van de zestiende eeuw groeide de Leidse textielindustrie uit tot één van de groot-

ste van Europa. Naast de aanhoudende stroom Vlamingen vestigden zich in de jaren van de Der-

tigjarige Oorlog (l618-1648) ook veel Duitse immigranten in de stad, die vrijwel allen door de Leidse 

textiel werden aangetrokken. Al deze immigranten gaven de industrie een grote impuls met hun 

kennis, kapitaal en/of arbeidskracht. Met hen nam de vraag naar huizen toe. Nieuwe wijken wer-

den planmatig aangelegd met huizen voor textielarbeiders. Met enkel een begane grond en een 

zolder bood zo’n huis woon- en werkruimte voor een textielarbeider en zijn gezin. Het Leids We-

vershuis laat de standaardindeling zien: aan de voorzijde de onverwarmde werkruimte. De gang is 

er pas in de achttiende eeuw van afgescheiden. Achter liggen de woonkeuken en een gang naar 

de binnenplaats. In de woonkeuken was tegen de linker zijmuur oorspronkelijk een grote schouw 

geplaatst. Geslapen werd er in de bedstede waaronder zich een kleine kelder bevindt. 

Dankzij archiefonderzoek is precies na te gaan wie er vanaf 1560 in dit huis hebben gewoond en 

welke beroepen zij hebben uitgeoefend. Na het vertrek van de laatste bewoner, werd het huis in 

2004/5 op initiatief van de Stichting Museum het Leids Wevershuis gerestaureerd. Sindsdien biedt 

het een unieke mogelijkheid om te ervaren hoe gewone ‘Leienaars’ in het verleden woonden en 

werkten. / ME

22.
/ Houd rekening met wachttijd / Steile trap / Kinderen alleen 
onder begeleiding van een volwassene / Demonstraties weven 
en spinnen door Weefkring Leyds Laeken / Expositie (p.16) / 

HET LEIDS WEVERSHUIS
MIDDELSTEGRACHT 143

Open ZA ZO

Dit hofje dankt zijn naam aan Pieter Loridan. Hij behoorde tot de grote gemeenschap Walen die na 

Leidens Ontzet vanuit Franstalig Vlaanderen naar Leiden waren getrokken. Loridan wist welstand te 

bereiken als lakenverver. In 1655 bepaalde hij bij testament dat met zijn vermogen een hofje met 

zijn naam moest worden gesticht. Twee weken later overleed hij. Loridan had zijn hofje bestemd 

voor oudere, gehuwde leden van de Waalse gemeenschap. Sinds 1967 wonen hier studenten.  

Het hofje is gebouwd in 1656 in een sobere variant van het Hollands classicisme. Het classicisme 

was een internationale bouwstijl geïnspireerd op de architectuur van de klassieke oudheid. Ne-

derlandse architecten putten hiervoor uit Italiaanse leerboeken. Belangrijk waren wiskundig be-

rekende maatverhoudingen (p.49). Het poortgebouw van het hofje heeft een hardstenen ingang 

die is versierd met twee lauriertakken. Op de verdieping bevinden zich twee pilasters met Ionische 

kapitelen. Daarop rust een klassiek, driehoekig, fronton. Bijzonder is de hoge, ronde schoorsteen 

met een ‘ijzeren peer’ en windvaan. De regenten die het hofje beheerden, vergaderden in de re-

gentenkamer, boven de entree. Het hofje telt twaalf huisjes. Midden op het voormalige bleekveld 

staat de negentiende-eeuwse pomp die de originele pomp heeft vervangen. Achterin bevindt zich 

een open galerij met Toscaanse zuiltjes. Deze ruimte was voor gemeenschappelijk gebruik. Hier 

hing de was te drogen en werden in november ossen geslacht. / JH 

/ Alleen toegang hoftuin en galerij / Particulier bewoond / 
Za 14 en 15 u inloopconcert Leidse koren (p.18) / Entree met 
enkele treden / 

Open ZA ZO 

23.
LORIDANSHOFJE

OUDE VARKENMARKT 
11-13 

Foto: Collectie Erfgoed Leiden en omstreken De regenten van het Loridanshof door Jacob van der Merck (1658) , Collectie: Museum De Lakenhal. LEIDEN/63

IN

… de portier van het hofje twee keer 

per dag de bel luidde? Op dit teken 

konden de bewoners bij hem bier 

halen. 

WIST U DAT...

AK

… het aanvankelijk vooral (linnen) wevers 

waren die hier tot in 1815 woonden. Een van 

hen was Johannes Walckier wiens familie 

oorspronkelijk uit Gent kwam. Hij woonde 

hier in 1671.

WIST U DAT...



LEIDEN/64

De Historische Begraafplaats Groenesteeg ligt aan het einde van de Groenesteeg. Deze steeg liep 

in de zeventiende eeuw vanaf de Hooigracht tot aan de Uiterstegracht en vandaar zo de weilanden 

in. Vandaar de naam Groenesteeg. Het is een van de langste en oudste stegen in Leiden, waarover 

vele reizigers de stad hebben bereikt. Al wandelend langs de grafstenen kom je nogal wat 'Nieuwe 

Leidenaren' tegen, afkomstig uit heel Europa. Bijvoorbeeld Anna Schulz Lessing (1850-1884), een 

pianiste uit Halle. Zij gaf les op de Leidse muziekschool. Johannes Hoffmann uit Würzburg (1805-

1878) was hoogleraar aan de universiteit van Leiden. Hij doceerde Japans, Chinees en Maleis. Of 

Gottlieb Salomon (1774-1865), oudste zoon van een Israëlitisch koopman te Dantzig, Hij werd be-

noemd tot Stads-Vroedmeester en Lector voor de vroedvrouwen. De Duitse natuuronderzoeker 

Hermann Schlegel (Thüringen 1804-1884) werkte bij het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te 

Leiden. In totaal hebben 4973 personen hun laatste reis gemaakt naar de begraafplaats Groene-

steeg. Als laatste werd de 95-jarige Jannetje in ’t Veld op 20 november 2004 over de ‘Laatste brug’ 

naar haar graf gedragen. De begraafplaats en aula zijn sinds 1978 rijksmonument. De gemeente 

Leiden kocht in 1981 de begraafplaats en de aula van de Hervormde Gemeente. In het koopcon-

tract werd de volgende voorwaarde opgenomen: Aan het verkochte mag niet eerder dan vanaf 1 

januari 2100 een andere bestemming dan stadspark worden gegeven. / AJ

24.
/ Inloopconcerten Leidse koren (p.18) / Rondwandeling langs 
de graven van Europeanen: programma zie p.14 /   

HISTORISCHE BEGRAAF-
PLAATS GROENESTEEG
GROENESTEEG 126 

Open ZO

Foto: Anneke Jesse

AKN

… de bij de begraafplaats beho-

rende aula onlangs geschilderd is 

in historische kleuren?

WIST U DAT...

Interieur Waalse kerk. Foto: Sjoep de Jong. 



LEIDEN/67LEIDEN/66

Wie denkt dat Leiden vooral dankzij Hollandse geleerden als Boerhaave, Lorentz, Oort, Kamer-

lingh Onnes, Zeeman en Einthoven groot is geworden, heeft het mis. Al vanaf de oprichting had 

de Leidse universiteit een internationale inslag. 

Onbekende jongeman /
Het verhaal van Albert Einstein is genoegzaam bekend. In 1901 solliciteerde Einstein - toen 22 jaar 

-  vanuit Duitsland per briefkaart bij de beroemde Leidse natuurkundige Kamerlingh Onnes. Deze 

negeerde de post van de onbekende jongeman. Jaren later herstelde Onnes deze vergissing 

en haalde hij Einstein naar Leiden als bijzonder hoogleraar. De toen al beroemde fysicus werd 

een gevierde collega in de laboratoria van Onnes en Lorentz aan het Steenschuur en in die van 

Lorentz’ opvolger, de Oostenrijker Paul Ehrenfest.

