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Plekken van Plezier

OPEN MONUMENTENDAGEN LEIDEN

“Zeven en Zeventig in Minerva aangeland neemt de vrijheid bijna ter hand.” Dat was mijn eerste
kennismaking met Leiden. In augustus 1977 kwam ik hier wonen en begon mijn kennismakingstijd
bij de L.S.V.M., Leidse Studenten Vereniging Minerva, eerste sociëteit der Nederlanden. Dit jaar
in het kader van ons thema kunt u een kijkje nemen bij een viertal studentenverenigingen die u
altijd al eens van binnen had willen zien.
Voor het eerst in onze geschiedenis nemen we een pand op dat u virtueel, vanuit uw luie stoel,
kunt bezoeken. Een realistische digitale reconstructie van het geboortehuis van Rembrandt van
Rijn in de Weddesteeg. Hiermee herdenken we zijn 350ste sterfdag op 4 oktober. Dit jaar kunnen
we ook eindelijk weer de werken van onze beroemde Leidenaar bewonderen in het recentelijk
gerestaureerde Museum De Lakenhal. Als u dan in het vernieuwde museum bent, vergeet dan
niet aan de linkerkant van de binnenplaats de gevelsteen van De Likkepot op te zoeken, in het
verleden een plek van plezier. Wist u dat het gezegde ‘eigen schuld, dikke bult’ misschien wel een
vroeg geval #MeToo was, kijk maar op pagina 51.
Dit jaar herdenken we ook de 100ste geboortedag van een andere beroemde Leidenaar, Mary
Servaes-Bey ofwel de Zangeres Zonder Naam. In Hotel Nieuw Minerva kunt u een kamer bezoeken ingericht met de meubels uit de logeerkamer van de zangeres.
In ons programma van nevenactiviteiten bieden we u ruim dertig muzikale optredens, maar
ook lezingen, rondleidingen en wandelingen. Natuurlijk is er ook dit jaar weer een KidsGids met
speurtocht eindigend in de Hortus botanicus waar allerlei leuke activiteiten voor de jeugd zijn.
Kortom, veel te doen in en rondom onze 37 Open Monumenten in Leiden! Al meer dan 30 jaar
mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers, pandeigenaren, sponsors, vrienden en subsidiegevers.

Alexander C. Geertsema / Voorzitter Stichting Open Monumentendagen Leiden
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Open Monumentendagen
WORD VRIJWILLIGER

Geniet u ook zo van al die bijzondere monumenten en zou u wel wat meer betrokken willen zijn
bij de Open Monumentendagen? Dat kan!
Aan de Open Monumentendagen Leiden werken zo’n 200 vrijwilligers mee. Zij delen hun passie
voor monumenten graag met het publiek en zijn actief als gastvrouw, gastheer of (junior) rondleider in een monument, als begeleider van de kidsactiviteiten, als schrijver, vertaler of redacteur
van het programmaboekje of de KidsGids. Samen maken zij het weekend tot een succes.
Ook een steentje bijdragen aan dit evenement?
Mail naar info@openmonumentendagenleiden.nl en we nemen contact op.
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VOOR DE BEZOEKER

In dit boekje vindt u alle informatie over de Open Monumentendagen Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest en Voorschoten

Plattegrond /
Vanaf pagina 6 staat een overzicht van alle opengestelde monumenten in Leiden, gevolgd door
een overzicht van alle activiteiten, inclusief het muziekprogramma, in en rondom de monumenten. Achterin het boekje vindt u een plattegrond waarop de monumenten en activiteiten aangegeven staan.

Routes /
Om het makkelijk te maken staan de monumenten die bij elkaar in de buurt zijn, ook in dit boekje
zoveel mogelijk bij elkaar. De fietsroute op pag. 70 leidt langs een groot deel van de monumenten. Houdt u meer van wandelen? Dit jaar sluit de wandelroute aan bij het thema: wandel langs
cafés, sociëteiten en andere plekken van plezier!

