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In Leiden, Stad van Ontdekkingen, nodigen wij u dit jaar uit symbolen en iconen te gaan verken-

nen. Bekijk onze keuze uit de ruim drieduizend rijks- en gemeentemonumenten die Leiden rijk is. 

Hopelijk staat u net zo versteld van de diversiteit aan beeldtaal in onze stad als wij. 

We maakten een selectie van 39 panden die gedecoreerd zijn met symbolen en iconen van 

‘Recht en Macht’, ‘Geloof & Barmhartigheid’ of ‘Wetenschap en (Bouw)kunst’.

Deze beeldtaal op gevels, daken en in interieurs dient meestal om de status, het belang en de 

rijkdom van de daar gevestigde instanties of bedrijven te onderstrepen: Deze ‘taal’ was bovendien 

ook leesbaar voor de vele laaggeletterden en analfabeten die Leiden tot ver in de twintigste eeuw 

telde. De leeuwen met hun schilden met het Leidse stadswapen, Vrouwe Justitia met haar zwaard 

en weegschaal: ze vertellen iets over de functie van de bouwwerken waar ze op staan.  

Het jaarthema leent zich bij uitstek om eens met andere ogen te kijken naar de talrijke symbolen 

in en op Leidse gebouwen: gevelstenen, uithangborden, kopjes en leeuwen, wapenschilden en 

metseltekens. Wanneer je er eenmaal op let, kun je ze eenvoudigweg niet meer missen. 

Ontdek de geheimen van muurtoren Oostenrijk, grijp de laatste kans om de voormalige Huis-

houd- en Nijverheidsschool te bekijken. Bezoek de geloofshuizen en bekijk de symboliek, de duif 

voor de Heilige Geest, de zwaan van de lutheranen, de Andalusische ster van Islamitisch Centrum 

Imam Malik, de passer en winkelhaak van de Vrijmetselaars. En niet te vergeten: het alziend oog 

op de Coeliekerk, de Hartebrugkerk die in zijn catacomben het minst bekende museum van Lei-

den herbergt: Museum Greccio. 

In 2016 is dit de 29ste keer dat wij de Open Monumentendagen organiseren. Zonder de hulp van 

de pandeigenaren, subsidiegevers, sponsors en deskundigen lukt ons dat niet. Daarnaast maken 

wij gebruik van de onmisbare werkkracht van meer dan tweehonderd vrijwilligers. 

Namens het Bestuur van de Stichting Open Monumentendagen Leiden: enorm veel dank voor de 

belangeloze en zeer gewaardeerde inzet.

VOORWOORD

Alexander C. Geertsema / Voorzitter Stichting Open Monumentendagen Leiden
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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? 

Stuur een mail naar info@openmonumentendagenleiden.nl; we nemen dan contact met je op. 
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In dit boekje vindt u alle informatie over de Open Monumentendagen Leiden en Leiderdorp: 

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

van het gehele programma inclusief alle nevenactiviteiten. 

Volgorde en Routes /  
De panden zijn gegroepeerd in thema’s onder het jaarthema Iconen & Symbolen, maar kunnen 

uiteraard in elke willekeurige volgorde bezocht worden. Er is een wandelroute en een fietsroute 

langs de opengestelde monumenten in Leiden, maar u kunt ook zelf een route samenstellen. 

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

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

Leiderdorp za 11-17 u 

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

monumenten in dit boekje.

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

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

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

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

plaatse op te volgen. 

Toegankelijkheid mindervaliden /  
Tot onze grote spijt zijn niet alle panden toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  

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

Breestraat 92 (pand 1). Zaterdag en zondag geopend van 10-17 uur.  

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

verkrijgbaar bij het centrale informatiepunt in het Leidse Stadhuis, Breestraat 92 (pand 1) en bij de 

kinderactiviteiten op de Burcht (Burgsteeg). 

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

u gebruik maken van verschillende parkeerterreinen. Raadpleeg hierover www.leiden.nl/parke-

ren. Of parkeerterrein Haagweg: 071-512 00 71.

Openbaar vervoer /  
Actuele informatie via www.9292ov.nl of 0900-9292 (€ 0,70 p.min). 

Informatie /  
Voor Leiden: www.openmonumentendagenleiden.nl / Leiderdorp: www.leiderdorp.nl 

Actuele informatie tijdens de Open Monumentendagen via twitter: @OMDLeiden, of facebook:  

Open Monumentendagen Leiden.

TIPS

VOOR DE BEZOEKER

OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

01. STADHUIS (INFOPUNT)

INGANG: BREESTRAAT 92

Open / ZA ZO  
Meer info p. 26

02. BURCHT

BURGSTEEG  Meer info p. 27

AKNB za 10-17

Open / ZA 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) toegankelijk voor mindervaliden
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. GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND

BREESTRAAT 59

Open / ZA   
Meer info p. 28

04. GRAVENSTEEN & TUCHTHUIS

PIETERSKERKHOF 6 Meer info p. 29

Open / ZA ZO  

05. ARCHEOLOGISCH PARK MATILO 

BESJESLAAN Parkeren via Willem van der Madeweg en dan via voetpad Besjeslaan

Open / ZO  
Meer info p. 30

06. ZIJLPOORT

HAVEN 100 Meer info p. 31

±ANFB 12-16

Open / ZO  AEK F

07. MUURTOREN OOSTENRIJK

JAN VAN HOUTKADE 50

Open / ZO   
Meer info p. 34

08. Vm. WOONHUIS THORBECKE 

GARENMARKT 9 Meer info p. 35

IF

Open / ZO  ±AI

09. PIETERSKERK 

KLOKSTEEG 16

Open / ZA ZO  
Meer info p. 38

10. SINT-PETRUSKERK 

LAMMENSCHANSWEG 40A Meer info p. 39

AEK

Open / ZA ZO  AK

11 . HOOGLANDSE KERK 

NIEUWSTRAAT 26C

Open / ZA   
Meer info p. 40

12. MAREKERK 

LANGE MARE 48 Meer info p. 41

AKB 11-17

Open / ZA   

NB 10-17

INF

AK

FB 13-17���

13. HARTEBRUGKERK 

HAARLEMMERSTRAAT 110 Meer info p. 42

Open / ZA   AK

Bezoek aan elk van de opengestelde monumenten is op eigen risico. Bij het betreden van panden in verbouwing wordt stevig 
schoeisel ten zeerste aangeraden. Kinderen alleen onder begeleiding van één volwassene per kind.

ICONEN VAN RECHT & MACHT /

ICONEN VAN GELOOF & BARMHARTIGHEID /
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OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

OVERZICHT MONUMENTEN

15. STICHTING LEIDS MAÇONNIEK CENTRUM
STEENSCHUUR 4-6

Open / ZA ZO 
Meer info p. 44

16. ISLAMITISCH CENTRUM IMAM MALIK

NIEUWE MARNIXSTRAAT 80 Meer info p. 45

±A

Open / ZA    AB 

LEIDEN

17. TURKSE MOSKEE MIMAR SINAN 

CURAÇAOSTRAAT 3 

Open / ZO  
Meer info p. 46

18. HISTORISCHE BEGRAAFPLAATS 
GROENESTEEG

GROENESTEEG 126 Meer info p. 47

±AKNFB

Open / ZO  AN

19. DIACONAAL CENTRUM DE BAKKERIJ

OUDE RIJN 44 B

Open / ZA  
Meer info p. 52

20. Vm. HEILIGE GEEST OF ARME 
WEES- EN KINDERHUIS

HOOGLANDSEKERKGRACHT 17A Meer info p. 53

AINF

Open / ZA  IK

21. WAALSE KERK  

BREESTRAAT 62-64

Open / ZA    
Meer info p. 54

22. AALMARKTPROJECT: 
LVC/CATHARINASTEEG 

BREESTRAAT 66 pand in verbouwing Meer info p. 55

±AK

Open / ZA  ±AI

23. EVANGELISCH LUTHERSE KERK

HOOGLANDSEKERKGRACHT 26

Open / ZA   
Meer info p. 56 

24. Vm. EVANGELISCH LUTHERS WEES- 
EN OUDE LIEDENHUIS

MIDDELWEG 38 Meer info p. 57

±AK

Open / ZA ZO  I

25. ACADEMIEGEBOUW

RAPENBURG 73

Open / ZA ZO  
Meer info p. 60

26. P.J. VETHGEBOUW 

NONNENSTEEG 1-3 pand in verbouwing Meer info p. 61

AIK

Open / ZA ZO N

27. LEIDSE STERREWACHT

INGANG: RAPENBURG 73

Open / ZA ZO 
Meer info p. 62

28. HORTUS BOTANICUS

RAPENBURG 73 Meer info p. 63

±AIEF

Open / ZA ZO ANEF

30. OUDE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK  

RAPENBURG 70

Open / ZA ZO    
Meer info p. 66

31. KAMERLINGH ONNES GEBOUW 

STEENSCHUUR 25 Meer info p. 67

AK

Open / ZA ZO   AK

32. TEMPLUM SALOMONIS

NIEUWSTEEG 1

Open / ZA ZO  
Meer info p. 68

33. HUIS DE VISSCHER 

NIEUWE RIJN 2 pand in verbouwing Meer info p. 69

AN

Open / ZA ZO  

35. WOONHUIS/ATELIER 

PIETERSKERKGRACHT 11

Open / ZA ZO  
Meer info p. 73

36. LEIDSE SCHOUWBURG

OUDE VEST 43 Meer info p. 74

Open / ZO ±ANFEB 12-17

Museum Greccio

I

14. MUSEUM GRECCIO

LANGE MARE 79 Meer info p. 43

Open / ZA   I

34. VAN BROUCKHOVENHOF 

PAPENGRACHT 16

Open / ZA ZO  
Meer info p. 72

I

13.45-14.15 ivm gebed geen toegang 

ICONEN VAN WETENSCHAP & (BOUW)KUNST /

29. SIEBOLDHUIS 

RAPENBURG 19

Open / ZA ZO  
Meer info p. 65

AEB za 10-17

38. MEELFABRIEK 

OOSTERKERKSTRAAT 18 pand in verbouwing

Open / ZA ZO  
Meer info p. 76

39. Vm. HUISHOUD- EN NIJVERHEIDSSCHOOL 

RAPENBURG 23 / GROENHAZENGRACHT 1B Meer info p. 77

INK

Open / ZA ZO ±ANF

37. MOLENMUSEUM DE VALK

2E BINNENVESTGRACHT 1

Open / ZA ZO  
Meer info p. 75

IFB zo 13-17

±A
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NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

J1. SPEUREN DOOR LEIDEN
START BIJ DE BURCHT, 
BURGSTEEG / PAND 2

 / ZA ZO en de rest van het jaar!

Haal je KidsGids bij het Stadhuis (pand 1) of de Burcht en ga 
op pad door Leiden met de speurtocht vol weetjes. Je kunt 
deze speurtocht later in het jaar nog eens lopen.

J2. SPELLEN EN 
JEUGDCIRCUS OP DE BURCHT

DE BURCHT / PAND 2

/ ZA ZO  13-17 u

Ontwerp je eigen wapenschild. Welk wapen past bij jouw 
familie? Maak de Burchtbouwplaat, Technika10 en nog veel 
meer.

JEUGDACTIVITEITEN /

J3. HOE ONTWERP JE EEN HUIS?

Vm. HUISHOUDSCHOOL / PAND 39

/ ZA ZO  12-17 u

Maak zelf een echte bouwtekening zoals architecten 
vroeger maakten. Samen met Janet Keukelaar (Galerie 
PAR) leer je hoe je een ouderwetse blauwdruktekening kan 
maken (cyanotypes). Kom kijken en doe zelf mee! 

J4. HET GEHEIM VAN DE SMID

SMEDERIJ, OUDE VARKENMARKT 4 

/ ZO  vanaf 12 u

Sla de spijker op zijn kop in de oude smederij. (Let op: kinde-
ren alleen onder begeleiding van één volwassene per kind).

TENTOONSTELLINGEN EN INFORMATIE /

T1. HET GRAVENSTEEN 
VERBEELD EN GETEKEND

GRAVENSTEEN / PAND 4

/ ZA  12-17 u  ZO 10-17 u

Doorlopende powerpointpresentatie. Alleen toegankelijk 
dmv rondleiding. Jacobus-Abraham van der Heijden, zoon 
uit beroemde Leidse architectenfamilie, heeft een opmerke-
lijke serie tekeningen gemaakt van het Gravensteen waarin 
hij al tekenend verkende hoe het er vroeger mogelijk heeft 
uitgezien. Je zou hem een bouwhistoricus avant la lettre 
kunnen noemen.  

A1. DE SYMBOLIEK VAN HET HUWELIJK
STADHUIS Trouwzaal / PAND 1

/ ZA 13-16 u

Ieder jaar trouwen er gemiddeld 500 stellen in Leiden. 
De meeste huwelijken worden voltrokken door een van de 
negen Buitengewone ambtenaren van de Burgerlijke stand, 
de zgn. “Babsen”. Vandaag krijg je een kijkje in de keuken van 
het trouwambtenaarschap. Uiteindelijk mag je zelf de toga 
aan en een proefhuwelijk voltrekken. 

ACTIVITEITEN /

A2. DADA IN LEIDEN
LEIDSE SCHOUWBURG Foyer / PAND 36
Over een iconische voorstelling in de 
Leidse Schouwburg

/ ZO  13.30, 14.30, 15.30 u

Sneak preview over de totstandkoming van een bijzonder 
stripboek over de Iconische Dada voorstelling in de Leidse 
Schouwburg in 1923 Barthel Brussee, tekenaar en mede-
initiatiefnemer geeft op beeldende wijze tekst en uitleg.  

I. INFORMATIEPUNT 

STADHUIS / PAND 1

/ ZA ZO  10-17 u

Afhaalpunt voor het boekje, o.a. boekverkoop, presentatie 
Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) en Stichting 
Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) 

A3. BLOEMBOLLENMARKT 

HORTUS BOTANICUS / PAND 28

/ ZA ZO  10-17 u

Bij de ingang van de Hortus kun je terecht voor de mooiste 
bloembollen. In het najaar planten levert een bloemenzee in 
het voorjaar! 

A4. DRAAIENDE DERWISJEN EN 
TURKSE THEE
TURKSE MOSKEE MIMAR SINAN / 
PAND 17

/ ZO  14-14.30 u en 15-15.30 u

Draaiende Derwisjen dansen hun “sema”, een gebed op 
traditionele Turkse muziek. Daarbij wordt Turkse thee ge-
schonken.  T3. ANTIQUARISCHE BOEKEN EN 

PRENTEN OVER DE TENNISSPORT

TEMPLUM SALOMONIS / PAND 32

/ ZA ZO
Templum Expositie van antiquarische boeken en prenten 
over de Edele tennissport uit de collectie van Evert 
Schneider (oud-Davis Cup-speler) .

T2. WAPENS VAN HET HOOGHEEM-
RAADSCHAP VAN RIJNLAND
GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND / 
PAND 3

/ ZA  12-17 u  

Presentatie in de Blauwe Zaal van documenten en foto’s 
waarbij ingezoomd wordt op het wapen van Rijnland en 
de symboliek. 

T5. PRESENTATIE HISTORIE EN PLANNEN  
Vm. HUISHOUDSCHOOL / PAND 39

/ ZA ZO  
Architectenbureaus Locus en Flinterdiep over historie en 
plannen voor de vm. Huishoudschool.

T4. INSPIRATIE VRIJE NATUUR & 
INDUSTRIELE VORMGEVING

MEELFABRIEK / PAND 38

/ ZA ZO
Galerie van Haeften organiseert een tweetal exposities: 
bij de entree in het Poortgebouw de tentoonstelling 
‘Omni Tempore’, figuratief werk geïnspireerd op waar-
nemingen zowel in de vrije natuur als in een industriële 
omgeving als De Meelfabriek. In het Molengebouw/Rif-
fellokaal complex: de expositie ‘Raw Energy’ met recent 
werk van vijf Nederlandse kunstenaars. De kunstwerken 
passen naadloos bij de ongepolijste, ruwe staat van staal 
en steen van de voormalige fabriek. 

J5. KLASSENDAG

DIVERSE MONUMENTEN

/ WO 7 sept VR 9 sept

Diverse scholen bezoeken met de groepen 6, 7 en 8 een 
monument in de Leidse binnenstad. Breng met je klas een 
bezoek aan een monument en ga op onderzoek uit. Wat 
is een monument en hoe onderhoud je zo’n bijzonder 
gebouw? Voor meer info zie de Kidsgids af te halen bij het 
Stadhuis (pand 1).



L
E

ID
E

N
/12

L
E

ID
E

N
/13

NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

vervolg > TENTOONSTELLINGEN EN INFORMATIE /

T6. MINI EXPOSITIES 

HUIS DE VISSCHER / PAND 33

/ ZA ZO
Informatie bouwgeschiedenis en het verhaal van de brand in 
1766 / Presentatie Kon. Brill NV. 

T7. WAT IS JE FAVORIETE 
LEIDSE SYMBOOL?

P.J. VETHGEBOUW
in de bibliotheek / PAND 26

/ ZA ZO

Edelsmid Isabelle Ri°on schreef in 2014 tijdens de 
The Big Draw een prijsvraag uit: Wat is je favoriete symbool 
van Leiden? Een aantal van de ontwerpen heeft ze inmid-
dels verwerkt tot prachtige Leidse sieraden, maar nog nooit 
waren alle inzendingen te bewonderen: van klein tot groot.   

R. STARTPUNT 
WANDELING EN FIETSTOCHT 

STADHUIS / PAND 1
/ ZA ZO
Zowel de fietsroute als de wandeling langs de Open 
Monumenten start bij het Stadhuis (p. 18).

L1. SIEBOLD, ARTS, BOTANIST, 
VERZAMELAAR, SPION
OUD LEIDEN LEZING IN 
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN, 
RAPENBURG 28

/ VR  9 september 20 u. Zaal open 19.30 u

Prof. dr. Matthi Forrer oud-hoogleraar Materiële cultuur 
van Japan en thans senior researcher bij het Museum voor 
Volkenkunde. De Historische Vereniging Oud Leiden organi-
seert de jaarlijkse Oud Leiden lezing aan de vooravond van 
de Open Monumentendagen. 

LEZINGEN /

RONDLEIDINGEN /

NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

R1. RAADSLEDEN GEVEN ROND-
LEIDINGEN IN HET STADHUIS

STADHUIS / PAND 1
/ ZA ZO 11-15 u

Ga op pad met een raadslid en neem een kijkje achter de 
schermen van het Stadhuis.

R2. BIBLIOTHECA THYSIANA
RAPENBURG 25

/ ZA ZO vanaf 12 u

Breng een bezoek aan de zeventiende eeuwse bibliotheek, 
speciaal voor de collectie van Thysius gebouwd door Arend 
van ‘s-Gravesande. Interieur en collectie vormen een onlos-
makelijk geheel. In verband met de zeer kwetsbare collectie, 
is slechts een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar. 
Kaarten afhalen bij het Stadhuis (pand 1). 
NB Per dag worden 80 genummerde kaarten afgegeven 
voor diezelfde dag. Slechts 1 kaart per persoon. De biblio-
theek is de rest van het jaar alleen op aanvraag middels 
betaalde rondleidingen te bezoeken. Voor meer informatie: 
specialcollections@library.leidenuniv.nl.

R3. RONDWANDELING LANGS GEVEL-
TEKENS EN HUN SYMBOLIEK 

STARTPUNT STADHUIS / PAND 1
/ ZA  11, 13, 15 u zie: Stadhuis infopunt (pand 1)  

O.l.v. leden van de werkgroep geveltekens van de Histori-
sche Vereniging Oud Leiden ontdek je geveltekens en spo-
ren uit het verleden. NB Intekenen op lijst infopunt Stadhuis, 
max 20 personen per groep (vol=vol)

R4. WANDELING LANGS 
VANITASSYMBOLIEK 

STARTPUNT STADHUIS / PAND 1
/ ZO 12, 14, 16 u zie: Stadhuis infopunt (pand 1)  

Rondwandeling langs Leidse kerken en begraafplaatsen op 
zoek naar vanitas symboliek. Onder begeleiding van Jos van 
den Broek. NB Intekenen op lijst infopunt Stadhuis, max 20 
personen per groep (vol=vol)

vervolg > RONDLEIDINGEN /

R5. RONDLEIDING 
HISTORISCHE BEGRAAFPLAATS 
GROENESTEEG / PAND 18

/ ZO 10-17 u doorlopend

Tijdens een rondwandeling ga je op zoek naar vanitas-
symboliek. 

R6. DE BEKENTENISSEN VAN PETRUS
STARTPUNT STADHUIS / PAND 1

/ ZO 15 u: Aanmelden Stadhuis infopunt (pand 1) 

In 2015 verscheen De bekentenissen van Petrus geschre-
ven door Jeroen Windmeijer. Ga mee met de auteur langs 
locaties die een rol spelen in het boek. NB Intekenen op lijst, 
max 20 personen per groep (vol=vol).

R7. WANDELING OF FIETSTOCHT 
LANGS DE LIMES

Etappe 2 van de route-app van SCHEP ‘Langs de Limes ; 
tussen Germanen en Romeinen’ voert langs de Oude Rijn. 
De app kan gratis worden gedownload via de website www.
langsdelimes.nl en/of www.izi.travel/nl. Je kunt hem o³ine 
gebruiken.

Beleef de Romeinse Limes in Zuid-Holland 
met de route-app van SCHEP

L2. LEZING OVER HET JIDDISCH 

DOOR RUBEN VERHASSELT  
SYNAGOGE, LEVENDAAL 14

/ ZO  13-14 u

In het kader van het Europees jaar van het Joodse Erfgoed 
organiseert het Joods studiecentrum een lezing over het 
Jiddisch door Ruben Verhasselt. Voor deze lezing is een 
beperkt aantal toegangskaarten af te halen. Kaarten afhalen 
op zaterdag bij het Stadhuis (pand 1). NB. Per lezing worden 
60 genummerde kaarten afgegeven. Slechts 1 kaart per per-
soon. Toegang uitsluitend op vertoon van kaartje. Zaal open 
kwartier voor aanvang van de lezing. NB. Bezoekers moeten 
zich kunnen legitimeren.

L3. LEZING OVER HET LADINO, AL 520 
JAAR EEN VEELZIJDIGE JOODSE TAAL  
DOOR JONATHAN BENAVIDES 
SYNAGOGE, LEVENDAAL 14

/ ZO  15-15.45 u

Voor deze lezing is slechts een beperkt aantal toegangs-
kaarten beschikbaar. Kaarten afhalen op zaterdag bij het 
Stadhuis. NB Per lezing worden 60 genummerde kaarten 
afgegeven. Slechts 1 kaart per persoon. Toegang uitsluitend 
op vertoon van kaartje. Zaal open kwartier voor aanvang van 
de lezing. NB Bezoekers moeten zich kunnen legitimeren.

R8.RONDLEIDING ACHTER DE SCHERMEN
LEIDSE SCHOUWBURG / PAND 36

/ ZO 13, 14, 15 & 16 u

Neem een kijkje achter het toneel van de oudste schouw-
burg van Nederland.
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KORENPROGRAMMA ZATERDAG /

HOOGLANDSE KERK / pand 11

LEIDS KAMERKOOR  13 en 15 u

/ ZA
Het Leids Kamerkoor bestaat uit ongeveer 25 enthousiaste 
zangers met Jeroen Spitteler als dirigent. Het koor is actief 
aanwezig bij Leidse evenementen. Tijdens de Open Monu-
mentendagen zingt het stukken uit het zomerprogramma 
‘Rise up my love’. 

MAREKERK / pand 12 

LEIDERDORPS KAMERKOOR  13 en 15 u

/ ZA
Het Leiderdorps Kamerkoor is opgericht in 1977 en staat o.l.v. 
Arnaud van Gelder. Naast het ‘echte’ kamerkoorrepertoire 
voert dit koor ook grotere, door orkest begeleide werken in 
kamerkoorbezetting uit. Op het programma staat muziek 
uit de renaissance en barok (o.a. Hans Leo Hassler; Heinrich 
Schütz; Johann Sebastian Bach) en van Sergei Rachmaninov.

SINT-PETRUSKERK / pand 10

VOX HUMANA  13 en 15 u

/ ZA
Mannenkoor Vox Humana uit 1970 telt circa 65 zangers. 
Naast eigen concerten verleent het koor medewerking aan 
kerkelijke vieringen en korendagen. Tijdens de Open Mo-
numentendagen brengt het bekend mannenkoorrepertoire 
(zoals het Slavenkoor, Soldatenkoor en Jaeger Chor) en 
eigentijds werk zoals ‘Bridge over troubled water’ en ‘Rhythm 
of life’.

EVANGELISCH LUTHERSE KERK / pand 23

ARNOLD SCHÖNBERG KOOR  13 en 14 u

/ ZA
Het Arnold Schönberg Kamerkoor o.l.v. Jonatan Alvarado 
zingt ter gelegenheid van Open Monumentendagen geeste-
lijke liederen uit de 15e tot de 20e eeuw.