Calvinistisch /
Einstein was zeker niet de eerste buitenlandse wetenschapper in Leiden. Vanaf de oprichting wist 

de universiteit belangrijke geleerden uit alle hoeken van Europa aan zich te binden. In 1575 was 

de calvinistische kennisinstelling gesticht door Willem van Oranje, ter compensatie van het toe-

latingsverbod voor protestanten tot de katholieke Universiteit van Leuven. Oprichter Van Oranje 

zag de leerstoelen graag bezet door prestigieuze geleerden, 

zeker als die moesten vluchten voor het katholieke Spaanse 

bewind in het zuiden. Zo werd de Zuid-Nederlandse huma-

nist, filoloog en historiograaf Justus Lipsius met open armen 

en een vorstelijk salaris onthaald. Viermaal achtereen werd 

Lipsius gekozen tot rector magnificus. Uiteindelijk keerde hij, 

mede vanwege gezondheidsproblemen, weer terug naar de 

Spaans overheerste Zuidelijke Nederlanden. Hij liet zich met 

zijn oude geloof verzoenen en kreeg een leerstoel in Leuven. 

Maar zijn grootste prestaties leverde Lipsius tijdens zijn vijf-

tienjarig dienstverband in Leiden. Het Lipsius-gebouw aan de 

Witte Singel, waar de Faculteit Geesteswetenschappen zetelt, 

is naar hem vernoemd.

Tulp en aardappel /
Twee andere grote buitenlandse namen zijn Carolus Clusius, 

een Franstalige arts en plantkundige uit de Zuidelijke Neder-

landen, en Josephus Justus Scaliger, de Franse humanist die 

Lipsius opvolgde. Clusius liet de Hortus botanicus aanleggen 

LEIDSE 
GELEERDEN 
UIT ALLE 
WINDSTREKEN

Met dank aan /  

Jos van den Broek
Em. hoogleraar Wetenschapscommunicatie

en introduceerde de tulp en de aardappel in Europa. Scaliger werd beschouwd als de grootste 

geleerde van zijn tijd. Hij was daarom in Leiden vrijgesteld van onderwijstaken.

Zowel Clusius als Scaliger werden begraven in de Leidse Vrouwekerk, maar deze graven zijn ge-

ruimd bij de afbraak van die kerk. In de Pieterskerk hangen grafmonumenten voor beiden, en is 

ook Scaligers grafsteen te vinden. Ook hangt daar het grafmonument van de grote plantkundige 

en arts Rembert Dodoens (Dodonaeus), ooit stadsgeneesheer in Mechelen en keizerlijk lijfarts in 

Wenen. Dodoens was van 1582 tot zijn dood in 1585 hoogleraar in Leiden.

De internationale Leidse Gazette /
En dan was er de Fransman Johan Luzac, die samen met zijn oom Etienne uitgever was van de 

Gazette de Leyde. Onder Luzacs leiding werd de Gazette in heel Europa en Noord-Amerika ver-

maard om zijn betrouwbare internationale berichtgeving. Tot de lezers behoorden Lodewijk XVI, 

Voltaire en Thomas Jefferson. De politieke deling van Polen kreeg veel aandacht, evenals de 

nieuwe ideeën uit Frankrijk en Amerika over democratie. 

Luzacs grafmonument hangt in de Pieterskerk tegenover dat van de grote geneeskundige Her-

man Boerhaave, die vanuit heel Europa bewonderaars en leerlingen naar Leiden trok. Boerhaave 

was trouwens wél een echte Hollander, geboren in Voorhout (1668).

Maar Boerhaave en Luzac waren ook meer dan Europeaan. Zij behoorden tot de eerste cosmo-

polieten.

LEIDEN/67LEIDEN/66

Afbeeldingen van links naar rechts: Grafmonument Carolus Clusius, grafmonument Josephus Justus Scaliger,  

Grafmonument Rembert Dodoens en grafmonument Johan Luzac. Foto's: Jos van den Broek



LEIDEN/68

Rapenburg 61 bestond ooit uit twee zestiende-eeuwse woningen. In de achttiende eeuw werden 

beide huizen samengevoegd. Er kwam een nieuwe gevel voor beide panden. De oude indeling 

van de huizen bleef bestaan. Een van de oude muren staat dan ook dwars op het midden van het 

raam links van de deur. Jacob Roman ontwierp de nieuwe gevel in 1701 voor Joost van Heemskerk, 

een rijke Leidse patriciër. Het is een laat voorbeeld van de sobere variant van het Hollands clas-

sicisme, een bouwstijl geïnspireerd op de architectuur van de klassieke oudheid. Het metselwerk is 

erg precies uitgevoerd. In 1764 kreeg deze gevel een aangepaste middenpartij met entree, vorm-

gegeven volgens de laatste mode met zwierige rococomotieven rond de vensters. In het interi-

eur is stucwerk en houtsnijwerk uit deze tijd te zien. In 1919 kocht de illustere arabist en islamo-

loog Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) het huis; hij is de naamgever van het pand. Snouck 

Hurgronje studeerde theologie en Semitische talen en promoveerde al op zijn 23ste cum laude op 

‘Het Mekkaanse feest’, de islamitische pelgrimage naar Mekka.

Na het overlijden van Snouck Hurgronje in 1936 kwam het huis in het bezit van het Leids Universi-

teits Fonds (LUF). Dit fonds, opgericht om de Leidse universitaire alumni te verleiden tot donaties 

en schenkingen aan de universiteit, is inmiddels verhuisd naar Rapenburg 68. Het pand huisvest 

sinds februari 2018 het Instituut voor de Nederlandse Taal. / TS

25.
/ Alleen begane grond toegankelijk / Stoepjes en drempels +/- 
toegankelijk rolstoelen /  

SNOUCK 
HURGRONJEHUIS
RAPENBURG 61

Open ZA ZO

Het Academiegebouw is al 437 jaar de zetel van de in 1575 gestichte Leidse universiteit. Initiatief-

nemer Willem van Oranje beschreef de universiteit als een ‘bewaernisse der gantscher landen’. 

Dit citaat is sinds 2008 te lezen in het tapijt van de Senaatskamer. Vanaf het begin werden weten-

schappers en studenten uit verschillende landen aangetrokken. Als voertaal aan de universiteit 

gold van oudsher het Latijn. Zo konden al deze geleerden en studenten eenvoudig met elkaar 

communiceren. Op verschillende plekken in dit gebouw, boven deuren en op muren treft u nog 

Latijnse opschriften aan. 

Zeven jaar na de stichting betrok de universiteit dit pand, de voormalige kloosterkerk van de Witte 

Nonnen, gebouwd in de gotische stijl. Het gebouw werd geschikt gemaakt voor colleges en cere-

moniën, onder andere door de kerkruimte van een vloer te voorzien en zo te verdelen in twee 

lagen. Verschillende uitbreidingen volgden. Zo werden de naastgelegen woonhuizen op nummer 

67-71 bij het Academiegebouw getrokken en gebruikt voor administratie en bestuur. In Rapenburg 

67 kunt u de twee bewaard gebleven stijlkamers bezoeken. Op de binnenplaats van het Acade-

miegebouw stond tot in de achttiende eeuw een gebouwtje waar boeken en schrijfwaren werden 

verkocht. Achter het Academiegebouw ligt de Leidse Hortus botanicus, in 1590 aangelegd naar 

voorbeeld van de botanische tuin van de universiteit in Padua. / CvM

/ Deels alleen met rondleidingen (ook in Engels) / Houd 
rekening met wachttijd / Binnenplaats: inloopconcert Leidse 
koren (p.18/19) / Zo 10-13 u inloopconcert orgel (p.20) / 

Open ZA ZO 

26.
ACADEMIEGEBOUW

RAPENBURG 73

Foto: SL Senaatskamer. Foto: Marc de Haan LEIDEN/69

±AI

… op de statige voordeur van het Academie-

gebouw de namen van de faculteiten staan? 

In het latijn, de taal waarin studenten en 

geleerden uit alle windstreken destijds met 

elkaar communiceerden. De teksten werden 

dit jaar opnieuw met de hand geschilderd. 

WIST U DAT...

AIK

... Snouck Hurgronje langere tijd in het Midden 

Oosten verbleef? Hij reisde onder een valse 

identiteit naar Mekka en maakte daar in het ge-

heim foto's. Hij ligt begraven op Begraafplaats 

Groenesteeg (pand 24). 

WIST U DAT...