Openingstijden /
Bij elk monument staat op welke dagen en welke tijden het open is. In principe zijn de openingstijden als volgt:
Leiden		
za 12-17 u zo 10-17 u
Informatiepunt in het Stadhuis za en zo 10-17 u
Leiderdorp
alleen za 12-17 u
Oegstgeest
za en zo 12-17 u
Voorschoten
alleen za 10-17 u (tenzij anders vermeld in het programma)
Let u op afwijkende openingstijden bij individuele monumenten. Deze zijn vermeld bij de beschrijving van de
monumenten en aangegeven met dit symbooltje: B

Bezoek monumenten /
Niet alle monumenten zijn berekend op grote aantallen bezoekers. Het is daarom mogelijk dat u
af en toe in een wachtrij staat. De organisatie vraagt daarvoor uw begrip en medewerking.
Het bezoek aan elk van de opengestelde monumenten is geheel voor eigen risico. Gelieve de
instructies van de medewerkers van de Open Monumentendagen ter plaatse op te volgen.

Toegankelijkheid /
Tot onze grote spijt zijn lang niet alle panden toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Let op de symbooltjes in het overzicht of neem bij twijfel contact op met de organisatie (informatiepunt Stadhuis,
pand 1). De rolstoelingang bevindt zich aan het Stadhuisplein.

Informatiepunt Leidse Open Monumentendagen /
Het centrale informatiepunt tijdens de Open Monumentendagen vindt u in het Leidse Stadhuis,
Breestraat 94 (pand 1) U komt bij het informatiepunt via de bordestrap aan de Breestraat.

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

krijgbaar bij het informatiepunt in het Stadhuis (zie hierboven). De KidsGids is ook verkrijgbaar bij
de kinderactiviteiten in de Hortus botanicus (pand 26) en bij de Stadsgehoorzaal (pand 4).

Parkeren Leiden /
Als u met de auto naar Leiden komt, kunt u gebruik maken van verschillende parkeerterreinen. Raadpleeg hierover www.leiden.nl/parkeren of parkeerterrein Haagweg: 071-5120071 / www.
stadsparkeerplan.nl .

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

Informatie /
Leiden: www.openmonumentendagenleiden.nl / info@openmonumentendagenleiden.nl
Leiderdorp: www.leiderdorpsmuseum.nl
Oegstgeest: www.osger.nl
Voorschoten: www.oglv.nl
Actuele informatie tijdens de Open Monumentendagen via Twitter: @OMDLeiden of Facebook:
Open Monumentendagen Leiden.

Foto’s: Miranda Goddijn en Alexander Geertsema
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OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN
ZA Zaterdag open van 12.00 tot 17.00 uur

B
A
A
I

Consumpties verkrijgbaar

E
K
F
N

ZO Zondag open van 10.00 tot 17.00 uur

Afwijkende openingstijden
(±) (Gedeeltelijk) Rolstoeltoegankelijk

Muziek in monument
Kinderactiviteit/leuk voor kinderen
Andere nevenactiviteit

Niet rolstoeltoegankelijk

Toiletten

Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

NB 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. Gelieve instructies
van medewerkers Open Monumentendagen Leiden op te volgen.

01.

STADHUIS (INFORMATIEPUNT)

Open / ZA ZO

BREESTRAAT 94 / Ingang: Bordestrap

Rolstoelgebruikers ingang Stadhuisplein 1.

02.

Vm. CAFÉ NEUF, BREESTRAAT 107

Open / ZA ZO

BREESTRAAT 107

Pand in verbouwing

03.
04.

GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND

Open / ZA ZO

05.
06.

STADSGEHOORZAAL

TRIANON THEATER

±

Meer info p. 25

KN
Meer info p. 26

Open /ZA ZO

AKINE
Meer info p. 27

Open / ZA ZO

A NE

B zo 12-17
Meer info p. 28

BREESTRAAT 31

L.S.V. MINERVA

Open / ZO

IN
Meer info p. 30

BREESTRAAT 50

08.
09.

HOTEL NIEUW MINERVA

Open / ZA ZO

I
Meer info p. 31

BOOMMARKT 5

Open / ZA

± A IE
Meer info p. 32

BOOMMARKT 23

HET LEIDSE VOLKSHUIS

Open / ZO

AKE

B 12-17
Meer info p. 33

APOTHEKERSDIJK 33

LEIDSE SCHOUWBURG

Open / ZO

AIE

F
Meer info p. 37

OUDE VEST 43

11.

THEATER IMPERIUM

12.

MUSEUM DE LAKENHAL

Open / ZO

KE
Meer info p. 38

OUDE VEST 33 E

OUDE SINGEL 32

Meer info p. 24

I

BREESTRAAT 60

A.L.S.V. QUINTUS
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K B za 10-17

BREESTRAAT 59

07.

10.

AN

Open / ZA ZO

ANE

F B za 10-17
Meer info p. 39

OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

13.