VOORMALIG WEESHUIS / pand 20

VOCAAL ENSEMBLE PUR SANG  13 en 15 u

/ ZA
Pur Sang, opgericht in 1989 in Leiderdorp, is een kamerkoor 
met 20 leden. Repertoire 2016: Andrès (‘Le temps chemine’), 
Elgar (‘O Happy Eyes’), Mendelssohn (‘Abschied vom Walde’), 
Bratton (‘Teddy Bears’ Picnic’), Rheinberger (‘Abendlied’), 
Saint-Saëns (‘Les fleurs et les arbres’) en English romantic 
partsongs.

KAMERLINGH ONNES GEBOUW / pand 31

MRS. DARCY  15 en 16 u
Historische Collegezaal

/ ZA

Het octet Mrs. Darcy is voortgekomen uit Collegium Mu-
sicum en komt wekelijks bij elkaar, met Rosalie Sloof als 
artistiek leider. Het repertoire is zeer divers, maar de laatste 
jaren bijna altijd klassiek.

KLEIN LEIDS LIEDERENKOOR   13 en 14 u
Historische Collegezaal

Het Klein Leids Liederen Koor uit 2002 zingt vierstemmig we-
reldlijke liederen uit alle tijden en landen. Meestal a capella, 
soms begeleid. Harm Huson is dirigent. Tijdens de Open 
Monumentendagen zingt het koor liederen uit hun muzikale 
vertelling over de kracht van water en uit een programma in 
voorbereiding over de liefde.

KORENPROGRAMMA ZONDAG /

STADHUIS / pand 1
KAMERKOOR VOCALEI  14 en 15.30 u
Burgerzaal 

/ ZO
Kamerkoor Vocalei denkt bij het thema Iconen & Symbolen 
meteen aan Bach (symbolisch voor barok) en Mozart. In de 
religie worden God, onze Vader en Maria, de moeder van 
God, als Iconen gezien. Uit de mythologie zingt Vocalei over 
Bacchus, de god van de wijn. Getoonzet door o.a. T. Tallis, W. 
Byrd, H. Purcell, J.S Bach, W.A. Mozart, H. Andriessen en A. 
Favero.

vervolg > KORENPROGRAMMA ZATERDAG /

OOST EUROPAKOOR MILA  13 en 15 u Oost-Europakoor Mila bestaat 25 jaar. Bij het thema Iconen & 
Symbolen denkt het meteen aan de Russische kerk en zingt 
‘Otče naš’ (het Onze Vader in het Russisch). En daarnaast 
liederen uit Polen, Turkije, Kroatië, Macedonië en Bulgarije.

ACADEMIEGEBOUW / pand 25

CLOSE TO HARMONY  13 en 15 u

/ ZA
Close to Harmony is een Leids a-capellakoor uit 2002 met 
jazzy repertoire. Voor de Open Monumentendagen kiest het 
iconen uit zijn close-harmony-repertoire, zoals ‘Night and 
Day’, ‘Tea for Two’, ‘Over the Rainbow’ en als symbolische 
afsluiter ‘That’s all’.

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK / pand 30

POPKOOR SING IN TUNE  13 en 13.45 u

/ ZA

Sing in Tune uit Leiden is een meerstemmig koor onder 
begeleiding van Michaël van der Putten dat 30-40 leden 
telt. Het repertoire bestaat uit Engelstalige popsongs, zowel 
hedendaags als evergreens.

PUIC GEMENGD KOOR  14.30 en 16 u Puic zingt alles wat los en vast zit. Soms uitbundig en poppy, 
zoals ‘Viva la Vida’ van Coldplay, soms klassiek zoals enkele 
nummers op teksten van Shakespeare of ‘Man that is born of 
a woman’ van Purcell.

MEELFABRIEK / pand 38

EUROKOOR  13 en 14 u 
Begane grond  fabriek

/ ZA

Het Eurokoor is zo’n 85 leden sterk. Het staat o.l.v. dirigent 
Judith Tacken en wordt begeleid door de EuroPacemakers. 
Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit popmuziek, in 
brede zin.
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Meelfabriek. Foto: Claudia Claas
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vervolg > KORENPROGRAMMA ZONDAG / ORGELPROGRAMMA /

WAALSE KERK / pand 21 / ZA  
Doorlopend orgelspel door leerlingen van Erik van Bruggen 
en om 17.00 uur orgelconcert. 

ACADEMIEGEBOUW / pand 25 / ZO  10-12.30 u 

Doorlopend orgelspel, bezichtiging, uitleg en mogelijkheid 
zelf te spelen.

ACADEMIEGEBOUW / pand 25

PHOENIX KWINTET 13 en 15 u

/ ZO
De leden van het Phoenix Kwintet zingen naast solistisch 
ook in diverse Leidse koren. In dit kwintet bundelen ze hun 
vocale krachten om de prachtige madrigalen van Claudio 
Monteverdi uit te voeren.

ZIJLPOORT / pand 6

GEMENGD KOOR MUSICA MISTA  13 en 15 u

/ ZO
Gemengd koor Musica Mista brengt o.l.v. Stephanie Müller 
werk van stijliconen uit de klassieke en lichte muziek, zoals 
Mozart, Irving Berlin, Lennon & McCartney, Johannes Brahms 
en Bronislow Kaper.

GEMENGD KOOR APPASSIONATO 13.30 en 15 u Appasionato is een vierstemming koor met 32 leden dat dit 
jaar 15 jaar bestaat. Het heeft een uitgebreid repertoire, waar-
onder licht klassiek, popsongs, musical- en wereldliederen.

SINT-PETRUSKERK / pand 10 / ZO

KAMERLINGH ONNES GEBOUW / pand 31

HET ZINGEND HART  13 en 15 u
Historische Collegezaal 

/ ZO
Bij Het Zingend Hart gaan koorzang en theater hand in hand. 
Witte zwanen, zwarte zwanen staan symbool voor tragiek, 
romantiek en passie.

CAPELLA VOCALE  14 en 16 u
Historische Collegezaal

Kamerkoor Capella Vocale o.l.v. Monique Schendelaar doet 
veel muzikale stijlen aan, van de middeleeuwen tot heden, 
en af en toe minder klassiek. Het viert later dit jaar zijn 
20-jarig jubileum met o.a. een motet van J.S. Bach en de 
première van de compositie Nu. 

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK / pand 30

POPKOOR HEART & SOUL  14 en 15 u
Hal begane grond

/ ZO
Heart and Soul staat voor een eigenzinnig en enthousiast 
meerstemmig vrouwenkoor. Het repertoire varieert van 
swingende oude pop- en soulhits, huidige top-40 nummers 
tot Afrikaanse muziek. 

MEELFABRIEK / pand 38

WERELDKOOR LEIDEN  13 en 15 u
Lobby rechts van toegangshek

/ ZO
Wereldkoor Leiden zingt liederen van over de hele wereld in 
verschillende talen. Tijdens deze Open Monumentendagen 
zingt het meerstemmige Afrikaanse en Europese liedjes, van 
Ira Congo naar Nasten’ka naar ‘Le Temps des Cerises’.

HARTEBRUGKERK / pand 13 / ZA  
Inloopconcert Hartebrugkoor en orgelspel.

SINT-PETRUSKERK  / pand 10 / ZA ZO 
Doorlopend orgelspel, bezichtiging, uitleg en mogelijkheid 
zelf te spelen. 

EVANGELISCH LUTHERSE KERK / pand 23 / ZA  15.30-16 u

Orgelspel Michiel Ras en Maarten Boonstra.

OVERIGE MUZIEK /

PIETERSKERK / pand 9 / ZO  13, 14 en 15 u (steeds 20 min.)

Sleutels tot Schuyt. Het Praetorius Ensemble o.l.v. Norbert 
Kunst brengt in dit programma een ode aan de Leidse 
componist Cornelis Schuyt (1557-1616), die in de Pieterskerk 
begraven ligt. 

ZIJLPOORT / pand 6 / ZO  14 en 16 u

Stella Musica speelt muziek uit de tijd van de Rederijkers. De 
bezoekers kunnen zelf een keuze maken uit liedjes die in de 
zeventiende eeuw in de Zijlpoort hebben geklonken. 

TURKSE MOSKEE MIMAR SINAN / pand 17 / ZO  14-14.30 en 15-15.30 u

Draaiende Derwisjen dansen hun ‘sema’, een gebed op 
traditioneel Turkse muziek van de Ud, de Bendir en de Ney, 
de rietfluit. 

MUZIEK IN MONUMENTEN

LEIDEN

Groot Auditorium
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Tenzij anders vermeld, is een pand beide dagen geopend. 

Tip: zaterdag is het druk vanwege de markt; deze dag leent zich het beste voor de wandelroute. 

Halverwege kan de route afgebroken worden. 

Wandelingroute / 

Start bij het Stadhuis (1) in de Breestraat. Ga met de rug naar het stadhuis rechtsaf tot aan het 

voormalig LVC, Leids Vrije Tijds Centrum (22, alleen za) op Breestraat 66. Op nr. 62-64 is de 

Waalse kerk (22, alleen za), de voormalige kapel van het Catharinagasthuis. Steek over naar 

Breestraat  59, Het Gemeenlandshuis van Rijnland (3, alleen za). Vervolg de route over de 

Breestraat en sla linksaf de Mooi Japiksteeg in. Je bent nu op de Langebrug. Steek de straat over 

en loop door naar Pieterskerkgracht 11 (35). Vervolg de route over de Pieterskerkgracht en ga 

aan het einde rechtsaf de Lokhorststraat in. Op de hoek rechts is de Latijnse school. Sla rechtsaf 

de Schoolsteeg in. Halverwege deze steeg zie je links de achterzijde van de woningen van het Van 

Brouckhovenhof. Sla aan het einde van de steeg linksaf. Je bent nu weer op de Langebrug. Bij de 

eerste zijstraat links ga je de Papengracht op. Op nr. 18 is Van Brouchovenhofje (34). Ga met je 

rug naar het hof rechtsaf en bij de eerste zijstraat linksaf tot je op het Rapenburg staat. Op nr.  8 is 

een mooi voorbeeld van geveldecoratie te zien. Volg het Rapenburg rechtsaf tot aan de hoek. Ga 

links de brug over langs de De Gijselaarsbank en vervolg je weg aan de overkant van het Rapen-

burg. Op nr. 19 is het SieboldHuis (29). Ga rechtsaf de Groenhazengracht op. Het gebouw op de 

hoek is de Voormalige Huishoudschool (39). Op de andere hoek van de Groenhazengracht met 

het Rapenburg ligt Bibliotheca Thysiana (Nevenactiviteit R2). Dit pand is evenals het Van Brou-

chovenhoºe en de achtergevel van het SieboldHuis ontworpen  door stadsarchitect Arent van 

‘s-Gravesande. Vervolg je weg over het Rapenburg en steek ter hoogte van de Doelensteeg de 

gracht over en loop rechtdoor de Houtstraat in. Aan je rechterhand is het Gravensteen (4). Loop 

langs het Gravensteen en sla rechtsaf de Muskadelsteeg in. Aan je rechterhand is de ingang op 

Pieterskerkplein 6. Ga links om de Pieterskerk langs de kerkhuizen die eveneens (deels) door Van 

‘s-Gravesande zijn ontworpen. Op de hoek met de Nieuwsteeg is antiquariaat Templum Salomo-
nis (32) met daar tegenover de ingang van de Pieterskerk (9). [je kunt de route hier afbreken 
door via de Pieterskerkchoorsteeg naar de Breestraat te gaan.] 
De route gaat verder door de Kloksteeg terug naar het Rapenburg. Steek de gracht over bij de 

brug, recht voor je op nr. 73 is het Academiegebouw (25). Dit is tevens de entree voor de Hortus 
botanicus (28), en de Leidse Sterrewacht (27). In de Nonnensteeg, links naast het Academie-

gebouw, is het P.J. Vethgebouw (26) (vml. gebouw Botanie, let op: ingang tweede deur). Steek 

weer de gracht over ter hoogte van de Nonnensteeg en ga rechtsaf het Rapenburg op. Op nr. 

70 is het gebouw van de Oude Universiteitsbibliotheek (30). Ga verder over het Rapenburg 

en steek de Nieuwsteeg over. Het Rapenburg gaat over in het Steenschuur. Op de hoek ligt het 

Kamerlingh Onnes Gebouw (31). Ga verder tot aan nummer 19, de Sint Lodewijkkerk en steek 

bij de Groenebrug de gracht over. Aan de overzijde van het Steenschuur bevindt zich op nrs. 4-6 

het Leids Maçonniek centrum (15). Loop tot aan de kruising met de Korevaarstraat en ga linksaf 

richting Breestraat en onmiddellijk daarna rechtdoor Het Gangetje op. Loop door tot aan hoek 

Nieuwe Rijn en ga rechtdoor de Hartesteeg in. Aan het einde staat de Hooglandse Kerk (11, al-

leen za). Ga linksaf de Nieuwstraat in tot aan de toegangspoort tot de Burcht (2). Op de Burcht 

zijn de kinderactiviteiten. Ga op het pleintje onderaan de Burcht het Van der Sterrepad in. Ver-

volgens rechtsaf de Oude Rijn op en sla weer rechtsaf. Je bent nu op de Hooglandse Kerkgracht. 

Op nr. 17 is het complex van het Heilige Geest Wees- en arme kinderhuis (20, alleen za). Aan 

de overkant op nr. 26 is de Evangelisch Lutherse kerk (23, alleen op za). Achterin de kerk kun 

je doorlopen naar het vml Evangelisch Luthers weeshuis (24), Middelweg 38. Sla links af en ga 

links over de parkeerplaats (Kalvermarkt) de Koppenhinksteeg in tot je weer op de Hooglandse 

Kerkgracht bent. Ga de groene ophaalbrug over en meteen linksaf de Oude Rijn op. Op nr. 44 

is Diaconaal Centrum de Bakkerij (19, alleen za). Ga verder over de Oude Rijn en sla aan het 

einde linksaf de Hoogstraat in. Loop over de brug boven de werfkelders en ga links de Nieuwe 

Rijn op. Op nr. 2 is het huis ‘de Visscher’, voormalige antiquariaat van Brill (33). Met dit pand ga 

je rechtdoor over de Visbrug naar de overkant van de Nieuwe Rijn, je bent nu op de Vismarkt. Ga 

links en meteen rechtsaf de Maarsmansteeg in. Je bent nu weer op de Breestraat. Links bevindt 

zich het Stadhuis (1). 

 

Fietsroute / (15,2 km) 

NB Een deel van de panden is alleen op zaterdag open en een deel alleen op zondag.

Start bij het Stadhuis (01) en ga rechtsaf de Breestraat op. Rechts is nr. 64, het Voormalige LVC 
(22, alleen za) dat vroeger samen met Breestraat 62, de Waalse Kerk (21, alleen za) deel uit-

maakte van het complex Catharinagasthuis. Aan de overkant nr. 59 is het Gemeenlandshuis van 
Rijnland (03, alleen za). Ga verder over de Breestraat. Aan het einde rechtsaf het Kort Rapen-

burg op. Deze straat gaat over in de Prinsessekade. Over de brug rechtsaf de Apothekersdijk op. 

Deze gaat over in de Stille Rijn. Je nadert voetgangersgebied. Ga linksaf. Je loopt nu tegen de 

Hartebrugkerk (13, alleen za) aan. Ga rechts langs de kerk de Lange Mare op. Links achter de 

kerk is de toegangspoort van Museum Greccio (14, alleen za, kaartjes rondleiding in kerk). Ver-

der over Lange Mare. Rechts op nr. 48 ligt de Marekerk (12, alleen za). Ga aan overkant de Cae-

ciliastraat in. Rijd deze uit tot aan de Lange Lijsbetsteeg en ga deze steeg in (hier is het Elisabeth 

Gasthuishof, niet te bezichtigen). Aan het einde rechtsaf de Oude Vest op, bij nr. 43 is de Leidse 
Schouwburg (36, alleen zo). Ga Marebrug over en linksaf de Oude Singel op. Nrs. 28-32 is Mu-

seum De Lakenhal, eveneens ontworpen door Arent van ‘s-Gravesande.  Rechtsaf de Nieuwe 

Beestenmarkt op. Recht voor je is Molen de Valk (37). Nu rechtsaf de Lammermarkt op en volg 

deze tot op de Langegracht. Bij de kruising met de Korte Mare, steek je de Langegracht over bij 

de zebra.  Aan het einde van de Korte Mare is de Warmonderbrug (“Heen-en-weer-brug”). Steek 

de Maresingel rechtover en vervolg je weg over de Haarlemmerweg. Aan het einde rechtsaf de 

Musschenbroekstraat in en daarna linksaf de Hansenstraat in tot je bij het fietspad langs Willem 

de Zwijgerlaan bent. Volg het fietspad rechts tot het met gras begroeide viaduct. Ga links over het 

viaduct. Recht voor je is Islamitisch Centrum Imam Malik (16, alleen za) aan de Nieuwe Mar-

nixstraat. Keer om en ga over het viaduct rechtdoor de Marnixstraat in. Volg deze straat tot aan 

links de Anna van Saksenstraat. Deze straat gaat met flauwe bocht over in de Soestdijkkade. Rijd 

de linkerzijde van deze kade helemaal af tot aan de Kooilaan. Steek de weg over naar Kooiplein. 

WANDEL- EN FIETSROUTE

LEIDEN

WANDEL- EN FIETSROUTE

LEIDEN
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De ingang van de Turkse Moskee, Mimar Sinan (17, alleen zo) is links aan de Curaçaostraat. 

Rijd terug naar de Kooilaan en sla linksaf. Je komt langs het gerenoveerde Kooipark. Ga bij de 

kruising linksaf de Herensingel op. Even verderop zie je rechts de Zijlpoort (6, alleen zo) liggen. 

Ga onder de poort door over de Haven. Sla op de grote Havenbrug meteen linksaf de Kleine 

Havenburg op. Je bent nu op de Kalvermarkt. Neem over de brug de eerste gracht aan je lin-

kerhand, dat is de Zuidsingel. Ga rechtsaf de Oranjegracht op. Steek de Oosterkerkstraat over en 

volg deze links tot aan de Meelfabriek (38). Ga terug de Oosterkerkstraat af tot aan kruising met 

de Waardgracht. Steek weer over en rijd de Waardgracht af tot aan kruising met de Groenesteeg. 

Ga linksaf de Groenesteeg in. Aan het einde links Begraafplaats Groenesteeg (18). Ga terug de 

Groenesteeg in en rijd door tot aan kruising Langestraat. Ga links de Langestraat in tot aan de 

Nieuwe Rijn en rechtdoor de Rijnbrug over en meteen linksaf het Utrechtse Veer op tot aan het 

einde. Ga rechtsaf en sorteer voor bij stoplicht naar links. Linksaf de Hoge Rijndijk op. Rijd deze 

helemaal uit tot over de Wilhelminabrug. Meteen na de brug rechtsaf het fietspad, de Roombur-

gerweg langs het Rijn-Schiekanaal. Volg dit fietspad (je komt langs fabriek Het Kaasmerk, niet 

opengesteld). Neem de eerste zijweg links (vlak voor de Julius Caesarbrug) en volg de Kasteelhof  

en ga rechts de Vliststraat in. Aan het einde rechts is de Wierickestraat en ligt buurthuis Matilo. 

Volg na het buurthuis  links het halfverharde fietspad. Je komt nu bij het archeologisch park Ma-
tilo (05, alleen zo). Verlaat Matilo via de uitgang links over de Besjeslaan. Ga linksaf de Lekstraat 

in, aan het einde rechts is fietstunnel Matilo. 

> Voor Leiderdorp: 
Ga door tunnel en dan links met de bocht over de Leiderdorpse brug. Aan einde fietspad scherp 

links terug naar de Rijn en dan linksaf onder het tunneltje door. Je bent nu in de Dorpsstraat van 

Leiderdorp. 

> Voor Centrum Leiden: 
Ga aan einde tunnel links het Utrechtse jaagpad op. Volg dit tot aan de Watertoren (niet te be-

zichtigen). Ga bij de watertoren linksaf en ga vervolgens rechts de Wilhelminabrug over. Rijd de 

Hoge Rijndijk af tot tegenover het Bonaventuracollege (ter hoogte Catharinastraat). Ga bij het 

fiets stoplicht linksaf de Burggravenlaan op. Sla rechtsaf de Fruinlaan in (tweede zijstraat rechts). 

Einde van de weg is Zoeterwoudsesingel. Volg de singel links tot aan de Cronesteinkade. Linksaf 

de Van den Brandelerkade op en meteen rechtsaf de Lorentzbrug op. Rechtdoor de Zeeman-

laan in tot aan kruising Lammenschansweg. Sla rechtsaf tot aan de Sint-Petruskerk (10). Ga 

rechtsaf de ventweg Lammenschansweg af tot aan kruispunt Zoeterwoudsesingel. Sla linksaf en 

volg meteen rechtsaf over de brug het fietspad. Sorteer voor bij het eerste stoplicht linksaf de 

Jan van Houtkade op. Links aan het water is de Muurtoren Oostenrijk (07, alleen zo). Ga verder 

over het fietspad en rechtsaf de Sint Jacobsgracht in. Sla rechts de Hoefstraat in tot aan links de 

Garenmarkt. Op nr. 9 is het vml. woonhuis van Thorbecke (8, alleen zo). Vervolg de Garenmarkt 

tot aan het Steenschuur. Rechts aan het Levendaal is de Joodse Synagoge (zie nevenactiviteiten).  

Ga aan einde Garenmarkt rechts het Steenschuur op. Op nrs. 4-6 is Leids Maçonniek Centrum 
(15). Sla nu linksaf de Korevaarstraat in en fiets de Breestraat in. 

WANDEL- EN FIETSROUTE

LEIDEN

Vrouwe Justitia en het wapen van Leiden op het Gravensteen. Foto: Claudia Claas
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ADRES    Admiraa lsweg 4    2315 SC Le iden

Tel . (071)  522 72 25   Fax  (071)  521 96 21

w w w . j o b o d e b o u w e r s . n l 

RESTAURATIE  & RENOVATIE 

RESTAURATIE & RENOVATIE TOT KANTOORLOCATIE VAN 
HET RIJKSMONUMENT AAN DE LAMMERMARKT 57 IN LEIDEN, 
MET BEHOUD VAN ALLE ORIGINELE OUDE DETAILS.
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Steden zijn van oudsher meer dan een materiële vorm waarin mensen samenwonen. Het zijn 

ook sociale gemeenschappen, die rechten en verantwoordelijkheden delen. Uiterlijke tekenen 

van macht en recht herinnerden de burgers hieraan. Ze werden iconen, symbolen van de stad.

Bezaaid /
Het Leidse stadswapen is ontleend aan de schutspa-

troon van de eerste kerk van Leiden, Sint Pieter, de 

heilige sleuteldrager. Het beeldmerk van de gekruiste 

sleutels beklemtoont al eeuwenlang de band tussen 

kerk en stad. 

Leiden raakte bezaaid met sleutels. Op poorten, brug-

gen en woonhuizen, op de Waag en het stadhuis, op ar-

menpenningen, lakenloodjes, noodmunten, het stads-

zegel en op aangeplakte verordeningen. En natuurlijk 

boven de deuren van de Pieterskerk.

De Leidse Sleuteltjes, het kinderkoor dat schoolmeester 

Henk Franke in 1948 oprichtte, was tot zijn ophe¼ng in 

de jaren tachtig van de vorige eeuw een sterke merk-

naam in heel Nederland.

Leeuw met stadswapen. Foto: Claudia Claas 

Zeshoekige steen /
Lang voordat het rood-wit-blauw de Nederlandse vlag 

werd, gebruikte Leiden deze kleuren al om haar cen-

tra voor rechtspraak te markeren. Stad en regio kenden 

verschillende rechtskringen, elk met een eigen ‘hart’, 

herkenbaar aan een zeshoekige steen in het plaveisel.

De Blauwe Steen in de Breestraat lag precies op het punt 

waar de vier oudste stadswijken elkaar raakten en waar-

over de schout (later baljuw) van Leiden recht sprak.  

De Blauwe Steen. Foto: Francien van Zaanen Durand

Deze rechtspraak voltrok zich aanvankelijk op een stellage daar vlakbij, de zogeheten dingstal 

voor het stadhuis. Tot 1428 vergaderde daar de Vierschaar, zoals het college van schout en sche-

penen werd genoemd. Daarna kreeg de Vierschaar een kamer in het stadhuis. Die kamer hing  

vol iconische schilderijen, zoals afbeeldingen van Het Laatste Oordeel, koning Salomo of de 

rechtvaardige graaf Willem III.

ICONEN VAN 
RECHT & MACHT Dick de Boer /  

em. hoogleraar middeleeuwse geschiedenis 

In 1672 verhuisde de Vierschaar naar het Gra-

vensteen. Vanuit de bogengalerij - die al snel 

ook Vierschaar ging heten - keken de heren 

voortaan toe hoe daarbuiten hun doodsvon-

nissen werden voltrokken. Dat gebeurde op 

een verhoogd pleintje dat bekend stond als 

Het Groene Zoodje of Schoonverdriet.
Reconstructie tekening van het Gravensteen rond 1605 

Jacobus Abr. van der Heijden (part.collectie)

Kaak /
De Blauwe Steen bleef de plaats voor zogehe-

ten spiegelstra°en, vergeldingen voor gerin-

gere vergrijpen. Wie had gefraudeerd met wol 

moest bijvoorbeeld een paar uur met een spinrokken (stok met dikke pluk wol) op de steen te kijk 

staan. Zo werd zijn of haar onbetrouwbaarheid figuurlijk aan de kaak gesteld.