LEIDEN/70

Verscholen achter het Academiegebouw van de Universiteit Leiden ligt de oudste botanische tuin 

van Nederland: de in 1590 gestichte Hortus botanicus Leiden. De tuin was bedoeld voor genees-

kundig onderwijs en werd in 1594 ingericht door de eerste directeur Carolus Clusius. Hij corres-

pondeerde met plantenliefhebbers uit heel Europa. Met behulp van zijn internationale contacten 

wist Clusius als eerste in ons land succesvol tulpen te kweken. Daarmee stond hij aan de basis van 

de huidige Bollenstreek. Ook speelde hij een grote rol bij de verspreiding van de aardappel in 

Europa. Carolus Clusius (1526 –1609) heette eigenlijk Charles de l’Ecluse. Maar in die tijd was Latijn 

de taal van de wetenschap. Veel geleerden gebruikten daarom een Latijnse versie van hun naam. 

Clusius was al 67 jaar toen hij directeur werd van de Hortus. Hij bleef er tot zijn dood werken. De 

naar hem vernoemde Clusiustuin is een reconstructie van de Hortus rond 1600. Hij bevat onder 

andere tulpensoorten die Clusius in Nederland introduceerde. Tegen het Academiegebouw aan 

staat nog een Goudenregen uit zijn tijd (1601). Andere bekende geleerden die belangrijk zijn ge-

weest voor de Leidse hortus zijn Herman Boerhaave (1668-1738) en Philipp Franz von Siebold (1796-

1866). Boerhaave beschreef veel nieuwe plantensoorten en had een breed internationaal netwerk. 

Zelfs de Russische tsaar Peter de Grote kwam speciaal voor hem langs in Leiden. Von Siebold 

introduceerde zevenhonderd nog onbekende planten uit Japan en China. / PR Hortus

27.
/ Za/zo 10–18 u / Rondleidingen Carolus Clusius (p.14) za 12 
en 14 u (max. 40 personen) zo 14 u (max. 40 personen) / NB 
Deelname niet bedoeld voor groepen / Tulpenmarkt bij ingang 
(p.12) / 

HORTUS BOTANICUS
RAPENBURG 73

Open ZA ZO

De Leidse sterrenwacht kwam er dankzij een intensieve campagne van Frederik Kaiser (1808-1872). 

Deze sterrenkundige wilde graag een sterrenwacht die voldeed aan de eisen van de tijd. Hij vroeg 

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

reren door de beroemde sterrenwacht van St. Petersburg. Camp maakte een vergelijkbaar, repre-

sentatief gebouw in neoclassicistische stijl. Het werd in 1861 in gebruik genomen. Het gebouw is in 

de loop van de tijd verschillende keren uitgebreid. De opzet bleef altijd dezelfde: een centraal deel 

geflankeerd door vleugels. Op het dak kwamen twee observatiekoepels.

Zowel voor de sterrenkunde zelf, als voor het gebouw zijn internationale contacten altijd van be-

lang geweest. Kaiser en zijn opvolgers schaften telescopen en meetinstrumenten aan van Duitse, 

Franse en Nederlandse makelij. De 10-duimskijker heeft zelfs een Amerikaanse lens. Internationale 

samenwerking werd steeds belangrijker. Zo had het project Carte du Ciel (begonnen in 1887) als 

doel een fotografische kaart van de hele sterrenhemel te maken. Achttien sterrenwachten deden 

hier aan mee. De Oude Sterrewacht Leiden kocht er de fotografische kijker voor. Astronomen ver-

enigden zich onder andere in de Internationale Astronomische Unie en zochten elkaar ook op. De 

Deense astronoom Ejnar Hertzsprung werkte van 1919 to 1944 op de Sterrewacht, de laatste negen 

jaar als directeur. Gasthoogleraar Albert Einstein bezocht de Sterrewacht regelmatig. / PvdH

/ Ingang Rapenburg 73 / Deels alleen met rondleidingen /  
Houd rekening met wachttijd / Gedeeltelijk rolstoeltoeganke-
lijk / Za 15 en 16 u inloopconcert Leidse koren bezoekerscen-
trum in kelder (p.18) / 

Open ZA ZO 

28.
OUDE STERREWACHT 
LEIDEN 

Ingang RAPENBURG 73 

Foto: Theo Klaver, Werkgroep Leidse Sterrewacht LEIDEN/71

10-18 u BAE

… de stoel waarop Albert Einstein 

graag zat om door de kijkers te turen, 

door de Leidse sterrenkundigen altijd 

zorgvuldig bewaard is gebleven?

WIST U DAT...

IK

… de tulpenboom, die zich onmid-

dellijk om de hoek van de ingang 

bevindt, destijds is aangeplant door 

Herman Boerhaave? 

WIST U DAT...

Foto: SL



LEIDEN/72

Na een ingrijpende renovatie heeft de faculteit Geesteswetenschappen in 2017 haar intrek geno-

men in het P.J. Vethgebouw. De entree is verplaatst naar de Hortuszijde voor een betere verbin-

ding met de andere gebouwen van de faculteit. Meer dan honderd jaar geleden begon het P.J. 

Veth als twee gebouwen van de Universiteit Leiden: het Botanisch Laboratorium en het Rijksher-

barium. De gebouwen in neogotische stijl werden door architect Jacob van Lokhorst ontworpen 

voor onderzoek en onderwijs in de plantkunde. De lichte zaal met hoge ramen plaatste hij aan de 

noordzijde zodat (microscoop)onderzoek niet gehinderd werd door direct zonlicht. De afgelopen 

decennia huisde de Letterenfaculteit in het pand. Pieter Johannes Veth, hoogleraar in de land- en 

volkenkunde van Nederlands-Indië, was een vooraanstaand lid van deze faculteit en naar hem is 

het pand vernoemd. Aan de buitenkant is nog te zien dat de vloerniveaus tussen de gebouwen 

ooit ongelijk waren. Architecten Diederik de Jonge en Ernst Hoek hebben van de twee gebouwen 

een eenheid gemaakt met een heldere structuur door een van de trappenhuizen opnieuw op te 

bouwen en twee vloerdelen te verwijderen. Enkele van de oorspronkelijke kleuren zijn terugge-

haald, de grote collegezaal en bibliotheek zijn in oude luister hersteld. Een onderdoorgang maakt 

de nieuwe entree ook vanaf de Nonnensteeg bereikbaar en is onderdeel van de Singelparkroute, 

de doorlopende groenstrook langs de Leidse singels. / ABH

29.
/ Alleen begane grond toegankelijk / Presentatie Vrienden van 
het Singelpark bij onderdoorgang naar de Hortus / Startpunt 
stadswandeling langs Singelpark: zo 11, 12, 13 en 14 u (p.14) /

P.J. VETHGEBOUW
NONNENSTEEG 1-3 

Open ZA ZO

Waar nu pronkstukken als de microscoop van Van Leeuwenhoek zijn te zien, woonden voorheen 

nonnen en werden zieken verpleegd. Rijksmuseum Boerhaave is het museum voor de geschiede-

nis van de natuurwetenschappen en de geneeskunde. Het is gevestigd in het gebouwencomplex 

van twee  middeleeuwse vrouwenkloosters van Sint Caecilia en Sint Agnes. Destijds gescheiden 

door de later gedempte Achter- of Dolhuisgracht. Van het Agnietenklooster resteert nog de muur 

van rond 1400 in het Museumcafé. De museumingang is een voormalig turfmagazijn, in 1669 ont-

worpen door stadsarchitect Van der Helm. 

Het Caeciliaklooster is gesticht in 1414. In Europa zijn verschillende kloosters te vinden gewijd aan 

Sint Cecilia, waaronder in Spanje, Italië en Engeland. In 1572 werd het kloostercomplex verbouwd tot 

dol- en pesthuis (in een dolhuis werden geesteszieken opgevangen). Tussen 1604 en 1608 werden 

aan de oostvleugel een serie proveniershuisjes toegevoegd. Proveniers kochten zich in en kregen 

vervolgens levenslang gratis kost en inwoning. In 1635 kreeg het gebouw een nieuwe bestemming 

als Sint Caeciliagasthuis. Hoogleraar Herman Boerhaave, naamgever van het museum, onderwees 

hier zijn studenten direct aan het ziekbed. Dat was een nieuwe manier van lesgeven. Het gasthuis 

werd zo in wezen het eerste academisch ziekenhuis van Leiden. Vanaf 1873 heeft het gebouw ver-

schillende bestemmingen gehad. In 1991 opende het zijn deuren als museum. / RMB

/ 10–17 uur / Graag Museumkaart tonen indien in bezit / Zo 
14 en 16 u inloopconcert Leidse koren (p.18) / Activiteiten zie 
p.14 / 

Open ZA ZO 

30.
RIJKSMUSEUM 
BOERHAAVE 

LANGE ST 
AGNIETENSTRAAT 10

Foto: Stijnstijl Fotografie Foto: PR Rijksmuseum Boerhaave LEIDEN/73

±A

... Herman Boerhaave niet alleen 

arts was, maar ook anatoom, schei-

kundige en directeur van de Hortus 

botanicus (pand 27)? Hij woonde in 

Rapenburg 31 en kocht kasteel Oud-

Poelgeest in Oegstgeest.