Vm. KOETSHUIS

Open / ZA ZO

LAMMERMARKT 63

Pand in verbouwing

14.

MOLENMUSEUM DE VALK

Open / ZA ZO

15.

KEGELHUIS VAN AMICITIA

16.

Vm. GEMEENTELIJKE VUILVERBRANDING EN SCHAKELSTATION

17.

MAREKERK

18.

DE BURCHT

19.

HOOGLANDSE KERK

20.

CAFÉ DE BONTE KOE

21.

ARS AEMULA NATURAE

22.

GYMNASTIEKSCHOOL

23.

L.V.V.S. AUGUSTINUS

24.

PIETERSKERK

25.

ACADEMIEGEBOUW

26.

HORTUS BOTANICUS

27.
28.

CAFÉ L'ESPÉRANCE

I
Meer info p. 40

F B za 10-17 zo 13-17
Meer info p. 42

2E BINNENVESTGRACHT 1

Open / ZA

±AIN
Meer info p. 43

2E BINNENVESTGRACHT 19

Open / ZA ZO

±ANF
Meer info p. 44

LANGEGRACHT 70C & 70D

Open / ZA

±AIK
Meer info p. 45

LANGE MARE 48

Open / ZA ZO

F B zo 12-17
Meer info p. 46

NAAST BURGSTEEG 13

Open / ZA

AK
Meer info p. 47

NIEUWSTRAAT 26C

Open / ZA ZO

E

B zo 12-17
Meer info p. 48

HOOGLANDSEKERK-CHOORSTEEG 13

Open / ZA ZO

±AIN
Meer info p. 52

PIETERSKERKGRACHT 9

Open / ZA ZO

±A
Meer info p. 53

PIETERSKERKGRACHT 7

Open / ZO

I
Meer info p. 54

RAPENBURG 24

Open / ZA ZO

AKNE

F
Meer info p. 55

PIETERSKERKHOF 1A / KLOKSTEEG 16A

Open / ZA ZO

AIK
Meer info p. 56

RAPENBURG 73

Open / ZA ZO

ANE

FB
Meer info p. 57

RAPENBURG 73

Open / ZA ZO

AE

O.V.S.L. CATENA
KOLFMAKERSTEEG 8

B 13-17
Meer info p. 58

KAISERSTRAAT 1

Open / ZA

A
Meer info p. 59

LEIDEN/9

OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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TUINKAMER EN SERRE

Open / ZA ZO

I
Meer info p. 60

HERENSTEEG TEGENOVER 29

I

Vm. RK LEESBIBLIOTHEEK

Open / ZA ZO

STEENSCHUUR 17

Pand in verbouwing

Vm. WOONHUIS PIET PAALTJENS

Open / ZA ZO

HOGEWOERD 63

Pand in verbouwing

DIE LEYTHE

Open / ZO

Meer info p. 61

I
Meer info p. 62

A
Meer info p. 66

MORSWEG 148

SPEELTUIN WESTERKWARTIER

Open / ZA ZO

AE

F B 11-17
Meer info p. 67

TEN KATESTRAAT 10A

MARIA MIDDELARESKERK

Open / ZA ZO

AK

B zo 13-17
Meer info p. 68

RIJNDIJK 283

±A

ENGELBERTHA HOEVE

Open / ZA ZO

HOGE MORSWEG 140

Pand in verbouwing

HUIZE RHIJNHOF

Open / ZO

Meer info p. 69

I
Meer info p. 70

RHIJNHOFWEG 4

GEBOORTEHUIS REMBRANDT VAN RIJN

Digitale reconstructie
www.erfgoedleiden.nl/Rembrandt

Meer info p. 71

Huize Rhijnhof. Foto: Sjoep de Jong

NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

I.

INFORMATIEPUNT

/ ZA ZO 10-17 u

STADHUIS / PAND 1

Informatie over programma Open Monumentendagen Leiden en afhaalpunt voor het programmaboekje, de KidsGids
en de Engelstalige gids.

ACTIVITEITEN /

A1.

A2.

INFORMATIESTAND HISTORISCHE
VERENIGING OUD LEIDEN

Een van de paradepaardjes van de Historische Vereniging
Oud Leiden is de Beeldbank, een digitale collectie van foto’s
en ander beeldmateriaal. Tientallen vrijwilligers scheppen orde in de enorme collectie. Zo mogelijk achterhalen
zij datum en bij voorkeur ook exacte locatie. Nieuwsgierig
geworden? Kom kijken en neem ook uw eigen Leidse foto’s
mee naar het Stadhuis.