De echte Leidse kaak stond iets verderop. Dat was een plateautje tegen de stadhuisgevel. Hier 

werden Leidenaars voor straf bijvoorbeeld geoormerkt, met hun oor aan de deur van het stad-

huis gespijkerd. Zo bleven ze voor het leven getekend. Tussendoor deed de kaak ook dienst als 

roepstoel, de plek waar de stadsomroeper overheidsbesluiten afriep.

Roepstoel. Foto: Francien van Zaanen Durand

Marendorp /
Tot 1347 had het toenmalige Marendorp, het stadsgebied 

ten noorden van de Oude Rijn, een eigen schout. Of de 

Rode Steen toen al op zijn huidige plek in de Haarlem-

merstraat lag, weten we niet. Maar in de vijftiende eeuw 

noemden de bewoners aan weerszijden van de Rijn elkaar 

roo-steners en blaa-steners, vooral in scheldpartijen. Zo 

hadden ze wederzijds hun identiteit met de stenen ver-

bonden.

Witte steen /
Midden op de Visbrug, tussen de Rode en Blauwe Steen 

in, ligt sinds mensenheugenis de Witte Steen. Over zijn 

betekenis verschillen de meningen. Hoogstwaarschijnlijk 

diende de Witte Steen als symbolisch hart van het grotere 

rechtsgebied Rijnland. Zijn plek recht boven de rivier markeert deze levensader voor de hele 

streek.

De oorspronkelijke stenen zijn regelmatig door replica’s vervangen. Soms waren ze zelfs jaren-

lang afwezig. Maar hun locaties bleven ‘lieux-de-mémoire’, plaatsen van herinnering.
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De sleutels in het wapen van Lei-

den verwijzen naar Sint Pieter of 

Petrus, schutspatroon van Leiden 

en van de Pieterskerk, die volgens 

overlevering de sleutels van de 

Hemelpoort in beheer heeft.  

SYMBOOL

Na het beleg en ontzet van de stad in 1574 brak voor Leiden een bloeiperiode aan. Ook het stadhuis 

werd verbouwd en van een nieuwe gevel voorzien. Deze gevel vertelt het verhaal van Leiden zoals 

de vroede vaderen dat graag zagen: een stad met een hardwerkende en vrome bevolking die zich 

heldhaftig had weten te ontworstelen aan de tirannie en nu een nieuwe en grootse toekomst tege-

moet ging. Voorbeelden zijn het tijdvers van Jan van Hout boven de poort links van de hoofdtrap dat 

naar het Beleg verwijst, de twee vrouwenbeelden naast de ingang die ‘Gerechtigheid’ en ‘Vrede’ 

symboliseren en de leeuwen met het stadswapen. Ook het interieur straalt het nieuwe elan van de 

stad uit, maar gaat bij de grote brand in 1929 verloren.

Na de brand is het stadhuis achter de herstelde gevel aan de Breestraat opnieuw opgebouwd en 

ook nu is er weer veel te zien. Zo verwijzen gevelstenen onder de kroonlijsten aan het Stadhuis-

plein naar succesvolle takken van nijverheid zoals de Leidse kaasmakers en de lakenhandel, maar 

ook naar roemruchte personen uit het verleden zoals Floris V en Thorbecke. Rond de ingang zijn 

verwijzingen naar o.a. Vrijheid, Cultuur, Landbouw en Ambacht. Ook in het interieur, dat als één ge-

heel werd ontworpen met het exterieur zijn veel verwijzingen naar beroemde dan wel symbolische 

personen of gebeurtenissen te vinden. / BB

01.
/ Za/zo 10-17 u / Infopunt en startpunt stadswandelingen (p.18) 
/ Toegang via bordestrap Breestraat / Mindervaliden ingang 
Stadhuisplein / 11-15 u: Rondleidingen door Raadsleden / Za 
13-16 u: De Symboliek van het huwelijk / Zo 13, 14, 15, 15.30 u: 
Inloopconcerten (p.15) /

STADHUIS

BREESTRAAT 92  

Open ZA ZO

De Burcht van Leiden is één van de oudere, nog bestaande voorbeelden van een ringburcht in 

Nederland. Hij bevindt zich op de plek waar de twee armen van de Rijn samenvloeien op een 

motte, een kunstmatige heuvel. Met het opwerpen van een palissadeheuvel werd in de negende 

en tiende eeuw op deze plaats de eerste aanzet gemaakt voor de huidige burcht. Het was een 

met palen omheinde vluchtplek voor mensen en hun vee tegen mogelijke belagers. De burcht is 

hierna zeker drie keer verhoogd, totdat hij rond 1150 net zo hoog was als nu. 

De burcht verloor zijn militaire functie, doordat het gebouw steeds meer ingebouwd raakte. In 1651 

kwam het complex in bezit van de stad. Arent van ‘s-Gravesande restaureerde het bouwwerk en 

gaf de poort zijn huidige vorm. De burcht werd een bezienswaardigheid, compleet met doolhof, 

tuinen en een hertenkamp. Het achttiende-eeuwse ijzeren hek aan de voet van de Burchtheuvel 

staat tussen twee laatgotische zuiltjes, afkomstig van de nabijgelegen Visbrug. 

Bij een restauratie kwam aan het licht dat het middeleeuwse oppervlak binnen de ringmuur in 

later tijd 80 cm was opgehoogd. Deze grond is nu weer weggehaald, maar om de bomen op het 

binnenplein te sparen, moest de ophoging rond de stammen blijven liggen, met het gevolg dat 

deze bomen nu op een verhoging staan. / BB 

/ Za/zo 13-17 u: Diverse Kinderactiviteiten (p.10, J2) / 
Eindpunt speurroute KidsGids, gratis af te halen bij 
Stadhuis Infopunt (pand 1) / NB Hoge trappen /  

Open ZA ZO

02.
 
DE BURCHT 

BURGSTEEG 

`Pax’, Vrede met olijftak en wetboek. Foto: SL Topografisch Historische Atlas. Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

AKNB FB

Het zwaard in de opgeheven poot 

van de leeuw op de toegangs-

poort of beneden poort bij de 

Burcht staat voor macht of weer-

baarheid.   

SYMBOOL
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Boven de schouw in de grote 

zaal is een kraanvogel afgebeeld. 

Deze verbeeldt de waakzaamheid 

van Rijnland. Als hij in slaap valt en 

de steen uit zijn opgeheven poot 

in het water valt, schrikt hij wakker. 

SYMBOOL

Het hoogheemraadschap van Rijnland kocht het gemeenlandshuis in 1578, enkele jaren na het ont-

zet van Leiden. Het diende eeuwenlang als vergaderplaats en logement voor Rijnlands bestuur. 

Enkele dijkgraven hebben het huis ook bewoond. Het gemeenlandshuis is tegenwoordig onderge-

bracht in een stichting.

De grote zaal of rechtkamer werd tussen 1658 en 1670 verbouwd naar ontwerp van Pieter Post. De 

voorname inrichting was bedoeld om bezoekers te imponeren en de belangrijkheid van het hoog-

heemraadschap te benadrukken. 

Verschillende voorwerpen in de zaal verwijzen naar de rechtspraak in waterstaatszaken die Rijnland 

tot in de 19e eeuw voerde. Bijvoorbeeld het schilderij van Jan Lievens de Oudere, verbeeldende 

Vadertje Tijd die het burgerlijk wetboek overhandigt aan Vrouwe Justitia. 

Bijzonder is het in 1776 aangebrachte goudleerbehang met daarop het wapen van Rijnland. De ele-

menten in het wapen komen als symbool voor het hoogheemraadschap Rijnland los van elkaar al 

langer voor. Een eerste combinatie komt voor in een keurboek uit 1610. Deze symbolen zijn afgeleid 

van het wapen van graaf Willem II van Holland. Als Rooms-Koning voerde hij de adelaar en als Heer 

van Holland voerde hij de leeuw. Aan de hand van foto’s en archiefstukken worden in de blauwe 

zaal verschillende stadia in de ontwikkeling van het wapen getoond. / PS

03.
/ Alleen za open / Niet toegankelijk voor mindervaliden / Houd 
rekening met wachttijd / Rondleidingen / Expositie in de grote 
zaal (p.11) /

GEMEENLANDSHUIS 
VAN RIJNLAND

BREESTRAAT 59 

Open ZA

Het Gravensteen is niet alleen het symbool voor de rechtsgang in de stadsgeschiedenis, ook voor 

de militaire macht en jurisdictie van de graaf van Holland. Het oudste deel is een torenachtig, vier-

kant gebouw, een van de weinige stenen gebouwen in de omgeving. De graaf van Holland bouwde 

het rond 1190. De toren bezat in eerste instantie één bouwlaag en een kelder, met in het gewelf 

een gat als enige toegang. Waarschijnlijk diende deze kelder als gevangenis. In 1463 schonk graaf 

Filips de Goede het pand aan de stad, waarna het de gevangenis werd van Leiden en van Rijnland. 

Terechtstellingen werden vanaf dat moment voltrokken op het Groene Zoodje, een pleintje aan 

de kant van het Gerecht begroeid met gras. Op de muren van het cellenblok uit 1566 zijn schilde-

ringen te zien van de gekruisigde Christus, die bij een restauratie onder de kalklaag tevoorschijn 

kwamen.

In de zeventiende eeuw werd fl ink verbouwd. Het gebouw kreeg een nieuwe gevangenisvleugel 

met een mannenafdeling (het rasphuis, waar verfhout geraspt werd) en een vrouwenafdeling (het 

spinhuis). In 1671 werd een nieuwe Vierschaar gebouwd, waar recht gesproken werd. Het complex 

bleef tot in de tweede helft van de negentiende eeuw in gebruik als gevangenis. Na een periode 

van verval volgde een ingrijpende restauratie (ir. H. A. van Oerle). Tegenwoordig doet het complex 

dienst als huisvesting voor de universiteit. / EO

/ Bezoek alleen met rondleidingen / Houd rekening met 
wachttijd / Gladde en onregelmatige trappen: niet toegan-
kelijk mindervaliden / Het Gravensteen verbeeld (p.11) /

Open ZA ZO

04.
HET GRAVENSTEEN 
& TUCHTHUIS  

PIETERSKERKHOF 6

Glas in lood raam met Rijnlands wapen. Foto: SL Muurschildering Christus aan het kruis. Foto: SL

NB INF

De weegschaal is samen met het 

zwaard een symbool van Vrouwe 

Justitia, de personifi catie van de 

rechtvaardigheid. 
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Bronzen hand van waarschijnlijk 

een Romeins keizerstandbeeld is 

opgegraven in Matilo. Dergelijke 

standbeelden vertegenwoordig-

den het Keizerlijk gezag.  

SYMBOOL

Verscholen tussen de wijk Roomburg en de Hoge Rijndijk ligt een verrassing: het Archeologisch 

Park Matilo. Het is aangelegd bovenop het Romeinse castellum (fort) Matilo, waarvan de resten 

zich onder de grond bevinden. Keizer Claudius besloot in 47 na Chr. dat de Rijn de noordgrens (de 

Limes) werd van het Romeinse Rijk. De zuidelijke helft van Nederland maakte sindsdien deel uit van 

een enorm Romeins wereldrijk rond de Middellandse Zee. De rivier was niet alleen een grens, maar 

ook een belangrijke transportroute. Goede redenen om een aantal castella erlangs te bouwen. Het 

Romeinse leger schakelde hulptroepen in om de Limes te bewaken. Deze bestonden uit krijgers 

van overwonnen stammen. In 69 na Chr. ging het mis. Julius Civilis leidde de Bataafse Opstand. 

Nadat deze bloedig was neergeslagen, pakten de Romeinse machthebbers het anders aan. Voort-

aan werden de forten niet langer bemand door stamleden uit de eigen regio. Matilo werd pas een 

castellum na de opstand. Er huisde minstens een infanterie-afdeling van zo’n 480 man. Omstreeks 

250 na Chr. raakte het fort verlaten. De Romeinse keizers waren hun slagkracht kwijt en er zwier-

ven Germaanse stammen rond. In de middeleeuwen bleek het fort een fantastische steengroeve. 

Nieuwe machthebbers lieten tufsteen vervoeren naar Leiden. Stenen van Matilo zijn hergebruikt in 

de muren van de Burcht (02) en het Gravensteen (04). / CT

05.
/ Castellumweg tegenover Leiderdorpsebrug of fi ets- voetpad 
ingang Wierickestraat (achter buurthuis Matilo) / Zo 12-16 u / 
Romeinse Zondag met allerlei activiteiten zie: www.romeinse-
limeszomer.nl / Toegangsweg auto zie: www.parkmatilo.nl /

ARCHEOLOGISCH PARK 
MATILO

BESJESLAAN  

Open ZO

De in 1667-1668 gebouwde Zijlpoort is een echte stadspoort: een parallelvormige plattegrond, klei-

ne ramen, een niet al te brede maar hoge (voor wagens met hooi) doorgang met sleuven voor 

balken om de boel te barricaderen. Het vele beeldhouwwerk door de beste kunstenaar van die tijd, 

Rombout Verhulst, benadrukt dat dit het visitekaartje van de stad was. Het werk zit vol symboliek en 

verwijzingen naar de militaire functie. 

Militairen verbleven er alleen bij dreiging. Wel waren tot het einde van de accijnshe¼  ng in 1866 

een portier en schrijver aanwezig die belasting inden over ingevoerde waren. De bovenruimte 

werd kort na 1701 betrokken door rederijkerskamer De Witte Acoleyen. Ruim dertig jaar kwamen 

de rederijkers hier bijeen om gedichten te maken en te beoordelen. Tussen 1736 en 1763 was er 

een armenschool voor kinderen van door armbesturen bedeelde (met uitzondering van de ka-

tholieke!) ouders.  

Na het vervallen van de verdedigings- en accijnsfunctie bouwde bouwmaterialenfi rma Fontein op 

het terrein naast de poort twee grote schuren. Die verdwenen met de restauratieplannen in 1973. 

De in slechte staat verkerende poort werd in erfpacht uitgegeven aan een projectontwikkelaar, 

maar de gemeente moest uiteindelijk de restauratie afmaken. In 2000 werden twee aanbouwen 

toegevoegd. De brasserie nam ook de bovenruimte in gebruik. /PdB

/ Alleen zo open / Er is een lift / 13 en 15 u: Inloopconcert 
Musica Mista (p.16) / 14 en 16 u: Optreden Stella Musica 
(p.17 ) /

Open ZO

06.
ZIJLPOORT 

HAVEN 100

Impressie Castellum, Mikko Kriek. Foto: Rijksmuseum van Oudheden Leiden Detail wapentuig door Rombout Verhulst. Foto: SL

±ANFB AEK F

Door toedoen van een boze Athe-

na, had Medusa een nest kron-

kelende slangen op haar hoofd. 

Ieder die haar aankijkt, zal veran-

deren in steen. 

SYMBOOL
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Geveltekens is een breed verzamelbegrip voor allerhande stenen, (metsel)tekens, aanduidin-

gen en ornamenten aan gevels en gebouwen. Je vindt ze zowel bij woonhuizen als openbare 

gebouwen en ander erfgoed. Binnen de Historische Vereniging Oud Leiden houdt de Werkgroep 

Geveltekens zich actief bezig met inventariseren en in kaart brengen van al deze sporen. 

Voor het gemak onderscheiden we: 

Gevelsten / Dateren uit de periode waarin adres-

sering in de vorm van huisnummers ontbrak. Ze 

verwijzen vaak naar de beroepen van de eigena-

ren of de (vroegere) functie(s) van een gebouw. 

Wanneer ze niet meer op de oorspronkelijke 

plaats zitten, zijn ze herplaatst. Een mooie collec-

tie gevelstenen is te vinden in Museum De Laken-

hal, ingemetseld in de muren van het voorplein. 

Foto: Gevelsteen met hand van God, die sleutel aanreikt. Afkomstig Nieuwe Rijn 59, Coll. Museum De Lakenhal. 

Gebeeldhouwde ornamenten / Wapenschilden, beeldhouwwerk, in steen uitgehakte objecten 

verwijzen naar attributen en symbolen van de eigenaren van het betre°ende pand. Zo liet menig 

trotse eigenaar zijn familiewapen aanbrengen op de gevel van zijn huis (pand 29). 

Puur machtsvertoon tre°en we aan op de Zijlpoort. Hij is behangen met wapentuig, harnassen 

en kanonnen (pand 6). Datzelfde geldt voor de poort van de Jorisdoelen, de Morspoort en de 

toegangspoort tot de Burcht (pand 2). 

Losstaande beelden / Op sommige plekken zijn vrijstaande beelden te vinden, soms in een 

nis, soms in volle glorie zoals de leeuw op de toe-

gangspoort naar de Burcht. Vaak betreft het allego-

rische figuren zoals Vrouwe Justitia op het Gerecht, 

de beide jongetjes met zandloper en schedel op het 

stadhuis, of Sint Joris te paard op de poort naar de 

Jorisdoelen. De visfontein kan ook gerekend wor-

den tot vrijstaand beeldhouwwerk. Uiteraard waren 

kerken en kapellen voor de beeldenstorm ruim 

bedeeld met heiligenbeelden. Helaas is daar in situ 

weinig tot niets van overgebleven. 

De Doelenpoort. Beeldhouwwerk, Pieter Adriaensz. ’t Hooft.

SYMBOLIEK IN 
STEEN: 
GEVELTEKENS

Piet de Baar en Saskia Leupen /  Guirlandes en Festoenen / Een aparte categorie vormen 

de sierlijke guirlandes of festoenen aan zeventiende en acht-

tiende-eeuwse gebouwen. Vaak lees je de functie af aan de 

voorwerpen die hierin verwerkt zijn. Zo is de Waag behangen 

met gewichten en hangt De Lakenhal vol met gereedschap 

dat gebruikt wordt bij de lakenbereiding zoals weefspoelen 

en strengen garen. Aan de gevels van de statige grachten-

panden van notabelen en kooplieden tref je vaak bloemen, 

exotische vruchten, waaronder zelfs maiskolven, granaatap-

pels en ook kostbare schelpen aan ten teken van het maat-

schappelijk succes, al dan niet verworven in de handel met 

verre werelddelen. 

Foto: Detail festoen met weeg gewichten aan de Waag. 

Gebeeldhouwde kopjes / Vanaf de middeleeuwen komen we mensfiguren en kopjes tegen. 

Aanvankelijk vooral afbeeldingen van heiligen, in later eeuwen en 

dan met name vanaf de Hollandse Renaissance tre°en we meer 

‘naamloze’ kopjes of afschrikwekkende monsters, zogenoemde 

tronies en maskers. Ze zijn aangebracht boven deuren, poortjes 

en vensters, zoals bij het Gemeenlandshuis (pand 3). Eind negen-

tiende eeuw komen deze figuren weer terug op bouwwerken in de 

neogotische of eclectische stijl, vaak eenvoudig te bestellen via een 

catalogus van bouwornamenten. Mooie voorbeelden zijn te vinden 

aan negentiende-eeuwse gebouwen in de Hugo de Grootstraat, de 

Steenstraat of woonhuizen in Vreewijk. 
Foto: Neogotische koppen op gebouw Hugo de Grootstraat

Metseltekens / Buitenbeentjes vormen de 

zogenaamde metseltekens. Ze zijn als patroon 

aangebracht in baksteen, vaak van afwijkende 

kleur of structuur in een bakstenen muur. Het 

gebruik van de tekens dateert uit de Middeleeu-

wen. Er zijn twee soorten metseltekens te onder-

scheiden; de gevel- of vlakvullende motieven en 

de afzonderlijke tekens. De afzonderlijke tekens 

hebben in oorsprong vaak een mystieke, be-

schermende betekenis gehad. Vanaf de zestien-

de eeuw komen we meer tekens tegen in hart-

vorm, ruitkruis, jaartallen en letters. Voor mooie 

voorbeelden zie: Academiegebouw (pand 25) 

en Muurtoren Oostenrijk (pand 7).

Foto: Muurtoren Oostenrijk: metselteken Leidse sleutels

Zie de website: http://hisoudleiden.freedesignhosting.nl/activiteiten/geveltekens. Voor de verhalen achter de gevel-

tekens zie ook: www.erfgoedleiden.nl/collecties/uw-verhalen (zoekfunctie: geveltekens). 
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De muurtoren was een van de 

oorspronkelijk drieëndertig walto-

rens van de stad. De torens, wal-

len  en poorten staan in wezen 

symbool voor het stadsrecht, de 

stad als onafhankelijke, juridische 

eenheid: ‘Stadslucht maakt vrij’.

SYMBOOL

Muurtoren Oostenrijk maakte deel uit van de middeleeuwse stadsmuur tussen de Geregracht en 

de huidige Koepoortsbrug. Oorspronkelijk kende Leiden drieëndertig van deze verdedigings- of 

waltorens. ‘Oostenrijk’ had een tweelingbroertje, muurtoren Bourgondië, die iets meer naar het 

westen lag en waarvan het fundament nog te zien is vanaf het water. Vermoedelijk zijn ze vernoemd 

naar de toen regerende landsheren Maria de Rijke van Bourgondië en haar echtgenoot Maximili-

aan, de latere keizer van Oostenrijk. ‘Bourgondië’ is in 1871 gesloopt.

‘Oistenrijck’, zoals de naam oorspronkelijk werd geschreven, had negen schietgaten. Aan de bin-

nenzijde bevinden zich nog de richels waarop de schutters stonden. Er wordt wel beweerd dat 

de torens dienden voor de opslag van kruit en munitie. Een vijandige voltre° er zou echter een 

enorme explosie hebben veroorzaakt. Oorspronkelijk telde het gebouwtje drie bouwlagen. Nu zijn 

dat er nog twee, omdat een vloer is verwijderd. De muren zijn van baksteen in een onregelmatig 

metselverband met een dikte van 2 meter aan de onderzijde en 1,80 meter aan de bovenzijde. De 

plattegrond van de toren heeft de vorm van een halve cirkel. In de rechte gevel aan de Jan van 

Houtkade bevinden zich twee metseltekens (tweemaal de gekruiste sleutels van het Leidse stads-

wapen), terwijl aan de halfronde singelkant een kruis te zien is. / BB

07.
/ Alleen zo open / Alleen toegankelijk met rondleiding in kleine 
groepen (max. 10) / Houd rekening met wachttijd / Niet toe-
gankelijk mindervaliden /

MUURTOREN 
OOSTENRIJK

JAN VAN HOUTKADE 50 

Open ZO

Het is niet aan de Breestraat of in een van de grote vooraanstaande panden langs het Rapenburg 

dat Thorbecke zijn plek vindt, maar in dit van oorsprong zestiende-eeuws pand aan de Garenmarkt 

9. In 1835 beschrijft hij het zijn verloofde Adelheid Sölger tot in detail. 

Hij komt met de eigenaar niet tot overeenstemming over de huurprijs, zodat hij besluit het pand 

aan te kopen. Na zijn huwelijk verhuist hij op 18 juli 1836 van Breestraat 113 naar deze “stillen, be-

haaglijken en huiselijken zetel van geluk”. In 1847 koopt hij ook de grond op achter Garenmarkt 11. 

Wanneer 8 kleine woningen aan de oostzijde van de Sint-Jacobsgracht in 1849 worden gesloopt, 

koopt hij wederom grond op voor de uitbreiding van zijn tuin. Een kleine woning achter op het 

terrein met poort naar de voornoemde gracht, wordt omgebouwd tot studeerkamer waar hij zijn 

studenten ontvangt en ook de Nederlandse Grondwet schrijft, zoals we die nu nog kennen. 

Na Thorbeckes vertrek wordt het pand ingrijpend verbouwd  en ontdaan van zijn trapgevel. Ook 

wordt de opgang naar de eerste verdieping veranderd, en de ramen worden vervangen door T-

vensters. Maar indeling en details geven nog steeds een mooi inkijkje in het dagelijks leven van de 

toenmalige bewoners. / RB

/ Alleen zo open / Particulier woonhuis / Houd rekening met 
wachttijd / Gedeeltelijk toegankelijk minder validen (drem-
pels en tuinpad) / 

Open ZO

08.
Vm. WOONHUIS 
THORBECKE

GARENMARKT 9  

Toren Oostenrijk, Jan Jansz Groenewoud. Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken Detail tekening J.A. van der Heijde, part. coll.

IF ±AI

Deze vaas, een zogenaamde 

Griekse ‘pythos’ is afgebeeld in 

een bovenlicht en staat symbool 

voor de bron van alle dingen. De 

Griekse godin Rhea werd wel als 

Pandora (alles schenkende) afge-

beeld met een dergelijke vaas.

SYMBOOL
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Mensen denken soms dat het Latijnse gezegde memento mori (gedenk te sterven) een christe-

lijke oorsprong heeft. Maar de waarschuwing was al in het voorchristelijke Rome in zwang. Het 

schijnt dat de overwinnaar van een veldslag de spreuk in zijn oor gefluisterd kreeg. De triomfator 

moest zich vooral niet onsterfelijk wanen.