WIST U DAT...

13-17 u  BANKE

… de onderdoorgang een geluids-

kunstwerk bevat? ‘Fluisterende wind’ 

van kunstenaar Edwin van der Heide 

brengt een steeds wisselende ge-

luidscompositie van subtiele klanken. 

WIST U DAT...



LEIDEN/75LEIDEN/74

In de zestiende eeuw dronken Leidenaars - ook veel kinderen - elke dag bier. Vanwege het vieze 

grachtenwater was dat bijna onvermijdelijk. Andere dranken waren er nog nauwelijks, en de ver-

hitting tijdens het brouwen maakte bier tot een veilig drankje. In die tijd werd zo'n 275 liter bier 

per persoon per jaar gedronken. Geen wonder dat het beleg van Leiden door de Spanjaarden in 

1574 de bevolking dubbel hard trof. De graanvoorraden van de stad raakten op. Dat betekende 

geen brood, maar ook geen bier.

Houdbaar met hop /
Al vanaf de veertiende eeuw exporteerden Noord-Duitse steden, Hamburg voorop, bier naar 

onze streken. Dat bier was op een nieuwe manier gebrouwen: met hop. Hop geeft smaak én ver-

hoogt de houdbaarheid. Dat maakte vervoer over langere afstanden mogelijk.

De Hollandse brouwers namen deze techniek al snel over en kwamen met hun eigen gehopte 

bier, kuit genoemd. Het bestond voor de helft uit haver, aangevuld met gerst en tarwe. Kuitbier 

werd het dagelijkse bier in het gewest Holland, dus ook in Leiden. 

Vlaanderen en Brabant /
Het nieuwe Hollandse bier werd een groot 

exportsucces. Van ongeveer 1400 tot 1650, 

was Holland toonaangevend op bierge-

bied. In Delft, Haarlem en Gouda bloeide 

de brouwnijverheid. Deze steden verkoch-

ten hun bieren tot ver over de grens. In 

Vlaanderen en Brabant dronk men grote 

hoeveelheden Hollands bier. 

Bier voor hier /
In de schaduw van de allesoverheersende 

lakenindustrie bleef de Leidse brouwnijver-

heid een lokaal gerichte bedrijfstak, zonder 

veel export. In 1522 beweerden de Leidse 

brouwers weliswaar dat zij tot in Antwer-

pen en Gent hun beste bieren verkochten, 

maar dat ging om een klein volume. Leidse 

brouwers produceerden vooral voor hun 

eigen stad en de directe omgeving.

Tegelijkertijd kende Leiden toen al flinke 

concurrentie van buiten de stad. 

BIER, 
BEDACHT DOOR 
DUITSE BROUWERS Met dank aan /  

Rudolph Ladan

Het Noord-Duitse bier behield een klein markt-

aandeel, met dure kwaliteitsbieren. Bierstad 

Delft zette in Leiden langdurig forse hoeveel-

heden bier af. En vanaf begin zestiende eeuw 

wisten ook de Britten in Leiden bier af te zetten,  

enkele tientallen vaten per jaar.  

De Posthoorn /
De hoogtijdagen van het Hollandse bier ein-

digden in de loop van de zeventiende eeuw. 

De export én de lokale afzet namen af. Koffie 

en thee, maar ook brandewijn en jenever kwa-

men er deels voor in de plaats. In 1688 klaag-

den de Leidse brouwers dat in de kroegen je-

never in plaats van bier werd gedronken.

Weer een eeuw later dronk de Leidenaar nog 

maar veertig liter bier per jaar. Uiteindelijk was 

er nog één Leidse brouwerij in bedrijf, de Post-

hoorn op de Oude Vest. Met de sluiting van dit 

bedrijf in 1918 kwam er een eind aan lokaal ge-

brouwen bier. 

Duitse pils, maar ook weer kuitbier /
De Leidse bierconsumptie viel natuurlijk nooit 

helemaal stil. Na 1870 veroverde de nieuwe 

biersoort pils onze streken. Opnieuw was het Duitsland dat zorgde voor innovatie, deze keer van-

uit Beieren. Lange tijd was het pils, pils en nog eens pils. De laatste decennia zijn andere bieren 

aan een snelle opmars bezig. De consumptie groeit, en in Leiden zijn weer brouwers actief. Het 

Sint Stevensgilde van Leidse brouwers is nieuw leven ingeblazen. De Leidse bierwereld is spring-

levend. Er wordt zelfs weer kuitbier gebrouwen. En het lokale gemiddelde? Dat staat alweer op 

zeventig liter per persoon per jaar.

Meer weten over de (middeleeuwse) geschiedenis van Leids bier en Leidse brouwers? Ga naar: 

bierhistorieleiden.nl    

LEIDEN/75LEIDEN/74

Detail van wandbeschildering afkomstig uit de voormalige 

Gildekamer van het Bierbrouwersgilde aan de Oude Vest, Col-

lectie: Museum De Lakenhal 

Oude Vest 171. Achterzijde poort brouwerij 'De Post-

hoorn'. (ca. 1973) Foto: Collectie Erfgoed Leiden en Om-

streken (Topografisch Historische Atlas) 



LEIDEN/77LEIDEN/76

Wandbeschildering afkomstig uit de voormalige Gildekamer van het Bierbrouwersgilde aan de Oude Vest, 

Collectie: Museum De Lakenhal 

brouwerijpronck.nl



LEIDEN/78

Achter de achttiende-eeuwse gevel van Hogewoerd 16 gaat een rijke bewonersgeschiedenis schuil. 

Zo getuigt de rijk geornamenteerde gang, die bij de recente verbouwing tevoorschijn kwam, van 

een grote verbouwing aan het einde van de achttiende eeuw. Deze gang heeft zeldzaam getoogd 

(half rond) stucwerk. 

In de achterste kamer, grenzend aan het water van de Nieuwe Rijn, bevinden zich nog de schouw 

en het plafond van een negentiende-eeuwse waterkamer. Deze ruimte had in die tijd een toe-

gang tot het water, doordat een stukje muur onder een schuifvenster in de achtergevel open kon 

draaien. Tot de oudste delen van het monument behoren een moer- en kinderbintenplafond in 

het midden van het pand, een kelder met een gemetselde trap en een stukje tongewelf. 

Hogewoerd 18 werd in 1905 verbouwd voor snoepwinkel Jamin. De firma liet de nieuwe voorge-

vel ontwerpen door de bekende Leidse architect W.C. Mulder met kenmerken van de jugendstil. 

Opvallend zijn de tegels aan de boven- en onderkant van de erker, voorzien van diverse figuren. 

Inmiddels is studentencafé Odessa al 38 jaar in het pand gevestigd. Hele generaties Leidenaren 

hebben hier gefeest of een snelle maaltijd genoten. Momenteel wordt de begane grond van Ho-

gewoerd 16 bij het café betrokken. Hierin komen zalen die overdag gebruikt worden om te stude-

ren en ’s avonds om te feesten. / CN met dank RB

31.
/ Pand in verbouwing / Stevig schoeisel aangeraden / 

‘ODESSA’
HOGEWOERD 16 & 18 

Open ZA ZO

Het gebied waar de loods zich bevindt, kwam met de stadsuitbreiding van 1659 bij Leiden. Landmeter 

Johannes Dou verdeelde hiertoe de grond in verschillende percelen, waaronder die van de huidige 

Hogewoerd 108 en het achterliggende terrein aan het Utrechtse Veer. Het huidige pand Hogewoerd 

108 fungeerde eeuwenlang als woonhuis tot hier in 1832 het Rijks Ethnografisch Museum, het huidi-

ge Museum voor Volkenkunde, haar deuren opende met de bekende arts Von Siebold als directeur. 