DE LEYDSE KLUCHTENCOMPAGNIE

/ ZA ZO

PIETERSKERKHOF / PAND 24
Plein voor het Gravensteen,
zijde Pieterskerk

De Leydse KluchtenCompagnie voert al zo’n kleine 15 jaar met
veel plezier historische kluchten op. Dit weekend spelen ze Lichte
Klaartje van J. Noozeman (1645). Klaartje vertoeft het liefst met
haar minnaar in herberg de Dorstige Stier en ziet haar man Goos
dan ook maar wat graag op zakenreis gaan… En Monnikenleven
van J.F.J. Volkers. “Is dit nu een klooster of een huis van plezier?”
vraagt broeder Eckbert zich af als hij zijn oude studiegenoot en
diens huishoudster bezoekt. Beide kluchten worden afwisselend
gespeeld.

Za elk heel uur 12, 13, 14, 15 u
Zo elk heel uur 11, 12, 13, 14, 15 u
(duur ca. 20 min.)

A3.
A4.
A5.

/ ZA ZO 10-17 u

STADHUIS / PAND 1

DE VEENFABRIEK SPEELT ATLANTIS

/ ZA 13, 14.40 en 16 u

PIETERSKERK / PAND 24

De Veenfabriek speelt in het Koorgedeelte van de Pieterskerk korte fragmenten uit de muziektheatervoorstelling
Atlantis. De voorstelling duurt 15-20 minuten.

FEEST OP HET AMBACHTSPLEIN

/ ZA 12-17 u ZO 10-17 u

BAMBAM RESTAURATIE
STEENHOUWERS / PAND 16

Feest op het Ambachtsplein: Maak een potje van Leidse klei
of hak Leidse sleutels in speksteen. Laat je verrassen door
het robotorkest! Verder letters hakken, glas snijden en demo
metseltechnieken. Voor kinderen én volwassenen.

THEATERGROEP DOMINO

/ ZA 14 u

HORTUS BOTANICUS / PAND 26

Domino is een theatergroep voor mensen met een beperking. Zij dansen Duet. Duet gaat over een korte onverwachte
ontmoeting en toenadering. De dans is prima voor alle
leeftijden.

LEIDEN/11

NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN
vervolg > ACTIVITEITEN /

A6.

BOLLENMARKT

/ ZA ZO 10-17 u

HORTUS BOTANICUS / PAND 26

Bollenmarkt op het voorplein in de Hortus naast de
Clusiustuin

JEUGDACTIVITEITEN /

J1.
J2.

SPEUREN DOOR LEIDEN
STARTPUNT: DE WAAG /
AALMARKT 21

KIDSACTIVITEITEN IN
DE HORTUS BOTANICUS
HORTUS BOTANICUS / PAND 26 /

Ga door het hek en onder de poort door de
tuin in en volg de bordjes tot op het Notenveld

THEATERWORKSHOP HOEDEN
EN PETTEN VAN REMBRANDT

/ ZA ZO 12–16 u en de rest van het jaar!
Neem je KidsGids mee van school of haal er een op Stadhuis en start de speurtocht door Leiden. Klaar met speuren?
Check je oplossing op het Kidsactiviteitenveld in de Hortus
botanicus, afstempelen kan tot uiterlijk 16 u.
/ ZA ZO 12-16 u
Eindpunt Speurtocht KidsGids: tot uiterlijk 16 u kun je een
stempel laten zetten in je KidsGids. En er is hier nog veel
meer te doen.

/ ZA ZO 13 en 15 u (duur ca. 30 min.)

HORTUS BOTANICUS / PAND 26

De Jeugdtheaterschool Leiden e.o. geeft speciaal voor het
Rembrandtjaar een workshop over de verschillende hoeden
en petten in de schilderijen van Rembrandt. Hoe voel je je
als je een deftige hoed opzet? Wat gebeurt er als je een pet
van een arm iemand draagt?

KNUTSELEN MET TECHNIKA 10

/ ZA ZO 12-16 u

HORTUS BOTANICUS / PAND 26

'Zzzoemmm! Knutselen met Technika 10. Leer figuurzagen.
Of kom tekenen. Maak en versier je eigen zoemknoop of
sleutelhanger en hoor de bijen zoemen.

J3.