Het christendom gaf daarna een eigen betekenis aan de slogan: als je je niet aan de geloofsre-

gels houdt, loopt het slecht met je af. Het Oude Testament stelt in Prediker 12:7-8: “En dat het stof 

wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven 

heeft. IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; het is al ijdelheid!”

De oud-Nederlandse betekenis van ijdelheid is vergankelijkheid. Het woord komt in deze beteke-

nis overeen met het Latijnse vanitas. Met ‘ijdelheid’ en ‘gedenk te sterven’ wordt dus bedoeld dat 

een mensenleven maar tijdelijk is.

Zandlopers en zeisen /
Leiden werd na de reformatie goeddeels een protestants-christelijke stad. Dat heeft de doods-

symboliek een impuls gegeven. En omdat veel mensen vroeger ongeletterd waren, ontwikkelde 

zich daarvoor een beeldtaal, de vanitassymboliek. Schedels, botten, zandlopers en zeisen staan 

model voor de eindigheid van het leven. Overal in de binnenstad (aan buitengevels, in kerken, op 

schilderijen) benadrukken deze symbolen onze vergankelijkheid.

De grootste verscheidenheid biedt een aantal schilderijen in De Lakenhal. Neem het Vanitas-

schilderij van Leidenaar David Bailly (1584-1657). Naast schedel en tijdglas verbeeldt dit ook een 

pas uitgedoofde kaars, een niet meer rokende pijp, verlepte bloemen, een zwijgende blokfluit, 

zeepbellen, en nog veel meer. Hoe langer je kijkt, hoe meer symbolen je ontdekt.

Staarteters en schedels /
Wie zich eenmaal bewust is van vanitassymbolen, vindt er in Leiden steeds meer. De grootste 

Leidse kerken tellen talloze symbolen van eeuwige slaap. Probeer in het grafmonument van Pe-

SYMBOLEN VAN 
STERFELIJKHEID Jos van den Broek /  

Hoogleraar Wetenschapscommunicatie

Slang staartbijter, slaapbol, hulsttakje. Foto’s; SL

Putti of kind met schedel en zandloper, Stadhuis.

ter van der Werf in de Hooglandse Kerk maar eens de liggende zandloper te ontdekken. Of de 

ouroboros (Grieks voor staarteter), een slang die in zijn eigen staart bijt en zo het eeuwige terug-

keren en de eenheid van alles symboliseert. De Pieterskerk herbergt ook minstens drie van deze 

staarteters. En, op enkele grafborden, de zeisen van Magere Hein.

Op de stadhuistrap in de Breestraat leunt aan de ene kant een putto (een mollig kinderfiguurtje) 

op een zandloper. Aan de andere kant rust er eentje uit op een schedel. Ook in de grote stads-

kerken begeleiden putti (het meervoud van putto) soms de schedels, botten, onderkaken(!) en 

zandlopers op grafstenen en grafmonumenten. Bij de Hooglandse kerk vind je ze zelfs aan de 

buitenkant. Leuk voor jonge bezoekers: wie vindt de meeste? 

En als je dan toch aan het speuren bent: probeer in de Pieterskerk ook eens omgekeerde toort-

sen te ontdekken. Ook dat zijn vanitassymbolen. Ze zijn lastiger te vinden, maar het zijn er best 

wel wat! Sla vooral het monument voor Jean Luzac niet over. Daar vind je links van diens portret 

papaverbollen, ofwel slaapbollen: ook weer symbolen van eeuwige slaap. Rechts zie je, als tegen-

wicht, hulsttakken. De bekende evergreen staat hier symbool voor het eeuwige leven. Er is nog 

hoop voor ons sterfelijken.

Schikgodinnen /
Favoriet bij de schrijver van dit stukje zijn twee aan elkaar verwante grafstenen. De een, voor Jan 

van Adrichem, staat in het Academiegebouw aan het Rapenburg. De ander, voor Claes Alewijn 

Claeszn, staat in de Pieterskerk. Op beide stenen vind je de drie beroemde Griekse schikgodin-

nen die over je levenslot beschikken.

Spinster Clotho spint je levensdraad. Verdeelster Lachesis meet de draad af en beslist zo hoe lang 

je nog te leven hebt. En tot slot knipt Atropos met een grote schaar je draad af als je tijd gekomen is.
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Wijdingskruizen werden aange-

bracht  op de plaats waar de bis-

schop de kerk heeft ingezegend 

met het heilig oliesel: het charis-

ma. Het zijn Griekse kruisen (met 

armen van gelijke lengte) in een 

cirkel.

SYMBOOL

In de oudste kerk van Leiden, de Pieterskerk, vinden we een veelheid aan symbolen uit de verschil-

lende perioden van de gebruiksgeschiedenis. De oudste hebben te maken met de stichting van de 

kerk als katholiek godshuis. Zo bevinden zich op verschillende zuilen in het koor wijdingskruisen 

die in de protestantse tijd bedekt waren met witkalk. Dat was ook het geval bij de acht heiligen op 

de meest noordwestelijke zuil in het koor (ca. 1420). De heiligen dragen hun persoonlijke symbool, 

“hun” attribuut. Zo is Sint Pieter, patroonheilige van deze kerk, afgebeeld met de sleutel van de 

hemelpoort. 

De grote panelen in de viering (kruising) en de dwarsbeuken dateren uit de protestantse tijd. Het 

zijn gildeborden die de gildealtaren vervingen. Op de zuidelijke vieringzuil is het gildebord van 

de schoenlappers met het halfronde, gekroonde mes te zien. Het gildebord van de Linnenwevers 

toont een weefspoel. Ook op zerken zien we symbolen. In de zuidelijke kooromgang tussen de 

eerste en tweede zuil (slechts half zichtbaar) is het graf van Johanna van der Does, abdis van het 

klooster Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De kromstaf is het symbool van haar positie. In het mid-

denschip schuin rechts onder het orgel ligt een zerk versierd met de symbolen van het beroep van 

de begravene: een aambeeld, hamer, hoefi jzers, en nog wat meer gereedschap. Hier ligt Barend 

Schooltingh, meestersmid. / JH

09.
/ Kerkmeesterskamer met rondleiding (wachttijd) / Wijnkelder 
en trans toegankelijk / Zo 13-16 u: Inloopconcert  Praetorius 
Ensemble ‘Sleutels tot Schuyt’ (p.17) / 

PIETERSKERK

KLOKSTEEG 16A 

Open ZA ZO

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

gebrand. In die periode bouwde Leiden een grote nieuwbouwwijk aan de zuidzijde van de stad. 

Architect A.J. Kropholler ontwierp samen met zijn collega H.A. van Oerle kerk, pastorie en de 

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

Kropholler duidelijk herkenbaar. Hij koos voor traditionele architectuur met een grote rol voor de 

expressieve waarde van het bouwmateriaal. In het interieur van de kerk zien we dat de architect 

veel waarde hechtte aan een overzichtelijke ruimte, waarin iedereen goed zicht had op het altaar. 

Kropholler ontwierp ook een deel van het meubilair. Op 10 maart 1936 werd de nieuwe kerk inge-

wijd; daarbij werden in de tafel van het hoogaltaar relieken van H. Petrus, en de HH Fortunatus en 

Placidus ingemetseld. In 1938 werden de glas-in-loodramen met Petrus en Paulus geplaatst. De 

fundamenten van de Liduinakapel waren al gelegd bij de bouw van de kerk ten tijde van pastoor 

Beukers, die als Schiedammer een vurig vereerder was van deze heilige. Zij leefde en leed in 

Schiedam in de veertiende eeuw. Pas in 1958 werd de kapel verwezenlijkt. Rode rozen en lelies in 

de door Frans Balendong ontworpen glas-in-lood-ramen staan symbool voor de lijdzame Heilige 

uit Schiedam, patrones van de bedlegerige zieken. / BB

/ Beklimming toren op eigen risico / Zeer steile trap / Niet 
voor mensen met hoogtevrees / Kinderen minimaal 1.50 m. 
onder begeleiding van een volwassene / Za 13 en 15 u, zo 
13.30 en 15 u: Inloopconcerten (p.15) / Zo orgelspel (p.17) /  

Open ZA ZO

10.
SINT- PETRUSKERK

LAMMENSCHANSWEG 40A

Gewelfschotel Sint Pieter met hemelsleutel. Foto: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Detail: glas in lood raam Liduinakapel. Foto:SL

AEK AK

De schaats is attribuut van de hei-

lige Liduina uit Schiedam. Deze  

veertiende-eeuwse heilige was 

tijdens het schaatsen gevallen en 

verlamd geraakt. Zij is patrones 

van de bedlegerige en langdurig 

zieken. 
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De zandloper is het symbool van 

de voortschrijdende tijd en de tij-

delijkheid van het aardse leven. 

Het is een vanitas symbool dat 

vaak is afgebeeld op grafmonu-

menten. 

SYMBOOL

Met de stadsuitbreiding in 1294 op het Hogeland, het gebied tussen de twee Rijnarmen, ontstond be-

hoefte aan een nieuwe kerk. In 1314 kwam er daarom een houten kapel, gewijd aan Sint Pancratius. 

Volgens een middeleeuwse verzameling heiligenlevens was Pancratius een jonge martelaar uit de 

tijd van keizer Diocletianus die weigerde het christelijke geloof af te zweren. Samen met Servatius, 

Bonifatius van Tarsus en Mamertus behoort hij tot de zogenaamde IJsheiligen (11-14 mei). Pancratius 

is herkenbaar aan zijn attributen, het zwaard (waarmee hij was onthoofd) en de palmtak (symbool 

van zijn martelaarschap). De kanunniken (bestuurders) van het Pancratiuskapittel lieten een eigen 

zegel ontwerpen; hierop staat Pancratius te midden van geknielde kanunniken. De liggende per-

soon onder de heilige zou de door Pancratius getrotseerde keizer Diocletianus kunnen zijn, maar 

ook koning Arnulf van Karinthië. Deze laatste speelde een belangrijke rol in de verbreiding van de 

Pancratiusdevotie in het Duitse Rijk. Hij werd begraven in Regensburg, welke stad, net als Leiden, 

ook een stadswapen met twee sleutels kent; misschien de reden dat hier twee van die wapens te 

zien zijn. De houten kapel maakte plaats voor een stenen kerk die echter, vanwege geldgebrek en 

de Reformatie, nooit de geplande afmetingen kreeg. Vanaf de Burcht (2) is dat goed te zien: koor 

en transept rijzen hoog uit boven het relatief lage schip en de toren. / BB

11.
/ Alleen za open / 11-17 u / 13 en 15 u: Inloopconcert Leids 
Kamerkoor (p.14) /

HOOGLANDSE KERK 

NIEUWSTRAAT 26C

Open ZA

De Marekerk is één van de oudere, als protestantse kerk gebouwde kerken in Nederland. Het 

gebouw uit 1649 staat symbool voor het nieuwe geloof maar evenzeer voor de ongekende wel-

vaart van de stad in die tijd. De eerste zeventiende-eeuwse stadsuitbreiding aan de noordzijde van 

de stad gaf het stadsbestuur reden voor de bouw van een nieuwe kerk. De jonge stadsarchitect 

Arent van ’s-Gravensande kreeg de opdracht. In de koepel bevindt zich een zware, eikenhouten 

constructie, die ervoor zorgt dat in de lantaarn boven de  koepel, de klokken kunnen hangen. De 

koepel wordt bekroond door een vergulde windvaan in de vorm van een gevleugelde persoon 

met bazuin, staand op de Leidse sleutels bovenop een vergulde pijnappel. Deze fi guur verbeeldt 

de Faam die de roem van de stad in alle windstreken rondbazuint. Oorspronkelijk had voor de hui-

dige voorgevel een portiek met vier grote zuilen moeten staan. Daarom ligt de kerk wat terug van 

de weg, zodat er voor de zuilen een mooi pleintje zou ontstaan. Door geldgebrek zijn de zuilen er 

nooit gekomen. Binnen vallen de originele preekstoel en het orgel op. Dat orgel is in de kern een 

‘tweedehandsje’ afkomstig uit het koor van de Pieterskerk. Bij de verplaatsing in 1733 wordt het door 

orgelbouwer Rudolph Garrels uitgebreid en verfraaid tot een volwaardig barokinstrument. / MB

/ Alleen za open / Beklimmen van de kap op eigen risico 
/ Niet voor mensen met hoogtevrees / Kinderen 12+, >1.45 
meter, alleen onder begeleiding volwassene / Za 13 en 15 u: 
Inloopconcert Leiderdorps Kamerkoor (p.14) /

Open ZA

12.
MAREKERK 

LANGE MARE 48

Afgietsel van cachet met Sint Pancras. Collectie: Museum De Lakenhal, Leiden De engel met bazuin op de sleutel en de pijnappel. Foto: Heiko Bertram 

AKB AK

De pijnappel staat symbool voor 

onsterfelijkheid of eeuwigheid. In 

de klassieke oudheid komen we 

de pijnappel ook wel tegen op 

staf van Dionysos, de ‘thyrsus’ met 

een meer profane betekenis… 
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Het alziend oog. Boven de spreuk 

in het fronton is het alziend oog  

afgebeeld. Dit symboliseert de 

alomtegenwoordigheid van God: 

Hij is overal.

SYMBOOL

De Hartebrugkerk is een zogenaamde ‘waterstaatkerk’,  in 1836 ontworpen door Theo Molkenboer, 

een belangrijk architect van kerken. Onder toezicht van de ingenieurs van het Ministerie van Wa-

terstaat, verrezen midden negentiende eeuw veel nieuwe katholieke kerken met overheidssteun 

om de oude kerkgebouwen te compenseren die sinds de hervorming immers door de protestanten 

in gebruik waren geweest. Onder Leidenaars staat de kerk ook wel bekend als ‘Koeliekerk’ naar 

het opschrift  op de voorgevel: ‘Hic est domus dei et porta coeli’ (Hier is het huis van God en de 

poort van de hemel’).  O¼  cieel heet de kerk ‘Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen’.  De naam 

Hartebrugkerk verwijst naar een brug over de in 1953 gedempte Mare, die weer vernoemd is naar 

brouwerij ‘Het Witte Hart’, tot 1760 gevestigd op de plaats van de kerk.  De kerk is gesticht  door de 

kloosterorde der Franciscanen, die meer dan vijfhonderd jaar in Leiden actief was in zielzorg en 

sociaal werk.  

Langs de binnenmuren van de kerk staan Korinthische zuilen die een tongewelf dragen, dat ge-

vormd is uit kleine rechthoekige caissons.  Aan weerskanten zijn zeven gebrandschilderde ramen. 

Het ronde deel met het altaar, de apsis, dateert uit 1897. Bij de jongste restauratie aan het begin van 

deze eeuw kreeg de kerk een nieuw altaar en een nieuwe lezenaar, ontworpen door Amsterdamse 

kunstenaar Nicolas Dings. / JS

13.
/ Alleen za open / Inloopconcert Hartebrugkoor (p.17) / Afwis-
selend orgelspel en uitleg werking orgel en mogelijkheid tot 
zelf bespelen / Kaartjes verkrijgbaar rondleiding Museum 
Greccio (pand 14) /

HARTEBRUGKERK  

HAARLEMMERSTRAAT 110

Open ZA

Het museum ‘Greccio’ bevindt zich in de gewelfkelders van de Hartebrugkerk. Het biedt een 

overzicht van katholieke ‘devotionalia’, kleine religieuze gebruiksvoorwerpen die de laatste jaren 

steeds meer in onbruik zijn geraakt.  Dat kunnen voorwerpen zijn voor in huis, zoals kruisbeelden, 

heiligenbeelden, rozenkransen, iconen en wijwaterbakjes. Maar ook attributen voor in de kerk 

worden tentoongesteld: kerkboeken en -meubelen, kerkgewaden, zoals kazuifels en stola’s, of 

‘liturgisch’ vaatwerk dat tijdens de kerkdienst gebruikt werd. De naam ‘Greccio’ verwijst naar het 

Italiaanse plaatsje waar Franciscus van Assisi, de stichter van de orde der Franciscanen (de orde 

die de Hartebrugkerk bouwde) volgens de overlevering in 1223 voor het eerst een levende kerst-

stal inrichtte. Kerststallen ontbreken dan ook niet in de verzameling. Veel van de tentoongestelde 

objecten zijn afkomstig uit de tijd van het ‘rijke roomse leven’. Het is de tijd van de ‘Verzuiling’: 

vanaf het eind van de negentiende eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog beheersen de katholieke, 

protestante, socialistische en liberale ‘zuilen’ het openbare leven. Aan de top werken ze samen, 

aan de basis hebben ze elk hun eigen identiteit. Greccio toont de katholieke identiteit van toen. 

Het museum draait op vrijwilligers en de collectie bestaat uit giften. / JS

/ Alleen za open / Alleen toegang met rondleiding op 
vertoon kaartje, verkrijgbaar in Hartebrugkerk (pand 13) / 
Beperkte groepsgrootte / Houd rekening met wachtrij / Niet 
toegankelijk voor mindervaliden /

Open ZA

14.
MUSEUM GRECCIO 
VOOR DEVOTIONALIA

LANGE MARE 79

Foto: Francien van Zaanen Durand Foto: SL

AK I

De kelk staat in de christelijke 

eredienst symbool voor de  eu-

charistie, letterlijk “dankzegging”, 

tijdens dit sacrament deelt men 

wijn, uit een beker en brood in 

de vorm van de hostie. De hostie 

wordt bewaard in de kelk.
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De Passer en Winkelhaak vormen 

het ‘logo’ van de Vrijmetselarij. 

De passer staat voor de geest, 

de winkelhaak voor de materie. 

Andere betekenissen zijn ook 

mogelijk.

SYMBOOL

Geestelijke en morele verhe¼  ng, onderlinge waardering en wederzijdse hulp. Dat stellen de Vrij-

metselaren (in het Frans: maçonnerie) zich ten doel. Hun orde is wereldwijd actief. De uit 1757 

daterende Leidse loge ‘la Vertu’, de Deugd, koopt in 1872 voor 4600 gulden de panden Steenschuur 

4 en 6. Bij een ingrijpende verbouwing komt de huidige voorgevel tot stand met in de top een rond 

venster met de symbolen van de vrijmetselarij: de passer en de winkelhaak. De eerste gegevens 

over Steenschuur 4 dateren uit 1590, als Frederik Simonsz. Vellekoop het pand verkoopt aan Klaas 

Rijkaard, die er een verfbedrijf begint. Vanaf 1643 is er een brouwerij gevestigd. Steenschuur 6 wordt 

voor het eerst genoemd rond 1600, als Adriana Janszoon het pand erft van Jan van Broekhoven. 

Beide panden worden rond 1668 samengevoegd. Van 1729 tot 1775 zijn ze in het bezit van het Leidse 

Brouwersgilde. Ze zullen tot 1872 eigendom van een brouwerij blijven.  In de initiatiezaal, ook wel de 

Werkplaats genoemd, vinden de samenkomsten plaats. Deze zaal op de eerste verdieping dateert 

uit 1950 en is een ontwerp van de toenmalige gemeente-architect Jan Neysingh. Ze vervangt het 

interieur uit 1872 dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse inbeslagname verloren gaat. 

Dankzij ingenieuze uitsparingen in het plafond van de zaal, lijkt het bij verduistering of er vele ster-

ren fl onkeren. / LA/JS

15.
/ Rondleidingen / Toegankelijk voor rolstoelgebruikers (trap-
liftje zaal eerste verdieping) /

STICHTING LEIDS 
MAÇONNIEK CENTRUM

STEENSCHUUR 4-6

Open ZA ZO

Het Islamitisch Centrum Imam Malik is sinds 15 juni 2012 gevestigd in Leiden Noord. Het ontwerp 

is van architect ir. Gerard Rijnsdorp. Het gebouw is opgenomen in een kunstmatige heuvel, die 

de half verzonken parkeerlaag verbergt. Deze heuvel maakt deel uit van de overkluizing over 

de drukke Willem de Zwijgerlaan en vormt de entree naar de ‘tuin van noord’. Hiervoor was de 

islamitische vereniging gevestigd in een voormalige taxigarage aan de Bonairestraat in Leiden. 

Het gebouw was te klein geworden voor het aantal bezoekers dat dagelijks de moskee bezocht. 

Een terugkerend motief bij de moskee is een islamitisch tegelpatroon afkomstig uit ‘el andalus’ 

(Al-Andalus is de naam die werd gegeven aan het toenmalig Arabische gedeelte van het Iberisch 

Schiereiland) dat als perforatie in de aluminium luiken is aangebracht en als inlegwerk in tal van 

lambriseringen binnen. De moskee is genoemd naar Imam Malik, voluit Malik ibn Anas ibn Malik 

ibn Abi ‘Amir al-Asbahī, die leefde van circa 711 tot 795 (93 AH - 179 AH). Hij was een van de meest 

gerespecteerde geleerden in de Soennitische islam.  

Het multifunctionele gebouw heeft behalve aparte gebedsruimtes en wasgelegenheid voor man-

nen en vrouwen ook lokalen, keuken, conferentieruimtes en ontspanningsruimtes voor de gehele 

wijk. De moskee speelt een faciliterende rol voor welzijnsinstellingen, cursussen, gezondheidstrai-

ningen, ontmoetingen en discussies. Er wordt ook huiswerkbegeleiding gegeven. / BB

/ Alleen zo open / Gebedsruimte alleen betreden met 
schone sokken / Rondleidingen en informatie / Gedeeltelijk 
toegankelijk mindervaliden /

Open ZA

16.
ISLAMITISCH 
CENTRUM IMAM MALIK

NIEUWE 
MARNIXSTRAAT 80

Collectie: Stichting Leids Maçonniek Centrum Foto: SL

±A AB 

De Andalusische ster  heeft  acht 

punten en is ook te vinden in de 

paleizen en gebouwen uit de pe-

riode dat Spanje en het Iberisch 

Schiereiland onder invloed van 

de Moorse traditie stonden. 
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De sikkel van de wassende maan 

is een eeuwenoud symbool dat al 

in de oudheid voorkomt. Keizer 

Constantijn voegde er een ster 

aan toe. Na inlijving van Constan-

tinopel bij het Ottomaanse rijk 

nam de stad Istanbul dit symbool 

over.

SYMBOOL

Het sobere gebouw aan de Curaçaostraat zou zonder de witte, slanke, minaret met lichtblauwe 

banden en spits waarschijnlijk niet meer opvallen dan een schoolgebouw. Groot is het contrast bij 

het betreden van de gebedsruimte. Middenin de ruimte valt de kroonluchter op in een rijk gedeco-

reerde koepel. De gehele achterwand is bekleed met een mozaïek van azuurblauw, geglazuurde 

tegeltjes.  Deze tegeltjes, afkomstig uit een pottenbakkers centrum in Turkije, zijn in 1992 tegeltje 

voor tegeltje aangebracht door de leden van de geloofsgemeenschap zelf. 

De moskee is vernoemd naar de invloedrijke, zestiende-eeuwse Ottomaanse architect Mimar Sinan. 

De Islamitische geloofsregels zeggen weinig over de manier waarop een moskee moet worden 

vormgegeven. Wat wel vastligt, is dat de gebedsnis, ofwel de mihrab richting Mekka is gericht. Daar-

naast moet er de mogelijkheid zijn tot ritueel wassen en dienen mannen en vrouwen van elkaar 

gescheiden hun gebeden te doen. De moskee werd in 2011 gerenoveerd en uitgebreid met een 

multifunctionele ontmoetingsruimte. Belangrijke motor bij de totstandkoming van de moskee was 

de Turks Islamitische Culturele Vereniging, die al sinds de jaren ‘70 een belangrijke rol speelt bin-

nen de toen nog prille Turkse gemeenschap. Immers, bij de veelal alleenstaande jonge mannen, 

die in de Leidse fabrieken waren komen werken, bestond de behoefte om zo ver van huis een plek 

te hebben om te bidden, te vieren en om samen te komen. / SL

17.
/ Alleen zondag open / Gebedsruimte betreden met schone 
sokken / 13.45 u: Gebed in gebedsruimte / 14-14.30 u. en 15- 

15.30 u: Draaiende Derwisjen & Turkse thee (p.10) /

TURKSE MOSKEE 
MIMAR SINAN 

CURAÇAOSTRAAT 3 

Open ZO

De begraafplaats is in 1813 aangelegd door de Hervormde kerk op een voormalig bolwerk, maar 

wordt vooral vanaf 1829 intensief gebruikt als het begraven in kerken defi nitief verboden wordt. We 

vinden hier veel Leidse hoogleraren, bestuurders en industriëlen, maar ook de moeder van Vin-

cent van Gogh. Vlinders, omgekeerde toortsen, afgebroken zuilen, kransen, voor wie zijn ogen de 

kost geeft, is Begraafplaats Groenesteeg een ware ‘Fundgrube’ voor vanitassymbolen, symbolen 

van de ijdelheid van het leven. 