In 1954 betrekt de Studenten Sociëteit S.C.R.E.D. de zolder aan de Hogewoerd 108 (in 1984 onder de 

naam S.S.R. – Leiden). Vanouds was het Utrechtse Veer achter de Hogewoerd gericht op bedrijvig-

heid rond trekschuiten, veerschuiten en transport van goederen en mensen over de Nieuwe Rijn 

richting Utrecht en Amsterdam. Niet verwonderlijk dat de opdrachtgever van het woon/bedrijfs-

gebouw Utrechtse Veer 3, het transportbedrijf Groenewegen-van de Kwast-van de Schuijt was. De 

eenvoudige, ruime loods is in de jaren vijftig gerealiseerd en vervolgens in de jaren zestig uitge-

breid met een woning op de verdieping, naar ontwerp van architectenbureau Schutte en Bellaard. 

In de bedrijfsruimte, vanouds een garage, werd tegen de rechter zijgevel een klein kantoortje afge-

scheiden, met een eigen ingang. De grote schuifdeur met loopdeur en de hijsinstallatie herinneren 

nog aan deze tijd. Binnenkort krijgt de loods, geheel geïsoleerd, een nieuwe functie als extra zaal 

van de  studentenverenging en wordt op de eerste verdieping de nieuwe mensa gerealiseerd. / RB 

/ Pand in verbouwing / Ingang Hogewoerd 108 / Rondleidin-
gen door pand / Houd rekening met wachttijd / Za inloop-
concert Fleetway band (p.20) en optreden Leids koor (p.17) /  

Open ZA ZO 

32.
Vm. LOODS FA. 
GROENEWEGEN & SSR

HOGEWOERD 108 / 
UTRECHTSE VEER 3 

Foto: SL

Op de foto is de werkschuit van de Fa. Groenewegen te zien, 
die daar decennia voor de deur heeft gelegen. Foto: A. Roetman LEIDEN/79

I

... de Hogewoerd vermoedelijk is af-

geleid van Hoich-Woirt? Woirt of Wurt 

betekent een laag liggend terrein dat 

diende als uiterwaard. Aangezien het 

verhoogd was, werd het Hoich-Woirt.

WIST U DAT...

±ANKI

… de geglazuurde bakstenen aan 

de gevel ook wel verblendstenen 

genoemd worden? Ze zijn hol 

van binnen en werden rond 1900 

veel toegepast in winkelpuien. 

WIST U DAT...



LEIDEN/80 LEIDEN/81

Tenzij anders vermeld, is een pand beide dagen geopend / Lengte: 11,3 kilometer (zonder uitstapje naar Matilo 
7 kilometer) / Inclusief Matilo kom je langs 17 opengestelde monumenten / 

Fietsroute / 

Start bij het Stadhuis (01) en ga, met je rug naar het Stadhuis staand, rechtsaf de Breestraat op. 

Aan je rechterhand op nummer 60, de Waalse Kerk (21), die vroeger deel uitmaakte van het 

complex van het Catharinagasthuis. Het terrein van het Catharinagasthuis is de afgelopen jaren 

geheel vernieuwd en heringericht met onder meer een nieuwe steeg, de Catharinasteeg als 

uitvloeisel. Schuin aan de overkant op nummer 59 is het Gemeenlandshuis van Rijnland (07). 

Vervolg de route over de Breestraat, maar ga meteen de eerste steeg rechts in, de Vrouwensteeg 

en fiets rechtdoor over de brug door tot de Haarlemmerstraat. Even afstappen en schuin rechts 

het Vrouwenkerkhof op. Schuin aan de overkant, op de hoek van de Lange Sint Agnietenstraat 

is het volledig vernieuwde Rijksmuseum Boerhaave (30). Na het bezoek terug naar de hoek en 

linksaf Vrouwenkerksteeg, rechtsaf Dolhuissteeg en weer linksaf Lange Mare. Na 100 meter rechts 

de Marekerk (17, alleen zaterdag open).

Daarna verder over de Lange Mare en alsmaar rechtdoor via Marebrug, Korte Mare, Warmon-

derbrug en Haarlemmerweg, deze volgen langs het water, onder het wegviaduct en 300 meter 

verder spoorviaduct door, daarna links naar Molen De Herder (11). Na bezoek zelfde weg terug 

tot Warmonderbrug, daarvóór linksaf Maresingel. Na ruim 400 meter rechtsaf over bruggetje, 

Tweelingstraat. Rechtsaf de Lange Gracht op en meteen rechts is Vm. Gemeentelijke Vuilver-
branding & Schakelstation (5). Na bezoek naar de overkant van de Lange Gracht, linksaf en bij 

de stoplichten rechts, Klokpoort. Over de tweede brug linksaf, Oude Rijn en na 100 meter rechts, 

Middelstegracht. Op nummer 143 bevindt zich het Leids Wevershuis (22). 

Je vervolgt je weg over de Middelstegracht tot de eerste kruising, sla linksaf, Ir. Driessenstraat in. 

Tweede zijstraat rechts de Vestestraat. Op nummer 17 vind je de fundamenten van de Grietgento-
ren (13, alleen zondag open). Vervolg je weg door de Vestestraat en sla linksaf de Groenesteeg 

in. Je komt nu op de Herengracht. Ga de brug over en vervolg je weg door de Groenesteeg. Aan 

het eind kom je bij de Historische Begraafplaats Groenesteeg (24, alleen zondag open). 

Vanuit de begraafplaats 50 meter terug tot Kaarsenmakerstraat, daar linksaf. Einde rechts en 

ruim 100 meter verder linksaf over de brug, waarna rechts Utrechtse Veer. Op nr. 3 tref je de 

voormalige loods van Groenewegen (32) aan. Daarna even verder links (Kraaierstraat) en op de 

volgende kruising kom je op de Hogewoerd. Voor Park Matilo (2, alleen op zondag open) ga je 

hier links. Zie routebeschrijving onderaan. 

Rechtsaf rijd je de Hogewoerd op, voorbij de stoplichten en daarna heb je aan je rechterzijde 

Odessa (31). Je rijdt nog 100 meter verder en bij de kruising ga je scherp links, Korevaarstraat. 

Langs de bouwput voor de parkeergarage Garenmarkt rijd je tot de brug, waarvóór rechts, Jan 

van Houtkade. Na 50 meter links muurtoren Oostenrijk (14, alleen op zondag open). Vervolgens 

door tot de volgende brug, daar rechts Doezastraat, einde over de brug en weer rechts, Steen-

schuur. Na het Kamerlingh Onnesgebouw kom je achtereenvolgens bij de Sint-Lodewijkkerk 
(20, alleen open op zaterdag), de voormalige RK-Leesbibliotheek (19) en het pand Steen-
schuur 13 (18, alleen open op zaterdag).

Je fietst door op de Steenschuur en bij de tweede brug sla je linksaf de Breestraat in. Na 200 me-

ter kom je bij start-en eindpunt Stadhuis. 

> Route naar en van Matilo (alleen op zondag open!):  je rijdt de Hogewoerd af tot de stop-

lichten. Oversteken en op het fietspad je weg vervolgen langs de Hoge Rijndijk. Over de brug 

(overkant watertoren) en daarna rechts, onder de brug door en langs het water, Utrechtse Jaag-

pad. Bij nadering van de grote brug, de Stierenbrug even rechts en meteen weer links fietspad 

onder de weg door. Aan het einde van de tunnel ga je rechtdoor op geasfalteerd fietspad. Even 

later ben je in Matilo. Voor de route terug naar de Hogewoerd kun je het beste de omgekeerde 

weg berijden. Op de Hogewoerd rijd je dan door tot je aan het eind bij Odessa (31) komt, waar je 

de route weer oppakt. / Geert Doeven

FIETSROUTE

LEIDEN

FIETSROUTE

LEIDEN

 Koepel Marekerk. Foto: Sjoep de Jong



VOORSCHOTEN/83VOORSCHOTEN/82

OVERZICHT MONUMENTEN

VOORSCHOTEN

01. AMBACHTS- EN BALJUWHUIS

VOORSTRAAT 12-14

Open / ZA  10-16 u  
Informatiepunt, afhaalpunt route / jeugdrondleiders.