LETTERS HAKKEN IN STEEN

/ ZA 12-17 u ZO 10-17 u

BAMBAM RESTAURATIE
STEENHOUWERS / PAND 16

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

J4.

SCHOMMELEN EN KLIMMEN
IN DE PIETERSKERK

J5.
LEIDEN/12

/ ZA 12-17 u ZO 10-17 u

PIETERSKERK / PAND 24

Beklim de Trans van de Pieterskerk tot het uitkijkpunt. Na
117 traptreden bereik je een prachtig uitkijkpunt. Let op, niet
voor ouders (en kinderen) met hoogtevrees. Laat je daarna
heerlijk heen en weer wiegen dwars door het schip van de
kerk op een reuzenschommel (doorlopend, houd rekening
met wachttijd).

SPELEN MAAR!

/ ZA ZO 11-17 u

SPEELTUINVERENIGING
WESTERKWARTIER / PAND 33

Kinderen kunnen hier heerlijk spelen en ijsjes eten. Ook is
er koffie, thee, etc.

NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN
vervolg > JEUGDACTIVITEITEN /

J6.
J7.

KIDSRONDLEIDINGEN

/ ZO 10-17 u

LEIDSE SCHOUWBURG / PAND 10

Neem een kijkje achter de Schermen en zelfs onder het
toneel.

FAMILIERONDLEIDINGEN

/ ZA ZO 10-17 u

MUSEUM DE LAKENHAL / PAND 12

Het museum is pas helemaal vernieuwd. Ga met je familie
op pad. Vergeet niet in de lades van de vitrines te kijken!

RONDLEIDINGEN EN STADSWANDELINGEN /

R1.

ACHTER DE SCHERMEN
VAN HET STADHUIS

/ ZA ZO vanaf 12 u

STADHUIS / PAND 1
Rolstoelgebruikers ingang Stadhuisplein 1

Raadsleden geven rondleidingen door het Stadhuis en laten
het rijke interieur zien.

R2.

RONDLEIDINGEN PIETERSKERK
(OOK JUNIOR RONDLEIDERS)

/ ZA ZO Hele dag door

R3.

PIETERSKERK / PAND 24

Rondleidingen door de Pieterskerk. Speciale rondleiding
langs bijzondere grafzerken door onze junior rondleiders.

RONDLEIDING `NUT & PLEZIER’

/ ZA ZO 12 en 14 u

HORTUS BOTANICUS / PAND 26

Nut en plezier lopen tijdens deze inlooprondleidingen door
elkaar. Kom meer te weten over historisch en hedendaags
gebruik van planten, geuren en smaken.

R4.

'MET PLEZIER LANGS LEIDS BIER’,
STADSWANDELING

R5.

STADSWANDELING LANGS
(VERDWENEN) CAFÉS, KROEGEN
EN UITSPANNINGEN

STARTPUNT STADHUIS / PAND 1

STARTPUNT STADHUIS / PAND 1

R6.

ACHTER DE SCHERMEN
VAN DE SCHOUWBURG
LEIDSE SCHOUWBURG / PAND 10
ZO ieder half uur tussen 10.30 en 12.30 u

en tussen 13.30 en 16.30 u

/ ZO 13 en 15 u (duur ca. 1 uur)
Dat er in Leiden niet alleen laken, maar ook bier werd
geproduceerd, vertelt Jasper van der Kouwen tijdens de
themarondwandeling door Maredorp. NB Intekenen en vertrek Infopunt Stadhuis (pand 1) max. 20 personen per groep.

/ ZA 13.30 u en 15.30 u (duur ca. 1 uur.)
Onder leiding van Piet de Baar voert de tocht langs bestaande en verdwenen cafés, tapperijen en uitspanningen.
NB Intekenen en vertrek Infopunt Stadhuis (pand 1) max. 20
personen per groep.

/ ZO
Neem een kijkje op het toneel en in de kleedkamers van de
oudste schouwburg van Nederland. Wist je dat er nog een
heel oude waterput in de kelder is? NB Vooraf intekenen.
Max. 20 personen per groep, duur ca. 40 min.
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vervolg > RONDLEIDINGEN EN STADSWANDELINGEN /

R7.

R8.

ACHTER DE SCHERMEN
VAN DE STADSGEHOORZAAL

/ ZA ZO

STADSGEHOORZAAL / PAND 4
ZA ieder half uur tussen 12.30 en 16.30 u
ZO ieder half uur tussen 10.30 en 16.30 u

Wel eens naar een voorstelling of een concert geweest? Wat
gebeurt er dan eigenlijk allemaal achter de schermen? Volg
de rondleiding achter de schermen van de stadsgehoorzaal.
NB Vooraf intekenen. Max. 20 personen per groep, duur ca.
40 min.