Op de pylonen bij de ingang is links een vlinder, symbool voor de kortstondigheid van het leven 

en rechts een omgekeerde toorts afgebeeld, symbool voor uitgedoofd leven. Een gebroken zuil 

is eveneens een veel voorkomend symbool. Bij het grafnummer 589 (Veld J) ligt de punt van de 

afgebroken obelisk schijnbaar achteloos naast het graf op de grond. Dit element zit echter rotsvast. 

Ook de krans, soms met lange gebeeldhouwde linten, is een veel voorkomend vanitassymbool. 

Een bijzonder ontwerp is de grafsteen van de musicus Franciscus H. Coenen (1826-1904). Coenen 

was componist, violist en eerste directeur van het Amsterdams Conservatorium. Na een zeer actief 

leven als musicus, verhuisde hij op 69-jarige leeftijd naar Leiden, waar hij zich terugtrok en in 1904 

stierf. De kleine jugendstil obelisk, ontworpen en uitgevoerd in Bentheimer zandsteen door Thé-

rèse van Hall toont een fl uitspelend jongetje. / AJ/JS

/ Alleen zo open / Rondleidingen over begraafplaats langs 
vanitassymboliek / Aula open voor informatie / Foto-expo 
en fi lm over herbegrafenis Diederik van Leyden van Gael /

Open ZO

18.
HISTORISCHE BEGRAAF-
PLAATS GROENESTEEG

GROENESTEEG 126

Lichtkoepel in de moskee. Foto: SL Grafmonument Franciscus H. Coenen. Foto: Anneke Jesse 

±AKNFB AN

Een vlinder staat vanwege zijn 

teerheid en korte levensduur 

symbool voor de kortstondigheid 

van het leven. 
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Barmhartigheid, het goddelijk appèl om hulp te verlenen 

aan mensen in geestelijke of lichamelijke nood, werd in de 

middeleeuwen een belangrijke spirituele drijfveer. Kloos-

terordes, congregaties en gemeenschappen van aposto-

lisch leven (zoals de begijnen) boden zorg en opvang aan 

kwetsbare groepen in de steden. Maar ook leken voelden 

zich aangesproken. Leiden dankt veel markante gebouwen 

aan dit streven, van ho¥es tot grote weeshuizen. 

Bijbel /
“Alles wat u voor de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt 

u voor mij gedaan.” Met deze woorden sluit Christus in 

Matteüs 25 de bijbelse opsomming af van de Werken van 

Barmhartigheid. Deze werken voor hongerigen, dorstigen, 

naakten, vreemdelingen, zieken en gevangenen werden 

later, door paus Innocentius III, nog aangevuld met een ze-

vende categorie: het begraven van de doden. 

               Een armenbus. Foto: SL

Leprooshuis /
Barmhartigheid kreeg in Leiden fysiek gestalte 

in een groot aantal gebouwen. Veel daarvan zijn 

al lang geleden gesloopt, zoals het Leprooshuis 

voor melaatsen. Wegens besmettingsgevaar 

werd dit vlak buiten de (ook verdwenen) Witte 

Poort gebouwd, aan het begin van de huidige 

Haagweg. De instelling, die dateert van begin 

vijftiende eeuw, kreeg in 1428 het vrije gebruik 

en de opbrengst van het stuk grond waarover 

nu de Witte Singel loopt. Zo hadden de me-

laatsen, die de stad niet in mochten, wat ruimte 

voor hun levensonderhoud. 

Elisabeths gasthuis, C. Brouwer kopergravure, Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

ICONEN VAN 
BARMHARTIGHEID Ton Snepvangers /  

Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij

Gasthuizen /
Binnen de stadspoorten zijn ook de zogeheten 

gasthuizen, van de drie Leidse parochies, me-

rendeels verloren gegaan. Het Sint Elisabeth 

Gasthuishof (niet te bezoeken) staat er nog wel, 

vlakbij Museum Boerhaave. De middeleeuwse 

gasthuizen boden onderdak aan onbemiddelde 

zieken, bejaarden, zwervers en bedelaars. Het 

oudste gasthuis van Leiden, het Catharinagast-

huis aan de Breestraat, bezat ook een zoge-

heten baaierd, een opvang waar reizigers en 

pelgrims de nacht door konden brengen. Op 

deze plek staan nu de Stadsgehoorzaal en de 

Waalse Kerk (pand 21). Daarnaast kreeg elke 

parochie in de loop van de vijftiende eeuw ook haar eigen huiszittenhuis, meestal een magazijn 

met gaarkeuken. Soms was dit een aangekocht woonhuis, herbestemd als uitvalsbasis voor de 

hulpverlening aan thuiszittende armen die niet openlijk bedelden. Het voormalige huiszittenhuis 

aan de Oude Rijn heet nu diaconaal centrum De Bakkerij en biedt nog steeds hulpverlening aan 

allerlei groepen (pand 19).

Doodskisten /

De Heilige Geestmeesters ontfermden zich ook over vondelingen en wezen. Als ze niet direct 

plaatsbaar waren bij een gezin, kregen ze onderdak in het huis aan de Breestraat. Ook de vele 

Leidse hoºes voor kwetsbare ouden van dagen zijn vooral door leken gesticht: gegoede stedelin-

gen die daarmee hun vroomheid beklemtoonden. Deze ouderenzorg werd later aangevuld met 

grootschaliger huisvesting in de Leidse Minne- of Oudeliedenhuizen. 

Tijdens deze Open Monumentendagen zet een aantal nog bestaande iconen van Barmhartig-

heid, beelddragers van Caritas (liefde van God) en Diaconie (dienstbaarheid aan de naaste), hun 

deuren met plezier voor u open (pand 19, 20, 21, 22, 24).

Thuiszittenhuis Hervormde Diaconie, Jacob Timmermans, 
Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

Hand met muntje van de armenbakkerij. Foto: SL

De belangrijkste lekeninstelling die zich 

bezighield met de zorg voor armen en 

zwakken was De Heilige Geest. Haar 

laatste behuizing staat er nog (pand 20). 

Lange tijd had De Heilige Geest echter 

haar hoofdkwartier in de Pietersparochie, 

in een (verdwenen) pand naast de Oude 

Harmonie in wat nu de Breestraat heet 

(destijds heette dit stukje Noordeinde). 

De eerste vermelding van deze vestiging 

dateert van rond 1450. Vanuit dit pand 

richtte De Heilige Geest zich vanaf het be-

gin op alle armen van de stad. De organi-

satie verstrekte schoeisel, kleding, drank, 

voedsel, brandstof en zelfs doodskisten.
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Het uithangbord van Diaco-

naal Centrum de Bakkerij heeft 

de vorm van een klaver vier of 

vierlob. Diaconie is afgeleid van 

het Griekse woord diakonia wat 

dienst, dienen betekent. 

SYMBOOL

Dit historische complex van graanpakhuizen staat al zes eeuwen in het teken van kerkelijke barm-

hartigheid in Leiden. Namen als Barbaragasthuis, De Minnepot, Huiszittenhuis, Armenbakkerij en 

Soephuis vertellen ons over de verschillende vormen van hulp in de loop der tijd. De twee ovens in 

de ovenruimte dateren uit de zestiende en het begin van de twintigste eeuw. Hier werd het brood 

gebakken voor de armen van Leiden dat ze op vertoon van een broodpenning konden afhalen. 

Deze penning werd uitgereikt na verplichte deelname aan de kerkdienst in de Bethlehemskerk, 

de Armenkerk aan de Lammermarkt (zie p. 22). Een imposante schouw uit 1682, met een kleurrijke 

schildering van Het Laatste Oordeel, staat in de pronkkamer van De Bakkerij, de Goemoerskamer. 

Deze Goemoers (samentrekking van Goede Moeders) was het in de zestiende eeuw opgerichte 

College van Vrouwen-Kraammoeders, dat arme zwangere vrouwen ondersteunde. Ze lieten naai-

sters hemden en roode luuren (=luiers) maken en beloonden kraamloopsters (kraamverzorgsters) 

voor hun goede zorg. Dit eeuwenoude College helpt aanstaande moeders nog steeds. Nu met 

babypakketten en benodigdheden voor de babykamer. Diaconaal Centrum De Bakkerij biedt te-

genwoordig onderdak aan vele organisaties en projecten die zich inzetten voor dak- en thuislozen, 

vluchtelingen, ex-gedetineerden en bijvoorbeeld de Voedselbank. / TS 

19.
/ Alleen za open / Rondleiding door het gebouw / Diverse ac-
tiviteiten georganiseerd door Diaconaal Centrum de Bakkerij,  
o.a. kookatelier / 

DIACONAAL CENTRUM 
DE BAKKERIJ

OUDE RIJN 44 B/C

Open ZA

Bijna 400 jaar lang, van 1583 tot 1961, bood dit complex een thuis voor wezen. De boven de poort 

uitgebeelde kinderen kijken op naar een wat groot uitgevallen duif, hier bedoeld als symbool van 

de Heilige Geest, naar wie de instelling was genoemd. Deze betekenis van de duif gaat terug op 

een passage in de Bijbel. Hierin getuigt Johannes de Doper hoe hij tijdens de doop van Jezus in 

de Jordaan de Heilige Geest in de gedaante van een duif uit de hemel op Hem zag neerdalen. In 

de achttiende-eeuwse regentenkamer van het weeshuis komen we de duif weer tegen: o.a. op 

het schilderij waarop voormalig weesjongen en schilder Jacob van der Sluys zijn dank betuigt aan 

het weeshuis (1684). We tre° en hier nog een vogel aan; in het stucwerk boven de schouw bevindt 

zich een pelikaan. Volgens de overlevering voedde de moeder pelikaan haar kinderen met haar 

eigen bloed. Zij werd dan ook in verband gebracht met liefdadigheid.  Niet voor niets is de pelikaan 

ook het symbool van de Nederlandse bloedbanken. Het weeshuiscomplex is in de loop van de tijd 

verschillende keren verbouwd en aangepast. Tegenwoordig wordt het beheerd door de Stichting 

Utopa en biedt het onderdak aan het Kinderrechtenhuis. / MR

/ Alleen za open / Rondleiding langs Regentenkamer en 
Regentessenkamer / Houd rekening met wachttijd / Eerste 
verdieping niet toegankelijk mindervaliden / 13 en 15 u: 
Inloopconcert Vocaal Ensemble Pur Sang, (p.14) / 

Open ZA

20.
Vm. HEILIGE GEEST OF 
ARME WEES- EN KINDERHUIS

HOOGLANDSEKERKGRACHT 17A

Kraampakket verzorgd door de Goemoers. Foto: SL Kaatje en Kootje op de poort van het Weeshuis. Foto’s: Jan Lagas, ELO

AINF IK�

De duif staat symbool voor de 

Heilige Geest, dit geldt ook voor 

de akelei. Deze bloemen hebben 

de vorm van een duif.
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Omdat de Heilige Catharina van 

Alexandrië weigerde te trouwen 

met keizer Maxentius, liet hij haar 

folteren met een rad met vilmes-

sen en uiteindelijk onthoofden. 

Uit haar halswond vloeide melk 

met een genezende kracht. 

SYMBOOL

Boven de entree van de Waalse kerk zien we een gevelsteen met een rad en een zwaard. Dit zijn 

de symbolen van de heilige Catharina van Alexandrië, vereerd om haar wijsheid en genezende 

krachten. De gevelsteen staat symbool voor het Catharinagasthuis dat hier sinds het einde van de 

dertiende eeuw was gevestigd. Het was waarschijnlijk de oudste zorginstelling in de stad. Hier kon-

den passanten logeren, zieken zich laten verzorgen en welgestelden verzorging voor op hun oude 

dag inkopen. Het gasthuis groeide in de late middeleeuwen uit tot een omvangrijk complex dat zich 

uitstrekte van de Breestraat tot de Rijn. In de zestiende eeuw kwamen Franstalige protestanten naar 

Leiden. Zij richtten in 1584 hun eigen Waalse gemeente op in de voormalige Onze Lieve Vrouwe-

kerk. Door de snelle groei van de Waalse gemeente was een hulpkerk nodig. Deze uitbreiding, in 

de kapel van het Catharinagasthuis, werd de basis voor de huidige Waalse kerk. De kapel is verschil-

lende keren verbouwd. In 1635 werd de kerkzaal vergroot met een tweede beuk. Waarschijnlijk is 

toen ook de huidige preekstoel geplaatst. De zijbeuk is later weer afgescheiden. In de achttiende 

eeuw is het orgel geplaatst en kreeg de kerk een gevel in een barokke stijl. Het huidige interieur 

dateert uit de negentiende eeuw. De kerk is nog altijd in gebruik bij de Waalse gemeente. / EO

21.
/ Alleen za open / Doorlopend orgelconcerten door leerlingen / 
17 -17.30 u: Orgelconcert Erik van Bruggen /

WAALSE KERK 

BREESTRAAT 62-64

Open ZA

Het Catharinagasthuis ging in 1799 op in de Verenigde Gast- en Leprooshuizen waarna het gasthuis 

aan de Breestraat leeg kwam te staan en onder andere dienst deed als kazerne. De vleugel aan 

de Aalmarkt is in 1862 verbouwd tot jongensschool. Aan de Breestraat nam de Stadsgehoorzaal de 

linkervleugel in gebruik. De rechtervleugel, waar in 1571 de nieuwe en de lange zaal van het gast-

huis waren gebouwd, is in 1887 verbouwd tot meisjesschool. Architect D.E.C. Knuttel ontwierp een 

nieuwe gevel in neo-renaissancestijl met veel natuurstenen accenten en decoratief metselwerk. 

Deze school bleek al snel te klein, dus kreeg de achterste vleugel er in 1908 een verdieping bij. Bij 

veel Leidenaren is het gebouw bekend als het LVC (Leids Vrijetijds Centrum), waar tussen 1969 en 

2013 live pop- en rockmuziekconcerten plaatsvonden. De nieuwe verbinding tussen Breestraat en 

Aalmarkt, langs de historische begrenzing van het voormalige gasthuisterrein, gaat Catharinasteeg 

heten, als een verwijzing naar het Catharinagasthuis dat hier meer dan 500 jaar gevestigd was. / EO

/ Alleen za open 10-17 u / Pand in verbouwing / Toeganke-
lijk alleen met rondleidingen / Stevig schoeisel aangeraden 
/ Kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene per 
kind / Houd rekening met wachtrij / Gedeeltelijk toeganke-
lijk voor mindervaliden (begane grond) /

Open ZA

22.
AALMARKTPROJECT: 
LVC/CATHARINASTEEG 

BREESTRAAT 66

Gevelsteen Catharina. Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken Impressie Catharinasteeg en gerestaureerd LVC 

±AK ±AI

Tussen de balken van de vloer 

van de eerste verdieping bevin-

den zich zogenaamde Andreas-

kruisen, liggende Griekse krui-

sen, vernoemd naar de Heilige 

Andreas, die aan een dergelijk 

kruis zou zijn gekruisigd. Ze zijn 

gebruikt om de constructie meer 

stabiliteit te geven. 
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Luther ontwierp dit symbool van 

de Lutherse Kerk met witte roos, 

kruis en hart in hemelsblauw veld 

met gouden ring in eerste instan-

tie als persoonlijk zegel waar-

mee hij zijn correspondentie kon 

waarmerken. 

SYMBOOL

In 1618 is de Evangelisch Lutherse kerk te Leiden als schuilkerk gebouwd achter de huizen van de 

Hooglandse Kerkgracht. Kerkgenootschappen die niet tot de calvinistische staatskerk behoorden, 

mochten geen kerken aan de straat bouwen; de gebouwen mochten niet opvallen. De kerk was 

gelegen achter een rijtje huizen met aan de straatzijde een hardstenen poort die toegang gaf tot 

het kerkgebouw. In de negentiende eeuw zijn de huizen voor de kerk gesloopt zodat het voorplein 

vrijkwam. Architect Schaap ontwierp vervolgens een nieuw  decoratieschema voor de vrijgekomen 

17de-eeuwse kerkgevel. Rechts hiervan is in 1861 de pastorie gebouwd met zijn wit gepleisterde 

voorgevel in (Engels) neogotische stijl. De huidige kerkgevel aan het voorplein is een ontwerp uit 

1888. Bouwhistorisch onderzoek wees uit dat het een voorzetgevel betreft: de gevel uit 1861 is achter 

de huidige gevel bewaard gebleven. Een bijbehorend torentje uit 1888 dat de gevel bekroonde, 

werd in 1937 gesloopt. Het interieur van het kerkgebouw is sober, maar licht. Op een aantal plekken 

zijn lutherse symbolen te vinden, zoals de zwaan (glas-in-loodraam, lessenaar), een regenboog 

(glas-in-loodraam) en de zogenaamde lutherroos. Bijzonder zijn de negen paneelschilderingen 

uit 1640 van Joris van Schooten, opgenomen in de balustrade van de westelijke galerij boven de 

entree. Achterin de kerk onder het orgel bevindt zich de deur naar het vm. weeshuis. Hierdoor 

kwamen de weesjongens de kerk binnen. / BB 

23.
/ Alleen za open / 13 en 14 u: Inloopconcert Arnold Schönberg 
koor (p.14) / za 15.30-16 u: Orgelspel (p.17) /

EVANGELISCH 
LUTHERSE KERK 

HOOGLANDSEKERK-
GRACHT 26

Open ZA

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

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

moeilijk te renoveren. Na de sloop realiseerde architect Schaap een vrij sober gebouw in een tra-

ditionele classicistische stijl. Het u-vormige pand staat met de hoofdvleugel aan de straat en heeft 

twee kortere vleugels aan beide zijden. De begane grond links was het dagverblijf van de ouderen, 

rechts de keuken. De hoofdvleugel bood plaats aan de verblijfszaal voor de kinderen, de vertrek-

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

waren de slaap- en ziekenzalen. De hardstenen poort aan de Middelweg heeft boven de ingang 

een tekstplaat met naam en stichtingsdatum.

Bij de recente verbouwing werd in de achtergevel van de aangrenzende Evangelisch Lutherse kerk 

een op het eerste oog zestiende-, of zeventiende-eeuwse poort met deur gevonden. Uit de bouw-

geschiedenis van de kerk is bekend dat deze gevel in 1661 is gebouwd. De deur is een bijzondere 

vondst, omdat in Leiden weinig ongerestaureerde zeventiende-eeuwse deuren bewaard zijn ge-

bleven. Door een sterke terugloop van het aantal wezen kreeg het pand nieuwe bewoners. Vanaf 

1922 huurde de Vereniging tot bestrijding van Tuberculose het pand, gevolgd door het Kraamcen-

trum Leiden en later het Groene Kruis. Tegenwoordig heeft het pand een woonfunctie. / BB 

/ Rondleidingen / Houd rekening met wachttijd / Particulier 
woonhuis /

Open ZA ZO

24.
Vm. EVANGELISCH LUTHERS 
WEES- EN OUDE LIEDENHUIS

MIDDELWEG 38

Foto: SL

±AK I

Luther schreef over zijn honderd 

jaar eerder veroordeelde her-

vormer en voorganger Johannes 

Hus: “Gij zult nu een gans braden 

(Hus betekent gans in het Bo-

heems), maar over 100 jaar zult 

gij een zwaan horen zingen, die 

gij zult moeten verdragen“.
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Poortdeur voor en achterzijde. Foto: Pieter-Jan de Vos, ELO
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Kloosters / Leiden is een echte universi-

teitsstad;  er is geen centrale campus zoals 

in Angelsaksische landen, maar de universi-

teit is binnen en buiten de singel verweven 

met de stad. Na de stichting in 1575 was de 

piepjonge universiteit aangewezen op de 

panden die vrijkwamen na de kloosteront-

eigeningen als gevolg van de Reformatie. 

Na een kort verblijf in achtereenvolgens het 

Barbaraklooster en de kerk van het Faliede 

Begijnhof (pand 30) verhuist de Academie naar het Rapenburg, waar de kapel van het Witte Non-

nenklooster geschikt wordt bevonden (pand 25). Niet veel later, in 1594 werd in de gebouwen van 

het vroegere Cellebroedersklooster op het terrein aan de 5e Binnenvestgracht het ‘Collegium 

Theologicum’ ingericht. Dit ‘Statencollege’ maakte deel uit van de theologische faculteit. Theolo-

giestudenten waren hier intern gehuisvest en kregen er hun opleiding. 
Afbeelding: Statencollege anno 1788 door Jacob Timmermans. Collectie: Topografische Atlas, Erfgoed Leiden en Om-

streken

Orde / Een deel van dit complex werd later 

verbouwd en gebruikt als dienstwoning van 

de Hortulanus. Een bekende bewoners was 

Clusius, hortulanus en hoogleraar Botanie 

die tussen 1593 tot 1600 de Hortus botanicus 

(pand 28) verrijkte met vele nieuwe soorten. 

Met de zeventiende eeuw breekt ook de tijd 

van ontdekkingen aan. De nieuwe dieren- en 

plantensoorten, die via de wereldhandel be-

kend raakten en verzameld werden, moes-

ten ook geordend en beschreven worden. 

Zoals Linnaeus de plantenwereld ordent, zo 

is er aan het Rapenburg een jonge geleerde, Johannes Thysius, die zijn boeken ordent in de voor 

hem door stadsarchitect Arent van ’s-Gravesande gebouwde Bibliotheca Thysiana (R2, p. 12). 

Foto: Bibliotheca Thysiana, met op de voorgrond de zeldzame boekenmolen. Foto: SL

Boeken / Naast universiteitsstad is Leiden ook altijd een boekenstad geweest en gebleven. Vele 

boekdrukkers, en -verkopers vestigden zich in Leiden. Op de hoek van de Nieuwsteeg zit al eeu-

wen een boekwinkel/ antiquariaat in het pand genaamd Templum Salomonis (pand 32). Ook op 

ICONEN VAN 
WETENSCHAP Saskia Leupen /  

Met dank aan Brigitte Bruyns en Francien van Zaanen Durand 

de Nieuwe Rijn fungeerde ‘Huis de Visscher’ lange tijd als antiquariaat (pand 33). Het ging niet 

alleen om het verzamelen en ordenen van kennis, maar ook om de praktijk. Herman Boerhaave 

was zijn tijd vooruit toen hij colleges gaf aan het ziekbed van de patiënt. 

De vele studiecollecties vormen de basis voor de musea die Leiden nu rijk is. Dat geldt ook voor 

de collectie voorwerpen uit Japan die Von Siebold in de negentiende eeuw bijeen bracht en die 

nu weer te vinden is in zijn voormalig woonhuis (pand 29). 

Uitbreiding / De academie en de opleidingen worden in de negentiende eeuw steeds prakti-

scher en maatschappijgericht.  De universiteit breidt zich uit en het aantal studierichtingen neemt 

toe en er ontstaat behoefte aan nieuwe gebouwen: Onder supervisie van de rijksbouwkundige 

voor de onderwijsgebouwen, Jacobus van Lokhorst,  wordt er rond de eeuwwisseling een groot 

aantal universitaire gebouwen en dan vooral laboratoria, vaak in neogotische en neorenaissance 

stijl gebouwd. Het P.J. Vethgebouw is hier 

een duidelijk voorbeeld van (pand 26). 

De investeringen in het universitair onderwijs 

wierpen hun vruchten af; de nieuwe gene-

ratie wetenschappers sleepte nobelprijzen 

in de wacht. Het Kamerlingh Onnes gebouw 

(pand 31) kan met zeker negen Nobelprijzen 

voor de Natuurkunde worden geassocieerd. 

De Sterrewacht (pand 27) was de thuisbasis 

voor sterrenkundigen van wereldfaam als De 

Sitter, Kaiser en Van der Hulst. 

Foto: Collegezaal Kamerlingh Onnesgebouw 

Toekomst / De universiteit Leiden groeit en blijft in ontwikkeling. Enkele universiteitspanden zijn 

inmiddels al weer verdwenen, zoals de Van der Klauwstoren met het aanpalende Singelgebouw 

van het zoölogisch laboratorium. De toekomst zal uitwijzen hoe het Lipsiusgebouw (voorheen 

LAKgebouw), het Gorlaeus of de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel de tand des tijds 

zullen doorstaan. 

Litt.: Architectuur en monumentengids Leiden, J.Dröge et al. red. Leiden, Primavera Pers  1996.

Trappenhuis P.J. Vethgebouw Heike Kamerlingh Onnes met uil



L
E

ID
E

N
/6

0

L
E

ID
E

N
/6

1

In de curatorenkamer zijn putti 

(naakte kindertjes) afgebeeld 

met een hoed op een stok, sym-

bool voor de vrijheid; immers in 

het oude Rome kreeg een vrij-

gelaten slaaf een hoed van zijn 

meester ten teken van zijn nieu-

we status. 