02. BOLLENSCHUUR

VEURSEWEG 265

Open / ZA  10-17 u  

ZA Alleen zaterdag open 
 Informatiepunt

A (±) (Gedeeltelijk) Rolstoeltoegankelijk
A Niet rolstoeltoegankelijk
I Houdt u rekening met wachttijd

E Consumpties verkrijgbaar

K Muziek in monument

F Kinderactiviteit/leuk voor kinderen

	Toiletten

03. LANDGOED BERBICE EN ORANJERIE 

LEIDSEWEG 221

Open / ZA  10-16 u  
Alleen landgoed en oranjerie te bezichtigen (huis 
gesloten). Traditioneel is er verkoop van koffie, 
thee en gebak in de Oranjerie van Berbice.

E

VOORSCHOTEN
Op zaterdag 8 september openen meer dan 20 monumenten hun deuren gratis voor het publiek. 

Programma en route is verkrijgbaar bij de kraam van de Vereniging tot behoud van Oud, Groen 

en Leefbaar Voorschoten (OGLV) op de vrijwilligersmarkt (tegenover het Museum Voorschoten). 

De route is ook beschikbaar bij de meeste monumenten, of te downloaden van de website van 

OGLV: www.oglv.nl
Bij de meeste monumenten staan een of meer vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van 

Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, die graag vertellen over ‘hun’ monument. Ook de jeugd is 

betrokken bij de monumenten. Kinderen uit groep 8 zijn gids op Kasteel Duivenvoorde en in het 

Ambachts- en Baljuwhuis. Met veel enthousiasme leiden ze bezoekers rond door het kasteel en 

het voormalige raad- en rechthuis.

Informatie over de opengestelde monumenten kunt u vinden op www.oglv.nl

04. BERESTEIJN PARK  

LEIDSEWEG 191

Open / ZA  10-17 u  
Speciaal voor kinderen zijn er van 10-14 u verschil-
lende verrassende activiteiten in het park. 

		F

05. HUIZE BIJDORP EN KLOOSTERTUIN 

INGANG HEK VEURSEWEG 3

Open / ZA  13-17 u  
Maak een wandeling over het grondgebied van 
Huize Bijdorp tot aan de Vliet en terug. Neem 
onderweg ook een kijkje bij de boerderij op het 
terrein van Huize Bijdorp.

	 ±A

06. CATHRINA’S HOEVE

PAPELAAN WEST 97, tegenover Station

Open / ZA  10-17 u  

07. DORPSKERK, TOREN EN KERKHOF

KERKPLEIN

Open / ZA  10-17 u  
Beklimming van de Dorpstoren aan het Kerkplein 

OVERZICHT MONUMENTEN

VOORSCHOTEN

08. THEEHUIS JANSLAND vm. tuinmanswoning 

ROSENBURGHERLAAN 7

Open / ZA  10-17 u  E

09. KASTEEL DUIVENVOORDE

LAAN VAN DUIVENVOORDE 4

Open / ZA  11-17 u  ZO  14-17 u  
Jeugdrondleiders. 

		±AF

10. GEESTWONING (BOERDERIJ) 

GENERAAL SPOORLAAN 24 

Open / ZA  10-17 u  

11 . GEMAAL DE VEREENIGING  

OUDE VEENPAD

Open / ZA  10-17 u  

Alleen van buiten te bezichtigen.

12. KNIPMOLEN 

VLIET EN WEGEN

Open / ZA  10-17 u  

13. Vm. BOERDERIJ KOOPMANSWELVAREN

VOORSTRAAT 11

Open / ZA  10-17 u  
In de hoekkamer bevindt zich een fraaie 
behangselschildering. 

		

14. KRUISPUNTKERK

SCHOOLSTRAAT 2

Open / ZA  10-17 u  

15. LAURENTIUSKERK EN KERKHOF

LEIDSEWEG 100

Open / ZA  10-17 u  
Festiviteiten bij 150 jarig-bestaan. 

16. OUD WOELWIJK vm. boerderij

ESSENLAAN 3 

Open / ZA  11-16 u  

17. TUIN D'OUDE PASTORIE

WINSTON CHURCHILLWEG 2 

Open / ZA  10-17 u  

Creativiteitscentrum Oud Woelwijk houdt op zaterdag 
Open Dag. De docenten geven informatie over de 
cursussen die er worden gehouden. 

Alleen tuin te bezichtigen.

18. MARIAHOEVE  

VEURSEWEG 125

Open / ZA  10-17 u  

19. WOONHUIS 

TREUBSTRAAT 21-23

Open / ZA  10-17 u  

20. VERZAMELPANDJE vm. winkel

VOORSTRAAT 3

Open / ZA  12-16 u  

Interieur uit 1910

21. WOONHUIS

MOLENLAAN 5

Open / ZA  10-16 u  		

22. TUINMANSWONING

HAAGWIJK 14

Open / ZA  10-17 u  

Kruidentuin. Alleen van buiten te bezichtigen.

EKF

23. ZILVERFABRIEK

LEIDSEWEG 219

Open / ZA  13.30-16 u

Gebouw beperkt toegankelijk. Aanmelden door een 

e-mail te sturen naar monumenten@oglv.nl

I

Alleen tuin te bezichtigen.



Hoofdhuis Buitenplaats Berbice, gerestaureerd door Burgy Bouwbedrijf. Foto: Arjen Veldt FotografieVOORSCHOTEN/84

Kom naar Bambam 
op 8 en 9 september: 
demonstraties,
zelf aan de slag met           
hamer en beitel,
het verhaal achter        
de stoeppaal én 
een voorproefje van 
het Ambachtsplein!
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WONINGBOUW  n

PROJECTONTWIKKELING  n

T  071 52 22 919

INFO@DUPRIE.NL

WWW.DUPRIE.NL DU PRIE BOUW & ONTWIKKELING

AALMARKT CATHARINASTEEG 
GEREALISEERD DOOR DU PRIE



LEIDEN/87WARMOND/86 WARMOND/87

OVERZICHT MONUMENTEN

WARMOND

01. BUITENPLAATS VROENHOF

HERENWEG 52 

Open / ZA ZO  10-17 u   
Open tuinen, rondwandeling langs bijzondere bomen. 

Proeverij uit eigen tuin. 

02. SCHIPPERTJESDAGEN

GEMEENTEHAVEN

Open / ZA ZO  

ZA Zaterdag open
ZO Zondag open

 Informatiepunt
A (±) (Gedeeltelijk) Rolstoeltoegankelijk
A Niet rolstoeltoegankelijk

I Houdt u rekening met wachttijd 

E Consumpties verkrijgbaar

K Muziek in monument

F Kinderactiviteit/leuk voor kinderen

	Toiletten

03. SALONBOOT HEERE SCHOUTEN 

AFVAART GEMEENTEHAVEN 
over Koudenhoornbrug links

Open / ZA ZO  10-16 u  
Gratis rondvaart naar de Zwanburgermolen.

I F

WARMOND
Op zaterdag 8 september en zondag 9 september kan het publiek in Warmond verschillende 

monumenten bezoeken en deelnemen aan bijzondere activiteiten als rondvaarten en concerten. 

Informatie is beschikbaar op www.warmondaandekaag.nl. Het speciale boekje Echte Warmon-

ders, waar komen ze vandaan? is verkrijgbaar bij de VVV op de Gemeentehaven. 

De PKN-Kerk organiseert dit jaar een muzikaal programma (voor adres zie locatie 5):
Zaterdag “The Sound of Warmond” gratis toegang, geopend 10.30 u 

11-11.30 u  Openingsconcert Lohmanorgel Jan Pieter Lanooy

12-12.30 u Concert op orgel en hobo G. van de Wetering en A. Klaassens 

13 u  Open Podium - iedereen: jong, oud, solisten, groepen, koren 

 aanmelden margreetvanschie@telfort.nl
14.30 u  Prinses Serena en de Eenhoorn. Muzikale familievoorstelling voor jong en oud 

 M. van Schie en H. Visscher

Zondag  Matineeconcert door Het Collegium Musicum Leiden zang, viool, fluit en orgel.

Aanvang 16 u. Toegangsprijs: € 10 pp. St. Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond.

04. ZWANBURGERMOLEN 

ZWANBURGERPOLDER 3

Open / ZA ZO  11-17 u  
Rondleiding door de molenaar. 