RONDLEIDING & BIERPROEVERIJ

/ ZA ZO doorlopend

BROUWERIJ PRONCK / PAND 16

Rondleidingen door de brouwerij in het oude schakelstation,
inclusief een proeverij. (18+)

LEZING /

L1.

HISTORISCHE VERENIGING OUD
LEIDEN: LEZING OVER RAMSES
SHAFFY’S LEIDSE JAREN
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN,
RAPENBURG 28

/ VR 13 SEPT 20 u
Vlak voor de oorlog ontfermde een Leids pleeggezin zich
over een verwaarloosd jongetje. Een wonder, zei Shaffy
later. Wie waren zijn pleegouders en wat hebben zij betekend? Ontdek de Leidse oorsprong van 10 liederen uit zijn
repertoire en geniet van een meeslepend verhaal vol passie
en plezier door Peter van der Geer, met medewerking van
Damiaan van Noort achter de piano.

TENTOONSTELLING /

T1.

LEIDEN/14

DE VERDWENEN
LEIDSE WALMOLENS
MOLENMUSEUM DE VALK / PAND 14

/ ZA 10–17 u ZO 13-17 (let op laatste bezoekers 16.30 u binnen)
Molen ‘De Valk’ is een ronde stenen stellingmolen, ook wel
walmolen genoemd (want gebouwd op de stadswallen).
Leiden herbergde tot aan de twintigste eeuw nog zes andere
molens van dit type. Ontdek waar deze molens stonden,
wanneer zij gebouwd en gesloopt werden en waarvoor zij
werden gebruikt.

Foto: Miranda Goddijn

MUZIEK IN MONUMENTEN

LEIDEN
KORENPROGRAMMA ZATERDAG /

Het korenprogramma kwam tot stand in nauwe samenwerking met Contactgroep Leidse Koren. Voor meer
informatie over alle deelnemende koren: www.leidsekoren.nl
STADHUIS, BURGERZAAL / Pand 1
KOOR LEEDVERMAAK 13 en 15 u

/ ZA
Leedvermaak is een meerstemmig koor met Nederlandstalig
repertoire o.l.v. Peter van Marle. Begeleiding: pianiste Laura
Balicov en gitarist Theo Hooymans. Op het programma o.a.
Sophietje, Brandend zand, maar ook medleys van Ramses
Shaffy en André Hazes.

POPKOOR SING IN TUNE 14 en 16 u

Dit meerstemmig koor zingt zowel recente als klassieke
popsongs, voornamelijk Engelstalig. De arrangementen
zijn van dirigent Michaël van der Putten die ook zorgt voor
begeleiding op piano.

STADSGEHOORZAAL, BREEZAAL / Pand 4

/ ZA
Musica Mista is sinds de oprichting in 2012 bijna niet van
samenstelling gewijzigd. Elke donderdag doorkruisen zij onder leiding van hun dirigente Stephanie Muller heel Europa
aan de hand van verschillende muziekstijlen. Licht klassiek,
wereldmuziek en jazz, maar ook moderne liederen vormen
het repertoire.

MUSICA MISTA 13 en 15 u

KLEIN LEIDS LIEDERENKOOR 14 en 16 u

Het koor zingt liederen over plezier uit allerlei tijden, windstreken en genres. Van Dowland en Mozart tot Gershwin en
Bremer.

MAREKERK / pand 17

/ ZA

VOCAAL OCTET MRS. DARCY 14 en 15 u

Het repertoire van Mrs. Darcy is zeer divers en beslaat vooral
uit klassieke werken, maar bevat ook arrangementen van
lichte muziek. Het ensemble koestert haar jarenlange onderlinge vriendschap en het plezier van samen zingen.

PIETERSKERKHOF 6 / voor pand 24

/ ZA

EUROKOOR NEDERLAND 13.30 en 14.30 u

Het Eurokoor uit Leiden is een gezellig, enthousiast en vrolijk
popkoor met een eigen band: de Europacemakers. Het koor
zingt eigentijdse zelf gearrangeerde nummers onder leiding
van Juliette Janssens.