SYMBOOL

In 1581 betrok de toen zes jaar oude universiteit het voormalig klooster van de Witte Nonnen. In 

de loop der jaren worden kapel en andere ruimtes grondig verbouwd en geschikt gemaakt voor 

colleges en een bibliotheek. Achter het kloostergebouw wordt een ‘cruythof’ aangelegd. In de ze-

ventiende eeuw bood een lang, smal gebouwtje op de binnenplaats, plaats aan een boekhandel 

van o.a. de familie Elsevier. Dit gebouwtje verdween weer in de achttiende eeuw. In de eeuwen 

daarna werd het Academiegebouw ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Rond 1632 was er een klein 

observatorium op het dak en het pand kreeg in 1670 een toren met een uurwerk. De naastge-

legen woonhuizen op nummer 67-71 werden bij het Academiegebouw getrokken. Daarbij kegen 

achttiende-eeuwse behangselschilderingen (afkomstig uit Rapenburg 69) een nieuwe plaats boven 

het poortgebouw. Twee zalen in het voormalige Rapenburg 67 zijn nog vrijwel in hun originele staat 

bewaard gebleven en herbergen de huidige rectoren- en curatorenkamer. Vele hoogleraren heb-

ben hier rondgelopen, waaronder geleerden van internationale reputatie zoals Boerhaave, Clusius, 

Scaliger, Lorentz, Kamerlingh Onnes en zelfs Einstein. Van een aantal van hen hangt een portret in 

de senaatskamer op de eerste verdieping. De universitaire carrière en gevoelens van de student 

zijn in de negentiende eeuw met houtskool tre° end afgebeeld door Victor de Stuers in de traptoren 

en naast het zogenaamde zweetkamertje. / BB 

25.
/ Deels alleen met rondleidingen / Rondleidingen ook in het 
Engels / Houd rekening met wachttijd / Za 13 en 15 u, zo 13 

en 15 u: Inloopconcerten, (p.14 en 16) / Zo 10-12.30 u Groot 
Auditorium: Uitleg orgel en demonstraties (p.17) /

ACADEMIEGEBOUW 

RAPENBURG 73

Open ZA ZO

Het P.J. Vethgebouw is ooit als Rijksherbarium en Botanisch Laboratorium gebouwd. De benaming 

is misleidend, want anders dan de naam doet vermoeden, was Pieter Johannes Veth (1814-1895) 

geen hoogleraar Botanie, maar specialist in de land- en volkenkunde van Nederlands-Indië. 

Dat het pand juist naar hem is vernoemd, kwam omdat in later tijden de Letteren faculteit met 

onder andere het International Institute for Asian Studies (IIAS), jarenlang in het pand huisde. De 

biologen hadden het pand inmiddels verlaten voor een laboratorium elders in de stad. 

Helemaal praktisch is het pand niet. Het is een complex pand, met opvallend lage gangen met 

kleine werkkamertjes, maar ook met hele hoge zalen. 

Dat is niet zo gek, wanneer je bedenkt dat het gebouw in eerste instantie door architect J. van Lok-

horst in 1904-1906 speciaal ontworpen is als college-, en onderzoeksgebouw voor Botanie, maar 

vooral ook als depotgebouw voor het Rijksherbarium. Dat verklaart ook de tweedeling in niveaus;  

grote rechthoekige zalen voor de laboratoria en verdiepingen van geringe hoogte voor de depots. 

Het gebouw was echt functioneel maatwerk, wat nog is af te lezen aan de inrichting van de mo-

numentale collegezaal, uitgevoerd met praktische vakkenkasten voor plantkundige preparaten 

onder de verhoging met collegebanken, maar ook aan de lange tafels in de laboratoria,  parallel 

aan het raam. Daar konden de studenten hun microscopie practicum verrichten bij daglicht. / SL

/ Pand in verbouwing / Kinderen alleen toegang onder 
begeleiding volwassene / Niet toegankelijk mindervaliden 
/ Expositie in de voormalige bibliotheek: Wat is je favoriete 
Leidse symbool? (p.12) /

Open ZA ZO

26.
P.J. VETHGEBOUW 

NONNENSTEEG 3

Athena en de uil. Krijt tekening door Victor de Steurs. Foto: SL Practicum microscopie. Foto H. Kleibrink. Collectie: ELO

AIK N

In de gevelsteen boven de ingang 

is op een banderol (lint) met krul-

lerige neogotische letters Bota-

nisch Laboratorium te lezen met 

daarachter een oude eikenboom 

met eikels. De eikel staat vooral in 

de Keltische en Noord Europese 

cultuur bekend als geluksbrenger. 
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De klok staat symbool voor door 

sterrenkundigen gemeten tijd. 

Het bepalen van de exacte tijd 

was belangrijk voor industrialise-

rend Nederland.  

SYMBOOL

De Leidse Sterrewacht is het oudste, nog bestaande sterrenkundig instituut ter wereld. Al in 1633 

kreeg de universiteit een sterrewacht als onderdak voor het kwadrant van Snellius. Ruim twee eeu-

wen later voerde hoogleraar Kaiser campagne voor een nieuw onderkomen. Geïnspireerd door de 

sterrewacht van Sint-Petersburg ontwierp Henri Camp, architect des konings, een neoclassicistisch 

gebouw dat in 1861 in gebruik werd genomen. Het is sindsdien meermalen uitgebreid, onder andere 

met nieuwe observatiekoepels, de achthoekige heliometertoren en de koepel halverwege de Ster-

rewachtlaan van waaruit hemellichamen worden gefotografeerd. De Sterrewacht is bewust noord-

zuid gebouwd met vleugels richting oost en west om met een meridiaankijker te kunnen meten. 

Markant zijn de draaibare koepels met observatiegleuf voor de telescoop. Beschermd tegen kou en 

wind kan de waarnemer van hieruit de sterrenhemel volgen. De vele aanwezige klokken dienden 

niet alleen voor het tijdstip van waarneming. Door hun exacte waarnemingen konden sterrenkun-

digen in de negentiende eeuw als enigen de industrialiserende maatschappij van de juiste tijd voor-

zien. Elke dag werd om 22:00 uur een telegraafsignaal naar de havens gestuurd om de tijdmeters 

te ijken. Vele vooraanstaande geleerden deden hier onderzoek, waaronder Lorentz, Ehrenfest en 

Oort. Ook Einstein kwam hier regelmatig. De stoel waarop hij zat, wordt zorgvuldig bewaard. / PvdH 

27.
/ Vanwege bouwwerkzaamheden alleen te bereiken via Hortus 
botanicus, Rapenburg 73 / Deels alleen met rondleidingen 
/ Houd rekening met wachttijd / Gedeeltelijk toegankelijk 
mindervaliden /

LEIDSE STERREWACHT 

INGANG: RAPENBURG 73

Open ZA ZO

In Nederland is hij nauwelijks bekend, maar in Japan is hij een icoon! Philipp Franz Balthazar van 

Siebold (Würzburg, 17 februari 1796 - München, 18 oktober 1866) was een Duitse arts in dienst van de 

Nederlandse staat, die in 1823 op het eiland Deshima gestationeerd werd. Deshima was een kunst-

matig eiland voor de kust van Nagasaki in Japan. Vanuit deze handelspost mochten buitenlanders 

zaken doen met Japan, dat verder gesloten was voor het westen. Vanaf 1823 was Nederland het 

enige land dat mocht handelen met Japan en Von Siebold de enige persoon die voet aan wal 

mocht zetten. 

Von Siebold combineerde de taken van arts en wetenschapper. Hij had een grote interesse in de 

cultuur en vooral de fl ora en fauna van Japan en verzamelde planten en dieren voor zijn collectie. 

Op Deshima had hij een eigen kweektuin. Tijdens zijn verblijf in Japan stuurde hij verschillende kis-

ten naar Nederland met exemplaren van planten uit Japan, die tot dan toe totaal onbekend waren 

in het westen. Niet alle planten overleefden de lange reis en de klimatologische omstandigheden. 

Toch zijn er 150 jaar later nog steeds vijftien planten te zien die door Von Siebold zijn meegenomen 

uit Japan. De monumentale blauwe regens in de pergola, of de Japanse sierkwee tegen de Oran-

jerie staan nog in vol ornaat in de Hortus. / JD 

/ Za/zo 10-18 u / Kleine bollenmarkt / Tentoonstelling Japan 
en Von Siebold t/m 18 oktober 2016 / 

Open ZA ZO

28.
HORTUS BOTANICUS

RAPENBURG 73

Foto: SL Borstbeeld Von Siebold in de Hortus. Foto: Francien van Zaanen Durand

±AIEF ANEF

Afkomstig uit Klein Azië, werd de 

tulp door Carolus Clusius, eerste 

directeur van de Hortus, in Neder-

land geïntroduceerd. De verschil-

lende varianten zijn zo geliefd, dat 

er in de zeventiende eeuw een 

ware tulpenrage woedt. 
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In dit statige grachtenpand is sinds 2005 Japanmuseum Het SieboldHuis gevestigd. Het pand zelf 

is in de loop van de zestiende eeuw ontstaan door samenvoeging van een aantal huizen. In 1596 

plaatste de toenmalige eigenaar, koopman Daniel van der Meulen, een nieuwe gevel voor de be-

staande bebouwing. Vijftig jaar later volgde een nieuwe achtergevel, naar ontwerp van Arent van 

‘s-Gravesande. Pas midden achttiende eeuw is ook de structuur van het complex fl ink aangepast. 

Uit die tijd stamt de huidige voorgevel met de centrale entree, wat leidde tot een logischer inde-

ling met gang en trappenhuis in het midden en vertrekken aan weerszijden. Deze indeling bleef 

grotendeels gehandhaafd. Latere eigenaren brachten alleen decoratieve veranderingen aan. De 

beroemde Engelse society-architect James Wyatt ontwierp het stijlvolle stucplafond in de Pano-

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

huis na zijn verblijf in Japan in 1836 kocht. Terwijl sociëteit Minerva de benedenverdieping in ge-

bruik had, stelde hij op de eerste verdieping zijn verzameling voorwerpen uit Japan tentoon voor 

bezoekers. Zelf verbleef hij meestal in zijn buitenverblijf Nippon aan de Lage Rijndijk. In 1866 sterft 

Von Siebold in München. 150 jaar later herdenken Het SieboldHuis en Hortus botanicus (pand 28) 

deze bijzondere man en wetenschapper met een tentoonstelling over Von Siebold en de planten 

in de Hortus (pand 28). / MG

/ Exposities: Prenten van Takeda Hideo / Arita. Schilderijen 
van Debora Makkus /

Open ZA ZO

29.
HET SIEBOLDHUIS 

RAPENBURG 19

Achtergevel. Foto: SL

AEB

De cornucopia, ofwel hoorn 

des overvloeds was volgens de 

Griekse mythologie van de geit, 

die Zeus gezoogd zou hebben. 

Dankzij Zeus vervult de hoorn 

sindsdien alle wensen.  
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Tekening uit Flora Japonica, van  Siebold. Collectie: Sieboldhuis
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Bij de Kelten de Germanen werd 

de lindeboom gezien als heilige 

boom, thuis van de godin Freya. 

De geest van de linde gold als be-

schermer voor huizen, bronnen 

en kerken. De linde is veelvuldig 

aangeplant als herdenkingsboom. 

SYMBOOL

Maar liefst drie eeuwen heeft de universiteitsbibliotheek hier gezeten, met steeds andere mede-

gebruikers. Samen met de vroegste universiteit was de bibliotheek oorspronkelijk gevestigd in de 

kapel van het Faliede Begijnhof op dit terrein. Begijnen waren vrouwelijke religieuzen die een ge-

zamenlijk leven leidden, maar niet in een klooster woonden. Faliede verwijst naar de falie: de sluier 

die de dames droegen. In 1581 verhuist de academie naar het huidige Academiegebouw aan het 

Rapenburg 73 (pand 25), maar de bibliotheek blijft. 

In 1595 komt hier ook het anatomisch theater bij, waar secties op lijken worden verricht voor het 

medisch onderwijs. Dit theater is later nagebouwd in Museum Boerhaave. Ook de Anglicanen ko-

men, om te kerken in het voorste deel van de kapel. In de negentiende eeuw zijn alle medegebrui-

kers vertrokken en wordt de bibliotheek in 1870 uitgebreid met een gebouw aan het Rapenburg. 

Begin twintigste eeuw ontwerpt architect Vrijman het deel dat nu plaats biedt aan het bestuur van 

de universiteit. Achter de nieuwbouw is de middeleeuwse kapel, weliswaar zonder torentje, nog 

steeds goed te herkennen. Ondanks de economisch zware tijden na de Eerste Wereldoorlog zijn 

de grote bibliotheekzaal op de begane grond en het trappenhuis rijk gedecoreerd met stucwerk en 

lambrisering. Nog decennia blijft de universiteitsbieb op deze plek. Pas in 1985 verhuist ze naar het 

nieuwe gebouw op de Witte Singel. / MB

30.
/ Hal en tuin open / Za 13 en 13.45 u: Inloopconcerten Popkoor 
Sing in Tune; 14.30 en 16 u Puic (p.15) / Zo 14 en 15 u: Popkoor 
Heart & Soul (p.16) /

OUDE UNIVERSITEITS-
BIBLIOTHEEK

RAPENBURG 70

Open ZA ZO

Op de plaats van de Kleine Ruïne aan het Steenschuur, die was ontstaan door de ramp met het 

kruitschip, startte in 1856 de bouw van een Fysisch, Chemisch, Anatomisch en Physiologisch Labo-

ratorium.  Tegenwoordig draagt het gebouw de naam van de natuurkundige en Nobelprijswinnaar 

Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926). In 1908 slaagde hij er hier in het edelgas Helium vloeibaar te 

maken bij een temperatuur van –269°C, net boven het absolute nulpunt. Het gebouw heeft dan 

ook de bijnaam ‘de koudste plek op aarde’. De natuurkundige heeft veel voor het laboratorium 

betekend. Samen met zijn collega en vriend, de theoretisch natuurkundige Hendrik Antoon Lo-

rentz (1853-1928) bouwde hij het uit tot één van de meer geavanceerde in Europa. Veel wereldbe-

roemde wetenschappers en nobelprijswinnaars hebben hier onderzoek gedaan, zoals Madame 

Curie (1867-1934) bijvoorbeeld en de theoretisch fysicus Albert Einstein (1879-1955). 

Tussen 2001 en 2004 is het laboratorium gerestaureerd, verbouwd en gedeeltelijk opnieuw opge-

trokken. De monumentale delen zijn behouden; de gebouwen op het binnenterrein zijn gesloopt 

en vervangen door een bibliotheek met overkapping. De gevel aan het Steenschuur met de oude 

hoofdentree is nog steeds beeldbepalend. Een speciale vermelding verdient de theatervormige 

collegezaal in neoclassicistische stijl, in de linkervleugel op de eerste verdieping. Sinds 2004 biedt 

het gebouw onderdak aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. / BB

/ Za 15-16 u: Inloopconcerten Mrs Darcy / 13 en 14 u: Klein 
Leids Liederenkoor, (p.15) / Zo 11-17 u: Het Zingend Hart / 
14 en 16 u: Capella Vocale, (p.16) / 

Open ZA ZO

31.
KAMERLINGH ONNES 
GEBOUW

STEENSCHUUR 25

Zaal in neoclassicistische stijl. Foto: SL Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

AK AK

De uil is het symbool van wijsheid 

en kennis. De uil is afgebeeld aan 

de voeten van Lorentz en bevindt 

zich op een poortje dat meer-

dere malen is verplaatst en ooit 

toegang gaf tot het vm. instituut 

Theoretische Natuurkunde (p.59). 
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Christo¬ el Guyot drukte hier van 

1593-1605 boeken en pamfl etten. 

Hij gebruikte het drukkersmerk 

ofwel impressum ‘In Salomons 

Tempel’.

SYMBOOL

Wat is er symbolischer dan een boekhandel en veilinghuis op de plek van de eerste openbare 

bibliotheek van Nederland? De hoek van de Kloksteeg/Nieuwsteeg wordt al sinds 1372 in de volks-

mond Templum Salomonis genoemd. Letterlijk betekent dit ‘de tempel van koning Salomon’ en 

omdat hij in het Oude Testament beschreven wordt als een wijze koning, kunnen we de naam op-

vatten als tempel der wijsheid. 

In dit pand heeft de veertiende-eeuwse jurist Philips van Leyden gewoond. Na zijn dood werd zijn 

bezit vermaakt aan de Vicarie van St. Pancras (Hooglandse Kerk). Philips had verder bepaald dat 

zijn bibliotheek met 73 banden ter beschikking moest worden gesteld aan studenten. Voor de veilig-

heid zaten er drie sleutels op die over drie verschillende mensen werden verdeeld. Boeken waren 

schaars en voor elk geleend boek moest een borgsom worden betaald. Vanaf die tijd is de plek door 

de eeuwen heen verbonden geweest met boeken. Sinds 1894 is hier een veilinghuis, boekhandel en 

antiquariaat, voor vooral wetenschappelijke boeken gevestigd. De veilingzaal links heeft nog steeds 

een achttiende-eeuws interieur, met een fraai gestuct plafond en open kasten voor porselein.

In de literatuur heeft Templum Salomonis verschillende schrijvers geïnspireerd onder wie Jan Wol-

kers in Kort Amerikaans en Harry Mulisch in De ontdekking van de hemel (hij noemt het pand 

‘Tempel der Zotheid’). / CvdP

32.
/ Begane grond en veilingruimte toegankelijk / Houd rekening 
met wachttijd / Mini expositie van antiquarische boeken over 
de aloude tennissport /

TEMPLUM SALOMONIS

NIEUWSTEEG 1

Open ZA ZO

“Een verward geschreeuw van Brand deed in ’t midden des nachts, tusschen half drie en drie 

uuren, de gansche Stad in rep en roer staen.” Het is 3 oktober 1766 wanneer aan de Nieuwe Rijn 1 

brand ontstaat die snel om zich heen grijpt. Het naastgelegen pand ‘De Visscher’ brandt die dag 

vrijwel geheel uit. Het is enige tijd ervoor gebouwd in de zogenaamde Lodewijk XIV-stijl met hals-

gevel, klauwstukken en geornamenteerde zandstenen zijwangen waarachter de kap verborgen 

ligt. In dit pand was vanaf de eerste helft achttiende eeuw Tabakswinkel ‘In de Visscher’ gevestigd.   

Na de brand wordt de winkel met bovenwoning hersteld. De hals van de gevel maakt plaats voor 

een lijstgevel met een zogenaamde ‘leugenaar’. Dat is een stukje dwarskap bij de voorgevel die 

het pand groter laat lijken dan het is. Opmerkelijk is de halfronde kroonlijst: die komt in het Leidse 

nauwelijks voor. Het schilderij ‘De Visserman’ dat voorheen in het middelste kozijn op de eerste 

verdieping zat, wordt in de nieuwe pui opgenomen. Begin vijftiger jaren verandert de sigarenzaak 

in Antiquariaat - boekhandel van E.J. Brill. Na enige tijd van leegstand zijn er momenteel plannen 

om het pand te herbestemmen. Een mooi moment om de nog vele aanwezige historische ele-

menten en afwerkingen in kaart te brengen: het onderzoek is gestart. / RB

/ Pand in verbouwing / Stevig schoeisel aangeraden / Al-
leen toegankelijk met rondleiding in kleine groepen / Houd 
rekening met wachttijd / Kinderen onder begeleiding / Mini-
expositie begane grond en opkamer: E.J. Brill, antiquariaat 
en boekhandel / Niet toegankelijk voor mindervaliden /

Open ZA ZO

33.
HUIS ‘DE VISSCHER’

NIEUWE RIJN 2

Foto: Saskia Leupen Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

AN I

De visserman staat naast een 

vaatje tabaksbladeren met een 

pijp in zijn mond. De pijp stond bij 

de Amerikaanse indianen sym-

bool voor vrede, in de Noordelijke 

Nederlanden wel voor huwelijks 

genot. 
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Marekerk, Lakenhal, Koornbrug, Doelenpoort en de Bibliothe-

ca Thysiana. Wat hebben ze gemeen? Voor al deze rijkversierde 

monumenten tekent één architect: Arent van ‘s-Gravesande. 

Zeventien jaar lang was deze topontwerper bovendien de baas 

over alle bouwactiviteiten van Leiden. Zijn snelle loopbaan en 

leven kregen helaas een voortijdig einde. 

Foto: Bibliotheca Thysiana

Leermeester /
Arent Aaronsz. van ‘s-Gravesande kwam omstreeks 1610 ter 

wereld in - zijn naam zegt het - ’s-Gravenzande. In 1631 werd 

hij opzichter en tekenaar in dienst van stadhouder Frederik 

Hendrik. Via diens secretaris Constantijn Huygens ontmoette 

hij Jacob van Campen, destijds al bekend als ontwerper van 

het Mauritshuis en later ook van het stadhuis van Amsterdam, 

het huidige Paleis op de 

Dam. Van Campen maakte de jonge ontwerper vertrouwd 

met het Hollands classicisme, een nieuwe, strenge bouwstijl 

die hij vooral ontleende aan Italiaanse architectuurboeken. 

In dezelfde periode kreeg Van ‘s-Gravesande zijn eerste 

grote opdracht, de Sint-Sebastiaansdoelen in Den Haag (nu 

Haags Historisch Museum). Het klassieke tempelfront met 

voetstuk voor dit hoofdkwartier van de lokale schutterij zou 

kenmerkend worden voor zijn werk.

Foto: Hofje Eva van Hoogeveen

Fabriek /
Het markante Haagse gebouw bracht zijn carrière in een stroomversnelling. Van ‘s-Gravesande 

was nog geen dertig toen Leiden hem in 1938 aanstelde als fabriek, ofwel hoofd openbare werken. 

Ondanks deze grote verantwoordelijkheid bleef hij een productief ontwerper. Naast talrijke open-

bare en private gebouwen ontwierp hij civieltechnische werken, zoals sluizen, bruggen, molens 

en geschut.

In 1655 raakte de architect in opspraak door zakelijke en persoonlijke problemen. Een beschul-

diging van overspel werd later ingetrokken, maar zijn gebrekkige financiële management leidde 

tot zijn ontslag en verstoting (‘binnen 3 maanden’) uit de stad. Hij woonde korte tijd in Rotterdam, 

daarna in Middelburg. Daar kreeg hij als stadstimmerman de leiding over de bouw van de Oost-

kerk. De voltooiing van deze kerk in 1667 maakte hij echter niet mee. In 1662 overleed hij.

ICONISCH 
ARCHITECT: VAN 
‘S-GRAVESANDE

Guido Steenmeijer /  

Bouwhistoricus

Oeuvre /
Van ‘s-Gravesande liet een imposant oeuvre na, binnen en buiten Leiden. Van zijn hand zijn bij-

voorbeeld vijf woonhuizen aan het Rapenburg (2, 34, 36, 38 en 48), huizenrijtjes tegen de Pieters- 

en Hooglandse Kerk (pand 9 en 11), de hoºes Van Brouchoven (pand 34) en Eva van Hoogeveen 

en een deel van het Tuchthuis (pand 4). 

Buiten Leiden was de classicist onder meer verantwoordelijk voor de koepelkerk in Leidschen-

dam, buitenplaats Drakestein in Lage Vuursche en de toren van de Grote Kerk in Maassluis.

Reliëfs /
Naast het tempelfront is symboolgeladen beeldhouwwerk ken-

merkend voor Van ‘s-Gravesande. Hij gebruikte graag reliëfs om 

de functie van een gebouw of de identiteit van de opdrachtgever 

te verbeelden. Zo toont de gevel van de Lakenhal, gebouwd als 

keuringsinstituut, het complete productieproces van de beroemde 

wollen stof. Van de schapen op het tempelfront tot aan de stapels 

laken op de voorpoort: reliëftableaus en losse ornamentiek ver-

tellen samen het verhaal. Festoenen (slingers) zijn gedecoreerd 

met het gereedschap dat nodig was voor productie en keuring. 

De Marekerk toont het festoen boven de ingang links een zon-

nebloem, symbool van godsvrucht. Rechts zit een eekhoorn die 

voedsel verzamelt, zoals gelovigen geestelijk voedsel verzamelen 

om het Eeuwig Leven te bereiken (pand 12). 

Foto: Eekhoorn in houtsnijwerk interieur Marekerk

Midden op het tempelfront van het Hoºe van Van Brouckhoven staat een geopende granaatap-

pel, symbool van naastenliefde (pand 34). En het reusachtige woonhuis Rapenburg 48, icoon van 

rijkdom, heeft festoenen met bloemen en vruchten, symbolen van voorspoed. De toegevoegde 

schelpen vormen waarschijnlijk een verwijzing naar de positie van de bouwheer. Hij was bewind-

hebber van de West-Indische Compagnie. 

Foto’s: Festoen met schelpen, Rapenburg 48 en Festoen met schaar en klossen, Museum De Lakenhal
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De granaatappel is een veelvuldig 

afgebeelde vrucht in zeventiende 

eeuwse festoenen. Hij  is zo rijp, 

dat de pitjes te zien zijn en staat 

symbool voor liefdadigheid en 

naastenliefde, de caritas. 