07. BROEKDIJKMOLEN 

BROEKPOLDER 1
ten noorden Merenwijk

Open / ZA Z0  10-17 u  

06. RK-KERK (SINT MATTHIASKERK)   

HERENWEG 76-78

Open / ZA  10-16 u  
Expo van historisch zilver en relikwieën van o.a. 
Peerke Donders.  

± FE

Nautisch evenement met markt, muziek en andere 

activiteiten rond historische sleep- en salonboten. 

FE

I F

05. PKN-KERK

HERENWEG 82

Open / ZA 10.30-15 u  ZO  16 u  
Open podium en concerten, programma zie hiernaast. 

EK F

Rondleiding door de molenaar

± F

OVERZICHT MONUMENTEN

WARMOND

Buitenplaats Vroenhof. Foto: Clara Leenstra
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Heeft u een voorwerp gevonden of bent u iets verloren?  
Meld het gevonden of verloren voorwerp dan aan op de website of  
bezoek het inname/afgifte loket van de gemeente Leiden op het Stadsbouwhuis,  
Langegracht 72 te Leiden. Bezoek voor meer informatie de website:  
www.leiden.nl/verlorenofgevonden

De openingstijden van het inname/afgifte loket zijn:
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten

1801898_Bestuur en communicatie_Verloren gevonden_Advertentie A5.indd   1 01-06-18   08:21

GVB architecten

Rapenburg 9  |  2311 GD Leiden  |  071 523 73 47  |  www.gvbarchitecten.nl  |  ir. H. F. Götz

Transformatie bollenschuur Voorhout

Restauratie kantoorpand Den Haag

Lopende projecten 2018, o.a. :
• Verbouwing entree museum Bredius Den Haag

• Restauratie monumentaal woonhuis Voorburg

• Restauratie kantoorpand Korte Vijverberg Den Haag

• Herontwikkeling appartementen dubbel monument Voorburg

• Begeleiding onderhoud rijksmonument Lokhorstkerk Leiden

• Herontwikkeling rijksmonument Kneuterdijk Den Haag

• Ontwerp herinrichting kerkzaal Maartenskerk Hillegom

• Begeleiding onderhoud buitenplaats Calorama Noordwijk

• Restauratie rijksmonument woonboerderij Zoeterwoude

• Transformatie bollenschuur rijksmonument Voorhout

• Begeleiding onderhoud Kloosterkerk Den Haag

• Plan nieuwbouw vrijstaand woonhuis Voorhout
Herontwikkeling appartementen Voorburg

bureau voor architectuur, 
restauratie & bouwhistorie

Plan nieuwe functie koetshuis Noordwijk
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Cursus Leven in een historisch pand

Woont u in een historische pand?  
Wilt u meer weten over de geschiedenis  
en mogelijkheden van uw pand?

Experts van Erfgoed Leiden vertellen op 6 
vrijdagmiddagen meer over verduur zamen, 
bouwhistorie, archeologie en  
onderzoek naar vroegere bewoners.  
Inclusief interessante excursies.

Start: 28 september 2018 Kosten: €150,00

Interesse en meer weten?  
Kijk op www.erfgoedleiden.nl/cursus

ONTDEK MEER IN ONS VERLEDEN

1802083_ELO_adv Openmonumentendag 2018.indd   1 11-06-18   12:23

DE BONTE KOE 
IS PERMANENT
EEN PRACHTIG 
OPEN MONUMENT

Bibliotheek plus 
Centrum voor kunst 
                en cultuur

Bibliotheek 
Dans- en theaterschool 

Kunst en beeld
Muziekschool 

Volksuniversiteit 

0900 23 23 000    www.BplusC.nl

zondag 9 september 
Biebbus, workshops muziek, 
dans, talen, beeldende kunst 

presentaties en optredens!

Het Leidse Volkshuis
Apothekersdijk 33, Leiden

Kijk voor het programma 
op onze website!

Rooseveltstraat 57  |  2321 BL Leiden  |  071 572 14 60  |  www.sligro.nl
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VAN MANEN AAN TAFEL  |  Hogewoerd 6  |  2311 hm Leiden  |  071 51 39 666  |  www.vanmanenaantafel.nl

Ouderwets Goed 
sinds 1967

www.schoutenverpakking.nl
telefoon 071 576 34 34
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De Open Monumentendagen 2018 in Leiden worden mede mogelijk gemaakt door / 

• Gemeente Leiden

• Burgy Bouwbedrijf Leiden (hoofdsponsor)

• Architectenburo Marcel van Dijk (hoofdsponsor) 

• Erfgoed Leiden en Omstreken (hoofdsponsor)

• en alle adverteerders in dit boekje

 Met dank aan /
• Eigenaren, bewoners, beheerders en (restauratie)architecten 

   van de opengestelde monumenten

• Alle vrijwilligers van Open Monumentendagen Leiden

• Gemeente Leiden

• Leiden Marketing

• Erfgoed Leiden en Omstreken 

• Universiteit Leiden, afdeling Vastgoed 

• Cultuurfonds Leiden 

• Schouten Verpakkingen 

• Van Manen aan Tafel 

• Contactgroep Leidse Koren, Huub Frencken 

• Brigitte Bruyns, Bron historisch onderzoek 

• Reinoud Boter, MoNed 

• Tanneke Schoonheim HVOL

• Redactieleden, auteurs, vertalers en fotografen 

• Redactie KidsGids, Monique Aalbers en Maartje Taverne 

• en alle organisatoren van de diverse activiteiten

Bestuur Stichting Open Monumentendagen Leiden  / 
Alexander Geertsema (voorzitter), Geert Doeven (penningmeester), 

Marianne Kroon (communicatie en PR), Daan Isendoorn (sponsors & 

adverteerders), Milly de Bruyn (nevenactiviteiten / Klassendag), 

Malou Alkemade (notulist) en Saskia Leupen (coördinator) 

Contact / e-mail: info@openmonumentendagenleiden.nl 

Website / www.openmonumentendagenleiden.nl

Tekstbijdragen en ondersteuning redactie / Anneke van Bergen en Henegouwen, Rosanne van 

Bodegom (RMO), Reinoud Boter, Jos van den Broek, Brigitte Bruyns, Geert Doeven, Jan Dröge, 

Maarten Enderman, Alexander Geertsema, Arthur Groodt, Petra vd Heijden, Paul Hoftijzer, Jos 

Hooghuis, Ward Hoskens, Anneke Jesse, Marianne Kroon, Rudolph Ladan, Saskia Leupen, Dick 

Maagdelijn, Joke van Manshanden, Corrie van Maris, Ingrid Moerman, Cas Nagtzaam, Peter  

Nederpel, Edwin Orsel, Eva Osinga, Jorinde Pijnaken-Vroeijensteijn, Bart Rijsbergen, Ron Roetman, 

Monique Roscher, Tanneke Schoonheim, Jury Smit, Susan Suer, Esther Starkenburg, Claudia 

Thunnissen, Dennis van Veen, Marieke Verweij (Museum Boerhaave), Piet van Vliet, Pieter-Jan de 

Vos, Niek de Winter, Francien van Zaanen Durand, Mechteld van Zon

Vertaling Engelse teksten Leiden / Annette Kurtz

Redactie / Carien Overdijk (themateksten), Monique Roscher (pandteksten), Francien van Zaanen 

Durand (correcties) Marianne Kroon en Saskia Leupen (eindredactie). 

Illustraties en foto’s / Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken, Beeldbank Historische Vereniging 

Oud Leiden, Jos van den Broek, Claudia Claas, Miranda Goddijn, Sjoep de Jong, Saskia Leupen, 

Collectie Museum De Lakenhal, Hielco Kuipers, Marc de Haan, Collectie Houtzaagmolen de Hees-

terboom/Houthandel Noordman, Arthur Roetman, Leidse Sterrewacht, Arjen Veldt Fotografie. 