ACADEMIEGEBOUW / pand 25

/ ZA

OOST-EUROPAKOOR MILA 13 en 15 u

De liederen die dit enthousiaste vrouwenkoor zingt komen
deze keer uit Macedonië, Bosnië, Bulgarije, Rusland, Oekraïne en Georgië.

PUIC 14 en 16 u

Het gemengd koor PUIC zingt gevarieerd: klassiek of eigentijds, van Purcell tot Zweedse volksliedjes, een snufje opera,
dan weer wat pop. Voor elk wat wils!

LEIDEN/15

MUZIEK IN MONUMENTEN

LEIDEN
vervolg > KORENPROGRAMMA ZATERDAG /

/ ZA
Dit gemengde klassieke zangkoor uit Oegstgeest, geleid
door dirigent en pianist Erik van Balen, geeft het thema
‘Plekken van Plezier’ lading door o.a. een aantal vrolijke,
meerstemmige drankliederen te zingen, waarin de wijn
rijkelijk vloeit.

MARIA MIDDELARESKERK / Pand 34
DE TROUBADOURS 12 en 13 u

MANNENKOOR VOX HUMANA 14 en 15 u

Dit koor van ca. 45 enthousiaste mannen zingt o.l.v. dirigent
Everhard Zwart. Ze zingen uit hun brede repertoire van klassieke en moderne muziek, negro spirituals en natuurlijk de
echte mannenkoormuziek.

MUZIEK EN THEATER IN MONUMENTEN ZATERDAG /

STADHUIS / pand 1
CARILLONCONCERT 12.30 – 13 u en 14.30 – 15 u

GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND / pand 3
MUZIEKGEZELSCHAP STELLA MUSICA

elk heel uur vanaf 13 u
(duur optreden ca. 20 minuten)

10.30 u
11.30 u
12.30 u
13.30 u
14.30 u
15.30 u

LEIDEN/16

/ ZA
Stella Musica bestaat uit Wouter Lucassen (luit, theorbe en
vihuela), Ben Bults (gamba) en Henriette van Rijn (zang). Op
het repertoire zestiende- en zeventiende-eeuwse muziek uit
Nederland, Frankrijk, Spanje, Engeland en Italië.
/ ZA

HOOGLANDSE KERK / pand 19
ORGELCONCERTEN IN
KADER NATIONALE ORGELDAG

/ ZA
Stadsbeiaardier Levina Pors, verzorgt twee bespelingen
vanaf de beiaard van de stadhuistoren. Via een monitor in
de hal van het stadhuis is haar optreden hoog in de toren te
volgen en te horen. Deze concerten worden aangeboden
door de Stichting Het Leids Carillon Genootschap.
Bij de brand in 1929 ging het Hemonycarillon verloren. In
1939 werd in het nieuwe stadhuis een Van Bergen carillon
gehangen, dat in de oorlog grotendeels door de bezetters
werd gestolen. Na de oorlog werden die klokken vervangen,
maar de kwaliteit was niet goed zodat in 1968 opnieuw een
aantal klokken opnieuw werd gegoten. Zo werden binnen
een tijdsbestek van 40 jaar al vier series klokken in de toren
aangebracht. Het komende jaar zal het carillon niet te horen
zijn wegens de verbouwing van het stadhuis.

Orgelbespeling op De Swart-Van Hagerbeer-orgel door
Janine Clement
Orgelbespeling op Willis-orgel door Leendert Verduijn
Orgelbespeling op Willis-orgel door Frank Resseler
Pianoconcert op vleugel en Willis-orgel door Leendert &
Mieke Verduijn
Fluit- en orgelbespeling door Yvonne Rietbergen, fluit en
Willeke Smits op kabinetorgel
Orgelbespeling op De Swart-Van Hagerbeer-orgel door
Willeke Smits

MUZIEK IN MONUMENTEN

LEIDEN
vervolg > MUZIEK EN THEATER IN MONUMENTEN ZATERDAG /

PIETERSKERK / Pand 24
DE VEENFABRIEK 13, 14 en 16 u

HORTUS BOTANICUS / Pand 26
JEUGDTHEATERSCHOOL LEIDEN EO. 14 u

Foto: Miranda Goddijn

/ ZA
De Veenfabriek speelt korte fragmenten uit de muziektheatervoorstelling Atlantis in het Koorgedeelte van de Pieterskerk Leiden. Deze voorstellingen duren ca. 15-20 minuten.