SYMBOOL

Het Brouchovenhoº e werd in 1631 gesticht door Jacob van Brouckhoven op verzoek van zijn zuster, 

de weduwe Anna van Baersdorp van Brouckhoven. De zestien huisjes waren bestemd voor gerefor-

meerde ouderen, in dit geval echtparen of twee weduwen. Het ontwerp is van stadsarchitect Arent 

van ‘s-Gravesande. Eind achttiende eeuw werd een tweede bouwlaag toegevoegd. Toen werden de 

gevels rond de binnenplaats verhoogd. Aan de achterzijde ligt de goot rondom nog op de zeven-

tiende eeuwse hoogte! Boven de ingang zijn de initialen te zien van Jacob en Anna met de datum 

van eerste bewoning. In het fronton is het familiewapen afgebeeld, gevat in een krans van fl orale 

motieven. Daaronder, centraal in de festoenen (slingers), geopende granaatappels, symbool van 

naastenliefde. Op de panelen aan weerszijden van het venster op de eerste verdieping zijn trofeeën 

van vruchten (rijkdom, vruchtbaarheid) afgebeeld. Daaronder aan beide zijden een kleiner paneel 

met bloemmotief.

In de regentenkamer boven de poort kwam het bestuur bijeen. De portretten van Anna, Jacob en 

zijn echtgenote Emerantia Banning zijn in 1892 vervangen door kopieën; de originelen verhuisden 

naar de Lakenhal. Boven de schouw is een reliëf van een strohoed met sikkel en korenaren, sym-

bolen van de oogst. Dit is het eerste hoº e waarin regentenkamer en toegangspoort tot één repre-

sentatief geheel zijn geïntegreerd. Deze stijl vond navolging in de hele Republiek. / PvdH

34.
/ Rondleiding regentenkamer alleen in kleine groepen / Houd 
rekening met wachttijd / Niet toegankelijk voor mindervali-
den /

VAN BROUCKHOVENHOF

PAPENGRACHT 16

Open ZA ZO

Pieterskerkgracht 11 is gelegen aan de westzijde van de Pieterskerkgracht. Dit gebied ligt in het 

voormalige grondgebied van het grafelijke hof en zou al in 1375 tot ontwikkeling zijn gekomen. De 

oudste bebouwing aan de westzijde van de Pieterskerkgracht kan dus al uit het eind van de veer-

tiende eeuw stammen. Rond 1600 staan er op het perceel twee dwarshuizen achter elkaar,  nog 

herkenbaar in de huidige voor- en achterkamer, inclusief de eikenhouten balklagen. Aan het eind 

van de achttiende eeuw, wordt het pand ingrijpend gemoderniseerd. De begane grond kent een 

opzet van een centrale gang met links een voor- en achterkamer en rechts een voorkamer en 

trapopgang. De gang bestaat uit drie onderdelen; de entreehal, een portaal en een gestucte gang 

die helemaal doorloopt tot achter naar de tuin. De achterwand van de entreehal heeft boven de 

doorgang origineel laat achttiende-eeuws stucwerk met vaasmotief behouden. 

Het portaal heeft een zeldzaam gebogen houten plafond, mogelijk uit dezelfde periode. De aan-

sluitende gang heeft een bijzondere uitvoering met gestuct gewelf dat zeldzaam is in Leiden. Bo-

ven de doorgang naar het portaal is een gerestaureerde wandschildering met een tevens zeld-

zaam vrouwenportret. In 1906 word het pand verkocht aan de stad waarna het onderdak bood 

aan diverse organisaties. In de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt het pand opnieuw grondig 

verbouwd. / BB

/ Woonhuis en galerie Willem van Scheijndel, schilder / 
begane grond toegankelijk /

Open ZA ZO

35.
WOONHUIS / ATELIER

PIETERSKERKGRACHT 11 

Voorgevel hof . Foto: Francien van Zaanen Durand Foto: SL

I

De lier of lyra, een voorloper van 

de harp, was een begeleidings-

instrument voor dichters. In de 

zeventiende eeuw is de lier vaak 

afgebeeld als instrument van 

Terpsichore, muze van de muziek 

of zoals hier, bespeeld door mol-

lige kinderfi guurtjes (putti).    
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Het theatermasker is eeuwenoud. 

Al in de klassieke oudheid werden 

maskers gebruikt om verschil-

lende rollen en gezichtsuitdruk-

kingen aan te geven, De speler 

kruipt achter het masker in de rol 

van zijn nieuwe persoon. 

SYMBOOL

In 1705 kreeg na Amsterdam en Den Haag ook Leiden een openbaar theater. Het was een initiatief 

van de Haagse acteur Jacob van Rijndorp, leider van rondreizend theatergezelschap ‘de Groote 

Compagnie’. Met een subsidie van 500 guldens, vrijstelling van belastingen maar verplichte af-

dracht aan het weeshuis, kreeg hij van de Leidse magistraat toestemming een theater te bouwen 

op de plek van een afgebrande mouterij. De schouwburg bleef tot in 1779 in de familie. Het gebouw 

is meermalen vergroot en vertimmerd. In 1865 verbouwde stadsarchitect Willem Schaap vooral de 

voorgevel en de zaal ingrijpend. Dit was mogelijk door de uitgifte van aandelen door ‘de Leidse 

Schouwburg Vereeniging’, opgericht door burgers in de stad. Schaap ontwierp een symmetrisch 

opgezette voorgevel in eclectische stijl (een combinatie van stijlen). De zaal kreeg haar hoefi jzer-

vorm, geïnspireerd op Italiaanse theaters en uitgevoerd in een feestelijke neobarokstijl. 

In 1974-1976 restaureerde Onno Greiner de schouwburg. Hij was gegrepen door de intieme relatie 

tussen zaal en podium. Greiner ontdekte dat beide ruimten samen een ei vormen waarbinnen de 

toeschouwer als het ware het toneel wordt opgetrokken en de acteur de zaal in. Door hierover te 

publiceren in vaktijdschriften werd de Leidse Schouwburg bekend onder architecten in de hele 

wereld. / CB

36.
/ Alleen zo open / 13, 14, 15, 16 u: Rondleiding achter de scher-
men (p.13) / Beperkt toegankelijk mindervaliden / Zo 13.30, 

14.30, 15.30 u: Dada in Leiden (p.10) /

LEIDSE SCHOUWBURG 

OUDE VEST 43 

Open ZO

Molen De Valk, uit 1743, zelf al een symbool bij uitstek, herbergt en vertegenwoordigt een schat aan 

symboliek en beeldtaal: molens in het algemeen als symbool van Nederland; molens en mole-

naars (vroeger) als symbool van kwaad en bedrog. Daarnaast zijn talloze uitdrukkingen en gezeg-

des ontleend aan - of stammen uit - de molenwereld. 

Ook in de heraldiek komen we de molen tegen. Het molenijzer, ofwel de zogenaamde ‘rijn’ is een 

essentieel onderdeel van een koppel molenstenen en vormt het aangrijpingspunt voor de steen-

spil. De specifi eke vorm van het smeedijzeren stuk met meestal vier armen zie je als een soort 

letter X met kern terug in verschillende wapens. 

Het meest in het oog springen de wieken. De stand waarin de wieken stilgezet worden, kan ver-

schillende betekenissen hebben. Onlangs was de Valk in feeststand, met vlaggetjes versierde 

wieken, ter gelegenheid van de bruiloft van de molenaar. Binnen in de molen is een mooi voor-

beeld van een kunstig bewerkt bovenlicht afkomstig uit een negentiende-eeuwse snuifmolen. Aan 

(snuif)tabak, die in zo’n molen werd vermalen, schreef men toentertijd een geneeskrachtige wer-

king toe, vandaar de afbeelding van een Aesculaap als symbool van de geneeskunst. Daarnaast 

was een molen een bedrijf, dus is er ook een Mercuriusstaf te zien, als symbool van de handel. Het 

ging de molenaar blijkbaar voor de wind! / HvdL/SL

/ Za 12-17 u / Zo 13-17 u / Niet toegankelijk voor minder-
validen / Betreden op eigen risico / Kinderen alleen onder 
begeleiding volwassene /

Open ZA ZO

37.
MOLENMUSEUM DE VALK 

2E BINNENVESTGRACHT 1

 Interieur zaal. Foto: Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal Foto: Herman Kleibrink Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

±ANFEB IFB

Het molenijzer is ook een be-

kende fi guur in de heraldiek. Het 

wordt daar meestal voorgesteld 

als een zogenaamd viertaksrijn 

met gebogen armen. 

SYMBOOL

L
E

ID
E

N
/74

L
E

ID
E

N
/75



L
E

ID
E

N
/76

L
E

ID
E

N
/77

Een korenaar, is vaak afgebeeld 

als symbool voor graan, de grond-

stof voor het dagelijkse brood. Het 

is al een eeuwenoud symbool en 

staat in allerlei culturen voor hoop 

op leven na de dood.

SYMBOOL

De geschiedenis van de meelfabriek is verbonden aan twee personen. Adriaan Koole, eigenaar 

van korenmolen De Oranjeboom en Arie de Koster, handelaar in granen, zaden en meel. Samen 

zetten zij in 1884 een voor die tijd uiterst moderne fabriek neer. Daarbij maakten ze gebruik van 

de nieuwste technieken en installeerden als een van de eersten in Leiden elektrische verlichting. 

De bouw van wat later Meelfabriek De Sleutels werd, was nodig omdat de bevolking zich sterk 

uitbreidde. In tegenstelling tot de korenmolens, die geheel afhankelijk waren van de wind, maakte 

de meelfabriek een belangrijke schaalvergroting mogelijk. Zo werd eind jaren vijftig dagelijks 420 

ton bloem geproduceerd, goed voor 750.000 broden. Hiermee werd voorzien in de behoefte van 

ca. twintig procent van de Nederlandse bevolking. De Sleutels leverde niet alleen bloem maar 

ook hardgries, grondstof voor onder andere macaroni. Het complex laat zich nog steeds lezen als 

een geschiedenis van het productieproces. Zo zijn er in het silogebouw overal transportkokers  en 

trechtervormige uiteinden van de graansilo’s te zien. Het aangevoerde graan onderging hier di-

verse bewerkingen. In 1964 ging de fabriek over in handen van het concern Meneba, dat in 1988 de 

productie verplaatste naar Rotterdam. De discussie over de toekomst van het industriële erfgoed 

laaide hoog op. Uiteindelijk bleef het complex behouden. De herbestemming en ontwikkeling tot 

dynamisch woon- werkcomplex is in volle gang. / BB

38.
/ Gebouw in ontwikkeling / Deels opengesteld / Stevig schoei-
sel aangeraden / Kinderen alleen onder begeleiding volwas-
sene / Niet toegankelijk mindervaliden / Exposities (p.11) / Za/ 
zo: Inloopconcerten (p.15/16).

MEELFABRIEK 

OOSTERKERKSTRAAT 18

Open ZA ZO

De Huishoudschool bestaat uit twee gebouwen: Rapenburg 23, Rijksmonument ‘Het Kasteel van 

Antwerpen’ uit het midden van de achttiende eeuw en de uitbreiding aan de Groenhazengracht, 

een gemeentelijk monument. Het huidige Rapenburg 23 is in 1767-’68 ontstaan door samenvoe-

ging van twee kleinere panden. Bouwheer was Matthijs Snoeck, veertigraad en schepen van Lei-

den. De gevel die Snoeck liet optrekken bleef in bijna ongewijzigde vorm bewaard. Ook een deel 

van het interieur uit 1767-’68 is tot op heden bewaard: De grote zaal met het rococokarakter en 

het gestoken houten plafond, de rijkversierde schoorsteen en deuren. De schoorsteen en het 

gestucte plafond in de grote voorkamer dateren uit 1893. In 1922 werd het pand verkocht aan de 

“Vereniging Vakschool voor meisjes voor Leiden en omstreken”. De Vakschool liet het woonhuis 

ingrijpend wijzigen om het geschikt te maken voor de nieuwe bestemming. Tijdens de tweede 

grote verbouwing, van 1939 tot 1940 moest de grote tuin wijken voor leslokalen. Het gebouw aan de 

Groenhazengracht, een zogenaamde corridorschool, is gaaf in hoofdvorm, indeling en in detail, 

de structuur is nog grotendeels zoals in de begintijd. In de zomer van 2016 zal de huidige gebrui-

ker van het pand, het ID college, haar intrek nemen in de nieuwbouw aan de Breestraat. Het hele 

complex wordt verbouwd tot appartementen. / BB

/ Pand in verbouwing / Rondleidingen / Diverse activi-
teiten / Za/zo vanaf 13 u Atelier PAR met demonstratie en 
kinderworkshop Blauwdruktechnieken (p.10) / Pand deels 
toegankelijk voor mindervaliden (let op: ingang met treden) 

Open ZA ZO

39.
Vm. HUISHOUDSCHOOL  

RAPENBURG 23 
Ingang Groenhazengracht 1B

Bedrijfspresentatie nijverheidstentoonstelling 1889.  
Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

INK ±ANF

Het naaigerei staat symbool voor 

de verschillende vakken waarin 

onderricht werd gegeven aan de 

Huishoudschool begin twintigste 

eeuw.
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Met trots presenteren we ons prachtige project: de herbestemming van het schoolgebouw op de hoek 
Rapenburg / Groenhazengracht naar 14+2 appartementen. De bouw is deze zomer gestart, de werkzaamheden 
zijn in volle gang. Zowel het Rijksmonument ‘het Kasteel van Antwerpen’ als het gemeentelijk monument 
‘Huishoudschool’ zijn te bezoeken tijdens de Open Monumentendagen 2016, we leiden u graag rond.

Zie www.huishoudschoolleiden.nl en www.hetkasteelvanantwerpen.nl voor meer informatie.

+

+             

  

+ ++             

  

+ ++             

  

+ +
ontwikkelaar makelaar architectencombinatie bouwkundig aannemer technisch aannemer

GVB architecten

Rapenburg 9  |  2311 GD Leiden  |  071 523 73 47  |  www.gvbarchitecten.nl  |  ir. H. F. Götz

Onderkeldering monument RK Kerk Hoofddorp

Transformatie monument bollenschuur Voorhout

Lopende projecten 2016, o.a. :
l   Transformatie rijksmonument Lange Voorhout 44 Den Haag

l   Begeleiding onderhoud Lutherse Kerk Leiden

l   Uitvoering verbouwingsplan restaurant Tante Kee Kaag

l   Verbouwing en uitbreiding villa Rijndijk Leiden

l   Restauratieplan gemeentelijk monument Wassenaar

l   Begeleiding onderhoud Lokhorstkerk Leiden

l   Uitvoering herontwikkeling monument Kneuterdijk Den Haag

l   Begeleiding onderhoud Maartenskerk Hillegom

l   Meerjarenonderhoudsplanning buitenplaats Calorama Noordwijk

l   Verbouwingsplan monumentaal kantoorpand Amsterdam

Advisering transformatie monument KV50 Leiden

bureau voor architectuur, 
restauratie & bouwhistorie

Onderhoud monument Kloosterkerk Den Haag
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Wij zijn meer dan 50 jaar gespecialiseerd in 
restauratie en renovatie van monumenten 
of beschermde gebouwen. Oude gebouwen 
weer een nieuwe functie geven is voor ons 
een uitdaging.

Op dit moment hebben wij o.a.  in uitvoering: 
Aalmarkt project: Catharinasteeg. Bezoek dit 
prachtige project in het hart van de historische 
binnenstad van Leiden, Breestraat 66.

WWW.DUPRIE.NL

DU PRIE REALISEERT 
AALMARKT PROJECT: 
CATHARINASTEEG

T 071 52 22 919 / E info@duprie.nl

Ouderwets Goed 
sinds 1967

www.schoutenverpakking.nl
telefoon 071 576 34 34
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Rooseveltstraat 57  |  2321 BL Leiden  |  071 572 14 60  |  www.sligro.nl
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GEMEENTE
LEIDERDORP

GEMEENTE
ZOETERWOUDE-RIJNDIJK

03

Matilo

FIETSROUTE

VAARROUTE (Opstappen bij 

03, boot maakt een rondje)

OPENGESTELD PANDA

01. OUDE RAADHUIS / HOOFDSTRAAT 3 Open / ZA   Meer info p. 94

02. DORPSKERK EN OUDE KERKHOF / HOOFDSTRAAT 19 Meer info p. 96Open / ZA  

03. LUSTHOVEN AAN HET WATER / OPSTAPPLAATS BRUGGESTRAAT Open / ZA   Meer info p. 98

04. KERK GEREFORMEERDE GEMEENTE EN GEBOUW IRENE /
      HOOFDSTRAAT 73 EN 82 Meer info p. 99Open / ZA   

05. MEERBURGKERK / HOGE RIJNDIJK 18, ZOETERWOUDE-RIJNDIJK Open / ZA  Meer info p. 100

06. LEIDERDORPS MUSEUM / VAN DIEPENINGENLAAN 110 Open / ZA  
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Zwaantje in het vm. Evangelisch Luthers Wees- en oude liedenhuis. Foto: SL
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OVERZICHT MONUMENTEN

01. OUDE RAADHUIS

HOOFDSTRAAT 3

Open / ZA   
Meer info p. 94Voormalig raadhuis (1935 - 1979), nu  

bedrijvengebouw.
Begane grond: foto-expositie over de 
bouwgeschiedenis / Eerste etage: Bezich-
tiging van de oude raadzaal met uitleg 
over de gebrandschilderde ramen met 
wapenschilden / Tevens boekverkoop. 

02.

Informatiestand 
OPEN MONUMENTENDAG 2016

BIJ DORPSKERK Het programmaboekje van Open Monu-
mentendag is hier verkrijgbaar; tevens 
boekverkoop.

Open / ZA  

ZA Zaterdag open van 11.00 tot 17.00 uur
I Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd
A (Gedeeltelijk) toegankelijk voor mindervaliden

�Toiletten
Consumpties verkrijgbaar bij de Hollandsche Tuyn (Hoofdstraat 24) en Gebouw Irene (Hoofdstraat 82).
Bezoek aan elk van de opengestelde panden en activiteiten is geheel voor eigen risico

LEIDERDORP

DORPSKERK EN OUDE KERKHOF

HOOFDSTRAAT 19

Open / ZA   

Meer info p. 99

Kerkgebouw uit 1620, na het Spaanse 
beleg gebouwd op de fundamenten van 
een 13e eeuwse parochiekerk. 
Bezichtiging interieur, o.a. monumen-
tale grafstenen met familiewapens en 
religieuze symbolen / Demonstratie, 
presentatie en uitleg over iconografie /
Bezichtiging oude kerkhof met grafste-
nen met religieuze symbolen.

03. LUSTHOVEN AAN HET WATER

RONDVAART Elke 45 minuten. 
Opstapplaats Bruggestraat. 

Meer info p. 98Lusthoven uit de 17e eeuw, gebouwd door 
rijke stedelingen uit Leiden die hier frisse 
lucht en ontspanning zochten. 
Het pand van kantoor Clercx, Rhijnhuys, 
Buitenzorg en Haegwijck zijn alleen te be-
zichtigen vanaf de rondvaartboot De Passie 
(met uitleg) en vanaf het Jaagpad langs de 
Leiderdorpse zijde van de Oude Rijn. 

A

Open / ZA   ±AI

ATELIER DUNJA CREATIEF Open / ZA  

Atelier en cadeauwinkel.
Jong en oud kunnen hier hun eigen familie-
wapen ontwerpen en inkleuren /  Expositie /  
Overzicht cursusaanbod. 

04. KERK GEREFORMEERDE GEMEENTE 

HOOFDSTRAAT 73 Kerkgebouw uit 1890 in neo-renaissance 
stijl met trapgevels en witte horizontale 
‘speklagen’.
Bezichtiging interieur met uitleg over 
religieuze symbolen / Orgelspel van ca. 20 
minuten, telkens op het hele uur / Toren 
beklimmen in kleine groepjes langs een 
smalle steile trap. Houdt rekening met  
wachttijden.

A

Open / ZA   ±AI

NEVENACTIVITEITEN

LEIDERDORP

HOOFDSTRAAT 25

Tijdens Open Monumentendag draaien de Zijllaanse molen, de Doeshofmolen en de Achhovener-

molen [onder voorbehoud]. De Munnikkenmolen en de Meerburgermolen zijn verplaatst naar het 

nieuwe Weteringpark tussen de Jachthaven en de Dwarswetering.

±A

Meer info p. 96

GEBOUW IRENE

HOOFDSTRAAT 82 Gebouw Irene voor kerkactiviteiten en 
catechisatielessen.
Presentatie en herkenningspel over 
symbolen in het vroegere en hedendaagse 
leven in Leiderdorp.

Open / ZA   A

Meer info p. 10005. MEERBURGKERK 

HOGE RIJNDIJK 18
ZOETERWOUDE-RIJNDIJK

RK kruisbasiliek met koepeltoren uit 1896 
bij voormalig klooster De Goede Herder 
(1860 - 1972)
Bezichtiging interieur met uitleg en pre-
sentatie over restauratie en herinrichting /  
Religieuze symboliek / Muziek.

Open / ZA   A

06. LEIDERDORPS MUSEUM

VAN DIEPENINGENLAAN 110 Museum over de lokale geschiedenis.
Opening en bezichtiging van expositie over 
de geschiedenis van het lager onderwijs in 
Leiderdorp.

Open / ZA  vanaf 15 u A

HOEVE DIJKZICHT

ACHTHOVENERWEG 15 Romeinse Zaterdag met allerlei activiteiten: 
zie www.limeszomer.nl

Open / ZA  12 tot 16 u A07.
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… we niet alleen op sportvelden en 

slagvelden, maar ook in de kerk lau-

werkransen (laurier) zien? In de vroeg-

Christelijke tijd ging dit van sporters 

en krijgsheren over op martelaren: Zij 

hadden hun strijd voor het goede doel 

gestreden en de prijs van het eeuwige 

leven verdiend. 

WIST U WAAROM...

Een symbool is een afbeelding met betekenis; een betekenis samengevat in één afbeelding. 

Denk daarbij aan een verkeersbord, waarvan men de betekenis kent. Kerktorens wijzen naar het 

hogere, grafmonumenten herinneren ons aan het eeuwige. Een symbool is echter niet altijd voor 

één uitleg vatbaar en heeft in verschillende contexten een andere betekenis. Zo werd de zespun-

tige Davidster, sinds de 15e eeuw symbool voor het Jodendom, tijdens WO II een discriminerend 

merkteken voor deze vervolgde bevolkingsgroep. Dat religieuze stromingen zich met eigen sym-

bolen van elkaar onderscheiden ziet u wanneer u vandaag de mogelijkheid benut een bezoek 

te brengen aan zowel de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente, de Meerburgkerk van de 

katholieke Parochiekern De Goede Herder en de kerk van de Gereformeerde Gemeente. In het 

daartegenover gelegen Irene Gebouw kunt u spelenderwijs nagaan of u de betekenis (nog) kent 

van allerlei symbolen, niet alleen religieuze, maar ook van alledaagse nutsvoorzieningen en be-

roepen. Het beeldmerk van een bedrijf of publieke instelling bevat vaak een symbool, zo ook het 

logo van de Gemeente Leiderdorp. Aan een logo, telkens terugkerend in de huisstijl, kunnen we 

zelfs trots ontlenen, zoals middeleeuwse kasteelheren dat deden aan hun familiewapens. Hoe die 

er uit zagen ziet u in de gebrandschilderde ramen van het Oude Raadhuis. Brengt u vandaag uw 

familietrots tot uiting in het ontwerp van een eigen wapenschild in het atelier van Dunja Creatief?

 

Van symbolen, zoals tekens en letters in de taal, wiskunde en muziek, leren we de betekenis op 

school. Het Leiderdorps Museum opent vandaag een expositie over de geschiedenis van het lo-

kale lager onderwijs. Met een leesplankje leerden schoolkinderen niet alleen hoe een aap, een 

noot, Mies, Wim, Zus en Jet eruit zien, maar vooral hoe ze met dezelfde lettertekentjes in verschil-

lende contexten geheel andere betekenisvolle woorden konden maken.

Ook iconen hebben symbolische waarde. Denk daarbij aan veelzeggende `icons´ in het heden-

daagse mailverkeer. Iconen kunnen ook mensen zijn die tot onze verbeelding spreken. Nationale 

beroemdheden met een Leiderdorpse achtergrond zijn filmactrice Carice van Houten, popzanger 

Wesley Klein, hockeyinternational Taeke Taekema en historicus Frits van Ostrom, naar wie we op-

kijken om hun uitzonderlijke talenten. Het idealiseren, niet van mensen maar van heiligen, zien 

we ook in de kunst van de iconografie. Iconen verbeelden heiligen of episoden uit het leven van 

heiligen, veelal uit de Russisch-orthodoxe kerk. De afbeeldingen zijn, afhankelijk van de geloofs-

leer, gebonden aan strikte regels. Vandaag de dag worden nog steeds iconen gemaakt, ook in 

Leiderdorp, zoals getoond wordt in de Dorpskerk.

SYMBOLEN 
EN 
ICONEN 
IN 
LEIDERDORP 
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Icoon van Moeder Gods van de Tederheid, Rusland 
Foto: Brenske, Brenske & Maslow, 1990
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Dit raadhuis is het derde (1935 - 1979) in een rij van vijf gemeentehuizen in de geschiedenis van 

Leiderdorp. Het eerste was herberg Het Haasje bij de Doesbrug waar schout en schepenen in de 

16e eeuw rechtspraken. Uitspraken in dit Regthuis werden sinds 1586 vastgelegd in dingboeken 

(vgl. ‘kort geding’). In 1868 bouwde men een raadhuis op Hoofdstraat 3, dichter bij de kerk en 

de school en met meer ruimte voor rijtuigen. Architect Jan van Lith ontwierp voor secretarie, 

raadzaal en burgemeesterskamer een symmetrisch gebouw, met ernaast een gevangeniscel. Na 

de sloop in 1934 ontwierp J. Kakes uit Zaandam dit derde gemeentehuis met donkerrode Leider-

dorpse stenen en stalen raamkozijnen. Het daktorentje oogt Scandinavisch. In 1979 verhuisde het 

gemeentebestuur naar het plein bij de Winkelhof, in 2012 naar de Willem-Alexanderlaan.   