Afbeelding omslag / Gevelsteen Nieuwe Beestenmarkt 2. Foto: Claudia Claas

De afkorting ELO verwijst naar: collectie Erfgoed Leiden en Omgeving, beeldbank: www.erfgoed-

leiden.nl 

VOORSCHOTEN
Comité OMD Voorschoten: Remmelt Kruizinga, Bart van Oirsouw en Hetty de Vrijer

Contact / website: www.oglv.nl / e-mail: monumenten@oglv.nl 

WARMOND
Comté OMD Warmond: Eppo van Bolhuis 

Contact / website: www.warmonaandekaag.nl

Ontwerp & vormgeving / Valetti, Claudia Claas

Druk / Puntgaaf Drukwerk, Leiden

Oplage / 12.000

ISBN / 978-94-6228-860-7

      

NUR / 648

COLOFON COLOFON

De redactie behoudt zich het recht voor teksten te redigeren en zo nodig in te korten. Niets uit deze uitgave mag 

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm 

of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voor-

afgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Open Monumentendagen Leiden (deel Leiden)
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NOTITIES NOTITIES
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01. STADHUIS (Informatiepunt) / BREESTRAAT 94-96, ingang bordestrap Open / ZA ZO  Meer info p. 26

02. ARCHEOLOGISCH PARK MATILO / BESJESLAAN Meer info p. 28Open / ZO  

03. BURCHT / BURGSTEEG Open / ZA ZO   Meer info p. 29

04. KOORNBRUG / OVER DE NIEUWE RIJN TER HOOGTE BURGSTEEG Meer info p. 30Open / ZO  

05. Vm. VUILVERBRANDING & SCHAKELSTATION / LANGEGRACHT 70CD Open / ZA ZO  Meer info p. 33

06.  GRAVENSTEEN / HET GERECHT / INGANG PIETERSKERKHOF 6 Meer info p. 36Open / ZA ZO  

07.  GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND / BREESTRAAT 59 Open / ZA ZO   Meer info p. 37

09. HOOGLANDSE KERK / NIEUWSTRAAT 26C Meer info p. 39Open / ZA  

10. WOONHUIS / HOOGLANDSEKERKGRACHT 24 Open / ZA ZO  Meer info p. 41

11.  HOUTZAAGMOLEN DE HERDER / HAARLEMMERWEG 77 Meer info p. 44Open / ZA ZO  

12.  HOUTZAAGMOLEN DE HEESTERBOOM / HAAGWEG 79 Open / ZA ZO   Meer info p. 45

14.  MUURTOREN OOSTENRIJK / JAN VAN HOUTKADE 50 Meer info p. 49Open / ZO  

15.  Vm. WOONHUIS VAN DE DUIVENBODE / RAPENBURG 94 Open / ZA ZO Meer info p. 50

16.  RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN / RAPENBURG 28 Meer info p. 54Open / ZA ZO

17.  MAREKERK / LANGE MARE 48 Open / ZA  Meer info p. 55

18.  WOONHUIS / STEENSCHUUR 13 Meer info p. 56Open / ZA  

19.   Vm. RK-LEESBIBLIOTHEEK / STEENSCHUUR 17 Open / ZA ZO  Meer info p. 57

20. SINT-LODEWIJKKERK / STEENSCHUUR 19 Meer info p. 59Open / ZA  

21.  WAALSE KERK / BREESTRAAT 62-64 Open / ZA ZO   Meer info p. 61

22. HET LEIDS WEVERSHUIS / MIDDELSTEGRACHT 143 Meer info p. 62Open / ZA ZO   

23.  LORIDANSHOFJE / OUDE VARKENMARKT 11-13 Open / ZA ZO Meer info p. 63

24. BEGRAAFPLAATS GROENESTEEG / GROENESTEEG 126 Meer info p. 64Open / ZO 

25. SNOUCK HURGRONJEHUIS / RAPENBURG 61 Open / ZA ZO  Meer info p. 68

26. ACADEMIEGEBOUW / RAPENBURG 73 Meer info p. 69Open / ZA ZO  

27. HORTUS BOTANICUS / RAPENBURG 73 Open / ZA ZO Meer info p. 70

28. OUDE STERREWACHT LEIDEN / INGANG RAPENBURG 73 Meer info p. 71Open / ZA ZO

29. P.J. VETHGEBOUW / NONNENSTEEG 1-3 Open / ZA ZO  Meer info p. 72

30.  RIJKSMUSEUM BOERHAAVE / LANGE SINT AGNIETENSTRAAT 10 Open / ZA ZO Meer info p. 73

31. ODESSA / HOGEWOERD 16 & 18 Meer info p. 78Open / ZA ZO

32.  Vm. LOODS GROENEWEGEN / 
       UTRECHTSE VEER 3, SSR HOGEWOERD 108 Open / ZA ZO  Meer info p. 79

LEGENDA

LEIDEN

13.  FUNDERINGEN GRIETGENTOREN / INGANG VESTESTRAAT 17 Open / ZO   Meer info p. 48

08.  PIETERSKERK / PIETERSKERKHOF 1A / KLOKSTEEG 16A Open / ZA ZO   Meer info p. 38
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www.burgy.nl

In Leiden restaureerden we dit 
Gemeentelijk monument 

ontworpen door architect Lokhorst.

van kozijn tot kathedraal

Burgy adv Monumentendagen 0418.qxp_Opmaak 1  04-05-18  09:45  Pagina 1

ACTIVITEITEN /
KAART

LEIDEN

/ voor tijden en toelichting monumenten zie p. 8 / voor tijden en toelichting nevenactiviteiten zie p. 11

A1. DE LEYDSE KLUCHTENCOMPAGNIE
PLEIN VOOR HET GRAVENSTEEN / PAND 6

/ ZA ZO  

A2. FOTO’S VAN VROEGER
STADHUIS / PAND 1 

/ ZA ZO

A3. BOEKENMARKT IN DE VM. RK- LEESBIBLIOTHEEK 

PAND 19
 

/ ZA ZO  

A4. MATILO BOUWT
PARK MATILO / PAND 2 

/ ZO  

A5. VERSTEEND LEVEN
BAMBAM STEENHOUWERS / PAND 5 

/ ZA ZO  

RONDLEIDINGEN EN STADSWANDELINGEN /

R1. RAADSLEDEN GEVEN RONDLEIDINGEN
STADHUIS / PAND 1

/ ZA ZO  

R2. RONDLEIDING BIBLIOTHECA THYSIANA
BIBLIOTHECA THYSIANA / RAPENBURG 25

/ ZA ZO  

R3. RONDLEIDINGEN 
PIETERSKERK / PAND 8 / INGANG KLOKSTEEG 16

/ ZA ZO  

R4. RONDLEIDINGEN / ZA ZO  

JEUGDACTIVITEITEN /

J1.  CHECK IN VOOR JE REIS DOOR LEIDEN 
START BIJ HET GRAVENSTEEN / PAND 6

/ ZA ZO  

J2.  KINDERACTIVITEITEN VOOR HET GRAVENSTEEN 
GRAVENSTEEN / PAND 6

/ ZA ZO  

J3.  LETTERS HAKKEN IN STEEN
BAMBAM STEENHOUWERS / PAND 5  

/ ZA ZO  

T1. VERWOVEN VERWONDERING 
LEIDS WEVERSHUIS / PAND 22 

/ ZA ZO  

TENTOONSTELLINGEN /

T2. DE PLUDERHOSEN VAN DE GEUZENADMIRAAL 
LEIDS WEVERSHUIS / PAND 22 

/ ZA ZO  

T3. OUD-EUROPA
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN / PAND 16

/ ZA ZO  

T4. FRANKENSTEIN 
RIJKSMUSEUM BOERHAAVE / PAND 30 

/ ZA ZO  

A6. BEKLIM DE TRANS VAN DE PIETERSKERK
PIETERSKERK / PAND 8 / INGANG KLOKSTEEG 16

/ ZA ZO  

A9. PRONCK BIERBROUWERIJ
PAND 5

/ ZA ZO  

A8. BOLLENMARKT
HORTUS BOTANICUS / PAND 27 

/ ZA ZO  

J4.  VERSTEEND LEVEN
BAMBAM STEENHOUWERS / PAND 5  

/ ZO  

J5.  KINDERACTIVITEITEN BIJ PARK MATILO
PARK MATILO / PAND 2

/ ZO  

J6.  WATERLAND BOERHAAVE
RIJKSMUSEUM BOERHAAVE / PAND 30 

/ ZA ZO  

RIJKSMUSEUM BOERHAAVE / PAND 30 

R5. RONDLEIDING HORTUS BOTANICUS
HORTUS BOTANICUS / PAND 27 

/ ZA ZO  

R6. STADSWANDELING SINGELPARK
START INGANG P.J. VETH VIA NONNENSTEEG / PAND 29

/ ZO  

R6. STADSWANDELING
START STADHUIS / PAND 1

/ ZA ZO  
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