De glas-in-lood ramen van de raadzaal op de eerste etage bevatten gebrandschilderde wapen-

schilden met de leeuw van Holland, de dubbele adelaar van het Hoogheemraadschap Rijnland, 

de gemeente Leiderdorp en de Leiderdorpse kasteelheren. Wapenschilden stammen uit de mid-

deleeuwen. Ridders gingen van top tot teen schuil in hun harnas. Om te herkennen mèt en tégen 

wie zij vochten droegen zij een vaandel met eigen familiewapen. Herauten, die alle familiewapens 

kenden, waren in vredestijd ceremoniemeesters bij riddertoernooien, in oorlogstijd onschend-

bare boodschappers tussen de strijdende partijen. Zij brachten oorlogs- en vredesverklaringen 

over en identificeerden gesneuvelden. Hun kennis (heraldiek) archiveerden zij in wapenboeken. 

Jong en oud kunnen vandaag hun familietrots tot uiting brengen bij het ontwerpen van een eigen 

wapenschild in het atelier van Dunja Creatief.

Geïnspireerd door het 200 jaar oude gemeentewapen prijkt sinds 2016 op enveloppen en brieven 

van de gemeente Leiderdorp een eigentijds gemeentelogo, ontworpen door Paul van Remundt. 

Het bestuurlijk gebruik daarvan heeft een al langere geschiedenis. Nadat de familie De Ligne, 

voorheen Van Wassenaer, de ambachtsheerlijkheid had verkocht aan de stad Leiden, ontving 

de schout van Leiderdorp, Gerrit Janszoon van Harmelen, in 1597 een door zilversmid en gra-

veur Bartholomeus Dolendo vervaardigd stempel. Het zegel toonde het wapen van Leiden met 

als randschrift: SEGEL DER STADT LEYDEN TOT DE AMBACHTSHEERLICKHEIT VAN LEIDERDORP. Dat 

stadswapen was ontleend aan de schutspatroon van de Pieterskerk in Leiden, naar het wapen van 

de paus met twee schuingekruiste sleutels van apostel Petrus. Om zich van Leiden te onderschei-

den voegde Leiderdorp aan dat wapen later een blauwe golf toe, symbool voor de Oude Rijn. De 

Hoge Raad van Adel bevestigde dit gemeentewapen in 1816, nu 200 jaar geleden.

01.
/ Begane grond: foto-expositie over de bouwgeschiedenis  / 
Eerste etage: in de oude raadzaal uitleg over de gebrand-
schilderde ramen met wapenschilden van o.a. Leiderdorpse 
kasteelheren. Tevens boekverkoop ‘Huizen als kastelen’.

HOOFDSTRAAT 3

Open ZA  VOORMALIG RAADHUIS  

Linksboven familiewapen Huis ter Does in glas-in-loodraam van de oude raadzaal. 
Rechtsboven familiewapen Huis Berendrecht. Linksonder gemeentewapen Leiderdorp. 

Rechtsonder: Oude en nieuwe logo gemeente Leiderdorp.   
Foto’s: Claudia Thunnissen en Arjaan Wit. 
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voor onze sterfelijkheid. Aan het eind van de 18e eeuw hakte men, onder het Franse motto “vrij-

heid, gelijkheid en broederschap”, de familiewapens van grafstenen af. Omdat deze twee grafste-

nen toentertijd veilig onder een houten vloer verdwenen, bleven ze ongeschonden. Interessant 

zijn ook de symbolische huismerken, bijvoorbeeld op de grafsteen van Willem van Arckel. Op het 

front van het orgel dat Cornelis van Toll en zijn vrouw Catharina van Leeuwen in 1781 aan deze 

kerk schonken, staan hun familiewapens. 

De beeltenissen op iconen (Grieks eikoon = afbeelding) verwijzen niet naar mensen maar naar 

heiligen uit een bovennatuurlijke werkelijkheid. Iconen van Jezus, Maria en andere heiligen wor-

den vanaf de 4e eeuw op massief houten panelen `geschreven´, te vergelijken met de heilige 

schrift. Daarom spreekt men niet van het schilderen van iconen. Iconografi e verbindt dat wat 

gelovigen niet kunnen zien met wat zij wel kunnen zien. Anders dan bij vrije kunstvormen, gelden 

voor iconen strikte regels ten aanzien van de symboliek, de afgebeelde heiligen, hun gebaren, 

poses, kleding en de bijfi guren, dit alles afhankelijk van de geloofsleer. Iconen inspireren velen 

tot op de dag van vandaag, zoals u gedemonstreerd ziet in de Dorpskerk.

Voor 1300 had Leiderdorp al een parochiekerk, gewijd aan St. Michael en St. Pancratius. Na het 

Spaanse beleg in 1574 was het een ruïne. In 1620 verrees op de oude fundamenten een nieu-

we protestantse kerk. ‘Rijke stinkers’ werden vroeger in de kerk begraven, gewone stervelingen 

moesten na 1400 genoegen nemen met een laatste rustplaats buiten. Op het oude kerkhof staan 

grafstenen met bijvoorbeeld PX als symbool voor Pax Christi (Latijn = Vrede van Christus). Op an-

dere grafstenen zien we een palmtak, voor winnaars bij de Olympische Spelen in het oude Grie-

kenland, maar in deze context symbool voor de overwinning op de dood. Rondom de grafstenen 

woekert klimop, symbool voor hechte vriendschap en geloofstrouw. 

Binnen in de kerk liggen grafstenen van twee invloedrijke families. De ene met het geruite fa-

miliewapen van Admiraal Pieter van der Does (overleden 1599) en zijn vrouw Philippote van Du-

venvoorde (1623), links de wapens van de ouders van Pieter, rechts de wapens van de ouders 

van Philippote, en onderaan dat van hun dochter Hendrika van der Does en haar man Adriaan 

van Matenesse. Op de andere grafsteen prijken links bovenaan het familiewapen met violen van 

Cornelis Van Zwieten (1689), rechts dat van zijn vrouw Adriana Hoogeveen (1722) en onderaan 

steunen twee jongens met uitgedoofde fakkels op een zandloper en een doodshoofd, symbool 

02.
/ Bezichtiging interieur met o.a. grafstenen met familiewapens 
/ Demonstratie en presentatie over het maken van iconen / Be-
zichtiging van het oude kerkhof met monumentale grafstenen.

HOOFDSTRAAT 19

Open ZA  DORPSKERK EN KERKHOF

Grafmonument van Jannigje Vermeulen-Snel, ontworpen door haar zoon Dries 
Vermeulen, een 19e eeuwse Leiderdorpse keramist. Foto’s: Arjaan de Wit LEIDERDORP/97Symbool Pax Christi op grafsteen. Palmtak als symbool van overwinning op de dood

Detail (bovenzijde) van familiegrafsteen Van der Does
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De kerk is gebouwd door de Gereformeerde kerkgemeenschap na de kerkscheuring in 1886 (Dole-

antie) binnen de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk. Leiderdorp was de zesde gemeente van 

Nederland en de eerste van Zuid-Holland waar ‘dolerenden’ (dolere = smart hebben, klagen) de 

kerkorde van de Dordtse Synode (1619) weer in gebruik namen. Zij bouwden een noodkerk en vier 

jaar later (1890) deze stenen kerk, geschonken door de gebroeders Koning (kleiwarenfabrikanten) 

te Leiderdorp. De Amsterdamse architecten J.W. en G.W. Meijer ontwierpen de neo-renaissance 

stijl naar de eerste protestantse kerken uit de 17e eeuw, met trapgevels en de witte horizontale 

‘speklagen’. Sinds 1989 is de kerk van de Gereformeerde Gemeente, die voorheen kerkte in Leiden, 

naast het Veerhuis. In 1996 brandde de consistorie uit en liep het hoofdgebouw schade op. Door 

een landelijke collecte en de inzet van haar leden is de kerk snel hersteld.

In 1904 werd Irene gebouwd voor kerk- en verenigingsactiviteiten en catechisatielessen. Het deed 

dienst als Christelijke Bewaarschool en als EHBO-leslokaal van dokter Persant Snoep. In 1944 maak-

te het gebouw plaats voor een Duits mitrailleurnest en afweergeschut tegen een mogelijke geal-

lieerde luchtlanding in de polders. Na de oorlog werd een ruimer Irenegebouw geplaatst, dat sinds 

1989 van de Gereformeerde Gemeente is. 

Open ZA 

04.
HOOFDSTRAAT 73 EN 82/ Kerkgebouw: Bezichtiging kerk en consistorie / Uitleg over 

religieuze symbolen / Bordpresentatie in de hal / Orgelspel 
van ca. 20 minuten, telkens op het hele uur / In kleine groepjes 
(wachttijden) langs een smalle trap beklimmen van de toren. 
/ Gebouw Irene: Presentatie en herkenningspel over symbolen 
in het vroegere en hedendaagse leven van Leiderdorp.

KERKGEBOUW GEREFORMEERDE 
GEMEENTE / GEBOUW IRENE

Lopend langs het Jaagpad is het moeilijk voorstelbaar dat er rond 1600 nauwelijks bebouwing 

was buiten de twee dorpskernen bij de dorpskerk en de Does. Het naburige Leiden barstte echter 

uit zijn voegen. Vooral in de zomermaanden wilden welgestelden weg uit de stad met stinkende 

grachten. Men zocht frisse lucht en ontspanning in speeltuintjes, kleine stukjes grond met een 

houten huisje voor opslag en onderdak. Deze tuintjes maakten in de 17e eeuw plaats voor ware 

lusthoven. De Zoeterwoudse oever van de Oude Rijn werd een gewilde bouwlocatie voor villa´s 

met weelderige tuinen. In de grootste kamer, aan de waterkant, genoot men onder het genot van 

een kopje thee van het levendige verkeer over de Oude Rijn en het Jaagpad. Vandaag vertrekt de 

rondvaartboot vanaf de opstapplaats voor de oude trekschuit Leiden - Utrecht, bij de herberg aan 

de Bruggestraat. In de 18e eeuw stond aan weerszijden van de Bruggestraat een buitenplaats, Lust 

tot Rust en Buitenzorg. Vanaf hun uitzichttoren (belvédère), een statussymbool van ca. 20 meter 

hoog, konden de bewoners de wijde omgeving overzien. De tuinen liepen tot aan of zelfs over de 

Hoge Rijndijk (overtuinen). Vanaf de Leiderdorpse brug zijn nog enkele van deze voormalige lust-

hoven te zien. Buitenzorg is in 1920 aan afbraak ontkomen, gerestaureerd en gemoderniseerd met 

een fraai interieur van de Leidse architect Jesse. Tussen 1960 - 1980 was het een verzorgingstehuis 

voor gehandicapte kinderen.

03.
/ Geen openstelling van huizen en tuinen / Bezichtiging vanaf 
de rondvaartboot (met uitleg, ca. 45 minuten, opstapplaats 
Bruggestraat) en vanaf het Jaagpad aan de Leiderdorpse zijde 
van de Oude Rijn. 

AAN HET WATER 

Open ZA  LUSTHOVEN

Lusthof Lust tot Rust (links; de belvédère mist de opbouw) en trekschuit met jager. Collectie: Beeldbank Museum 
Leiderdorp: Utrechts Jaagpad bij Leiderdorp. A. Rademaker, Rhijnlands Fraaiste Gezichten, Amsterdam 1732 LEIDERDORP/99
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Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente. Foto: Arjaan Wit Herkent u deze twee symbolen?   
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Uit onvrede over de Katholieke overheersing vanuit Rome en de economische dwangmaatrege-

len van de Spaanse bezetter, werden kloosters en kerken aangevallen en waren vanaf 1572 katho-

lieke kerkdiensten verboden. Vanaf 1800 ijverden de katholieken weer voor een eigen parochie. 

In 1855 bouwde men een kerk aan de Hoge Rijndijk. Deze kleine waterstaatkerk stond achter Huis 

Meerburg, voormalige buitenhuis van de 17e eeuwse Leidse textielhandelaar Pieter de la Court, 

dat als pastorie werd gebruikt. In 1860 werd klooster De Goede Herder gebouwd. Een zusterge-

meenschap leefde hier onder de naam: Onze Lieve Vrouwe van Liefde des Goeden Herders van 

Angers. In het Franse Angers predikte Jean Eudes begin 1600 over een beter leven voor kansarme 

jonge vrouwen. Het klooster bood onderdak aan 160 meisjes met opvoedingsproblemen. Met 

religieuze en beroepsmatige vorming probeerde men te voorkomen dat zij aan lager wal zouden 

geraken. 

Door veranderende inzichten over opvoedingsmethodieken liep het klooster in 1972 leeg en 

raakte het in verval. Het werd gekraakt en in de jaren ‘80 gesloopt ten behoeve van woningbouw. 

Alleen de kloosterpoort staat er nog. Het waterstaatkerkje is in 1895 vervangen door de huidige 

basiliek met koepeltoren in neo-romaanse stijl van architect Jos Tonnaer uit Delft. Uit het voor-

malige kerkje bleven het Mariabeeld en het doopvont bewaard. Het koor van de basiliek is naar 

het noorden gericht. De kerk is 41 meter lang, het transept is 21 meter breed en van voet tot kruis 

is 48 meter hoog. De koepel is achthoekig met een lantaarn op de top. Aan weerszijden van de 

entree staan klokkentorens. In de loop der jaren zijn meerdere restauraties uitgevoerd. 

Er dreigde sluiting, maar met inzamelingsacties slaagt men erin de restauratie te bekostigen. Het 

oorspronkelijke kleurrijke schilderwerk wordt te voorschijn gehaald van onder de witte verflaag 

die rond 1957 is aangebracht door een pastoor die de voorgestane vernieuwingen van het Tweede 

Vaticaans Concilie erg voortvarend ter hand nam. Door herinrichting kan dit monument voortaan 

voor meerdere doeleinden worden gebruikt. 

05.
/ RK kruisbasiliek uit 1895 bij voormalig klooster De Goede 
Herder (1860 - 1972). Uitleg en presentatie over restauratie en 
herinrichting / Religieuze symbolen / Muziek.

HOGE RIJNDIJK 18
ZOETERWOUDE-RIJNDIJK

Open ZA  MEERBURGKERK 

Boven: restauratie van kleurrijke symbolen. Foto´s: Arjaan Wit  
Onder: Klooster De Goede Herder. Collectie: Beeldbank Oud Zoeterwoude 
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3Molenmuseum De Valk, molensteen met bilhamer. Foto: Erfgoed Leiden en Omstreken, Jan LagasVrouwe Justitia op het Gravensteen. Foto: Claudia Claas
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De Open Monumentendagen 2016 in Leiden en Leiderdorp worden mede mogelijk 
gemaakt door / 

• Gemeente Leiden

• Gemeente Leiderdorp

• Burgy Bouwbedrijf Leiden (hoofdsponsor)

• Architectenburo Marcel van Dijk (hoofdsponsor)

• Rabobank Leiden - Katwijk 

   (sponsor KidsGids & Klassedag) 

• Architectenbureau Lau 

• Fick Makelaardij, Leiden

• Schouten Verpakking

• Menken Kasander & Wigman Uitgevers

• Van Manen aan Tafel 

• Sligro, Leiden 

• Koninklijke Brill NV

• Du Prie bouw & Ontwikkeling b.v.

• Cultuurfonds Leiden

en alle adverteerders in dit boekje

Met dank aan /

LEIDEN  
• De eigenaren, bewoners, beheerders en (restauratie)architecten 

van de opengestelde monumenten

• Alle vrijwilligers van Open Monumentendagen Leiden en Leiderdorp 

• De organisatoren van de activiteiten

• Huub Frencken, Contactgroep Leidse Koren

• Erfgoed Leiden en Omstreken

• Brigitte Bruyns, Bron historisch onderzoek

• Reinoud Boter, MoNed

• Monique Aalbers, Malou Alkemade, Piet Cambier, Liesbet Dijkstra, 

Jan Dröge, Trees Koenders, Willemijn Menken, Carien Nelissen, 

Monique Roscher, Jury Smit, Carien Overdijk, Niek de Winter en 

Francien van Zaanen Durand. 

• Gemeente Leiden

LEIDERDORP
• Leiderdorps Museum

• Salude Leiderdorp

• Thunnissen Bureau voor Kunst & Cultuurhistorie

• Piet van ‘t Woud

Stichting Open Monumentendagen Leiden / Alexander Geertsema (voorzitter), Geert Doeven, 

Marianne Kroon, Daan Isendoorn, Eline op ten Noort-Vrieling en Saskia Leupen (coördinator) 

Jeugdactiviteiten Leiden / Jeugdactiviteiten op de Burcht: Eline op ten Noort-Vrieling. KidsGids: 

Monique Aalbers en Trees Koenders. Klassendag: Milly de Bruyne, Eline op ten Noort-Vrieling.  

Muziek in Monumenten Leiden / Huub Frencken (Contactgroep Leidse koren), Arie Meerburg 

c.s. (St. Orgelstad Leiden), Norbert Kunst (Praetorius Ensemble) 

Engelse teksten Leiden / Vertaling: Janet van der Mark-Mackenzie

Comité Open Monumentendag Leiderdorp / Hans Endhoven (voorzitter), Edith Barkmeijer (Ge-

meentelijke ondersteuning), Kees Gri¼oen, Emmy van Haren, Marleen Riool, Aad Vons, Saskia 

Vos, Arjaan Wit en Bram Wolf 

Contact / Leiden / telefoon: 071 516 4678 / e-mail: info@openmonumentendagenleiden.nl /  

Leiderdorp / telefoon: 071 545 87 26 / 545 85 00 / e-mail: ebarkmeijer@leiderdorp.nl 

Websites / www.openmonumentendagenleiden.nl / www.leiderdorp.nl  

 

LEIDEN  

Tekstbijdragen / Louis Alink, Piet de Baar, Dick de Boer, Cobi Bordewijk, Reinoud Boter, Jos van 

den Broek, Brigitte Bruyns, Matthijs Burger, Janko Duinker, Marjolijn Goos, Petra van der Heijden, 

Jos Hooghuis, Anneke Jesse, Hennie van der Lelie, Saskia Leupen, Edwin Orsel, Carla van den 

Poel, Monique Roscher, Peter Siepman, Jury Smit, Ton Snepvangers, Guido Steenmeijer, Claudia 

Thunnissen.

Redactie / Willemijn Menken, Carien Nelissen, Jury Smit, Carien Overdijk, Niek de Winter, Jan 

Dröge, Marianne Kroon, en Francien van Zaanen Durand (correcties), Saskia Leupen (eindred.) 

Illustraties en foto’s / Afbeelding omslag / illustraties symbolen: Claudia Claas (Valetti).  

Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden, Claudia Claas, Collectie Erfgoed Leiden en Om-

streken, Ien van den Bergh, Heiko Bertram, Reinoud Boter, Anneke Jesse, Herman Kleibrink (col-

lectie ELO), Hielco Kuipers, Mikko Kriek (RMO), Museum De Lakenhal, Collectie Leidse Schouw-

burg, Jan Lagas (ELO), Leids Maconniek Centrum, Saskia Leupen, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 

Collectie SieboldHuis, Pieter Jan de Vos (ELO), Francien van Zaanen-Durand (ELO) 

De afkorting ELO verwijst naar: Erfgoed Leiden en Omstreken. Beeldbank: www.erfgoedleiden.nl 

LEIDERDORP
Tekstbijdragen  / Hans Endhoven, Claudia Thunnissen, Saskia Vos, Arjaan Wit, Bram Wolf

Redactie / Hans Endhoven, Saskia Vos, Arjaan Wit 

Illustraties / Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden, Claudia Thunnissen, Arjaan Wit, 

Bram Wolf

Ontwerp & vormgeving / Valetti, Claudia Claas

Druk / Puntgaaf Drukwerk

Oplage / 12.000

ISBN / 978-94-6228-791-4

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 voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Stichting Open Monumentendagen Leiden (deel Leiden) / Comité Open Monumentendagen Leiderdorp 

en Arjaan Wit (deel Leiderdorp).
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01. STADHUIS (Informatiepunt) / BREESTRAAT 92 Open / ZA ZO  Meer info p. 26

02. BURCHT / BURGSTEEG Meer info p. 27Open / ZA ZO  

03. GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND / BREESTRAAT 59 Open / ZA   Meer info p. 28

04. GRAVENSTEEN & TUCHTHUIS / PIETERSKERKHOF 6 Meer info p. 29Open / ZA ZO  

05. ARCHEOLOGISCH PARK MATILO / BESJESLAAN Open / ZO  Meer info p. 30

06. ZIJLPOORT / HAVEN 100 Meer info p. 31Open / ZO  

07.  MUURTOREN OOSTENRIJK / JAN VAN HOUTKADE 50 Open / ZO   Meer info p. 34

08. Vm. WOONHUIS THORBECKE / GARENMARKT 9 Meer info p. 35Open / ZO  

09. PIETERSKERK / KLOKSTEEG 16 Open / ZA ZO  Meer info p. 38

10. SINT-PETRUSKERK / LAMMENSCHANSWEG 40A Meer info p. 39Open / ZA ZO  

11.  HOOGLANDSE KERK / NIEUWSTRAAT 26C Open / ZA   Meer info p. 40

13.  HARTEBRUGKERK / HAARLEMMERSTRAAT 110 Meer info p. 42Open / ZA   

14.  MUSEUM GRECCIO / LANGE MARE 79 Open / ZA  Meer info p. 43

15.  STICHTING LEIDS MAÇONNIEK CENTRUM / STEENSCHUUR 4-6 Meer info p. 44Open / ZA ZO

16.  ISLAMITISCH CENTRUM IMAM MALIK / NIEUWE MARNIXSTRAAT 80 Open / ZA  Meer info p. 45

17.  TURKSE MOSKEE MIMAR SINAN / CURAÇAOSTRAAT 3 Meer info p. 46Open / ZO  

18.   HISTORISCHE BEGRAAFPLAATS / GROENESTEEG 126 Open / ZO  Meer info p. 47

19. DIACONAAL CENTRUM DE BAKKERIJ / OUDE RIJN 44 B Meer info p. 52Open / ZA  

20.  Vm. WEES- EN KINDERHUIS / HOOGLANDSEKERKGRACHT 17A Open / ZA   Meer info p. 53

21. WAALSE KERK / BREESTRAAT 62-64 Meer info p. 54Open / ZA   

22.  AALMARKTPROJECT: LVC/CATHARINASTEEG / BREESTRAAT 66 Open / ZA Meer info p. 55

23. EVANGELISCH LUTHERSE KERK / HOOGLANDSEKERKGRACHT 26 Meer info p. 56Open / ZA 

24. Vm. EV.-LUTH. WEES- EN OUDELIEDENHUIS / MIDDELWEG 38 Open / ZA ZO  Meer info p. 57

25. ACADEMIEGEBOUW / RAPENBURG 73 Meer info p. 60Open / ZA ZO  

26. P.J. VETHGEBOUW / NONNENSTEEG 1-3 Open / ZA ZO Meer info p. 61

27.  LEIDSE STERREWACHT / INGANG: RAPENBURG 73 Meer info p. 62Open / ZA ZO

28. HORTUS BOTANICUS / RAPENBURG 73 Open / ZA ZO  Meer info p. 63

29.  SIEBOLDHUIS / RAPENBURG 19 Open / ZA ZO   Meer info p. 65

30. OUDE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK / RAPENBURG 70 Meer info p. 66Open / ZA ZO

31.  KAMERLINGH ONNES GEBOUW / STEENSCHUUR 25 Open / ZA ZO  Meer info p. 67

32.  TEMPLUM SALOMONIS / NIEUWSTEEG 1 Meer info p. 68Open / ZA ZO  

34. VAN BROUCKHOVENHOF / PAPENGRACHT 16 Open / ZA ZO  Meer info p. 72

35. WOONHUIS/ATELIER / PIETERSKERKGRACHT 11 Meer info p. 73Open / ZA ZO 

LEGENDA

LEIDEN

12.  MAREKERK / LANGE MARE 48 Open / ZA   Meer info p. 41

33. HUIS DE VISSCHER / NIEUWE RIJN 2 Open / ZA ZO  Meer info p. 69

36. LEIDSE SCHOUWBURG / OUDE VEST 43 Meer info p. 74Open / ZO  

37. MOLENMUSEUM DE VALK / 2E BINNENVESTGRACHT 1 Open / ZA ZO  Meer info p. 75

38. MEELFABRIEK / OOSTERKERKSTRAAT 18 Meer info p. 76Open / ZA ZO 

39. Vm. HUISHOUD- EN NIJVERHEIDSSCHOOL / RAPENBURG 23 Meer info p. 77Open / ZA ZO  