/ ZA
Workshop van jeugd theaterschool leiden e.o twee maal per
dag een optreden, jeugd kan zelf mee doen

LEIDEN/17

MUZIEK IN MONUMENTEN

LEIDEN
KORENPROGRAMMA ZONDAG /

STADHUIS, BURGERZAAL / Pand 1
POPKOOR HEART AND SOUL 13 en 14 u

/ ZO
Popkoor Heart and Soul is een enthousiast dameskoor met
twee mannen: de dirigent en de pianist. Het koor zingt o.a.
nummers van Queen, Sia, Bob Marley en U2 met uitstapjes
naar de (Afrikaanse) wereldmuziek.

WERELDKOOR LEIDEN 15 en 16 u

Het repertoire van het Wereldkoor kenmerkt zich door veelkleurigheid: Spaanse en Roemeense feestliederen, traditionele zigeunerliedjes, een Scandinavisch liefdeslied, Griekse
dans en nog veel meer.

STADSGEHOORZAAL, BREEZAAL / pand 4

/ ZO
Plekken van plezier vind je overal. Zeker ook in het prachtige
noorden van Europa met zijn fraaie natuur en het noorderlicht. Op deze aangename plek waant u zich, als u het
Leiderdorps Kamerkoor beluistert.

LEIDERDORPS KAMERKOOR 13 en 15 u

C.O.V. EX ANIMO 14 en 16 u

HET LEIDSE VOLKSHUIS,
THEATERZAAL / pand 9
VISWIJVENKOOR LEIDEN 12.30 en 13.30 u

Ex Animo is een springlevende 100-jarige oratoriumvereniging. Ieder voorjaar voert het koor de Matthäus Passion uit.
Op 30 november a.s. vieren ze hun jubileum in de Pieterskerk met de Mis van Gounod en Dona Nobis Pacem van
Vaughan Williams.

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

GEMENGD KOOR APPASSIONATO 15 en 16 u

Dit koor uit Leiderdorp telt ruim 30 leden. Het repertoire
bestaat uit vrolijke liederen uit Jamaica, Amerika, Ierland en
Israël. Het koor zingt met begeleiding van piano.

LEIDS VOLKSHUISKOOR 14.30 u

Dit koor bestaat uit sterke vrouwen van boven de 45 jaar en
zingt meerstemmig werk in vele genres en talen; vaak ook
in eigen, unieke arrangementen. Sinds januari 2019 staat het
koor o.l.v. van Carolien Devilee.

LEIDSE SCHOUWBURG / pand 10

/ ZO
Het Stadsgehoorzaal Musicalkoor is een koor van ongeveer
30 amateurzangers waarmee jaarlijks wordt toegewerkt naar
een showcase voor publiek in de Stadsgehoorzaal. O.l.v.
muzikaal leider Robert Jan Kamer worden nummers uit
bekende musicals van toen en nu ingestudeerd.

STADSGEHOORZAAL MUSICALKOOR

15 u

THEATER IMPERIUM / Pand 11
DE RAADSVOGELS 13 en 14 u

LEIDEN/18

/ ZO
Bij De Raadsvogels staat het plezier in zingen voorop. Het
koor zingt meerstemmig a capella onder leiding van dirigent
Peter Scheele. Met hun programma maken ze een vrolijke
reis door de tijd en door vele landen.

MUZIEK IN MONUMENTEN

LEIDEN
vervolg > KORENPROGRAMMA ZONDAG /

PIETERSKERKHOF 6 / bij pand 24
ER WELT EEN TRAAN 12.30 en 13.30 u

/ ZO
Deze groep vrolijke zangeressen heeft al bijna 20 jaar een
gezamenlijke passie: levensliederen. Over de zee, zeemannen en schepen die vergaan...

PIETERSKERK / pand 24

/ ZO

CLOSE TO HARMONY 14 en 16 u

Close to Harmony is een Leids a-capellakoor met een jazzy
repertoire. Denkend aan plekken van plezier zingen zij
liedjes waar ze blij van worden, van Our house en Good
vibrations tot Tea for two en Let the sunshine in.

SEDENKA BALKAN ENSEMBLE 13 en 15 u

Onder leiding van Liduin Stumpel zingt Sedenka liederen
van de Balkan met uitschieters naar Georgië. Wat de leden
verbindt is de passie voor de swingende ritmes en wringende
samenklanken zo typerend voor Oost-Europese volksmuziek
vol van melancholie en uitbundige vreugde.

ACADEMIEGEBOUW, BINNENPLAATS / pand 25 / ZO
LEIDS KAMERKOOR 13 en 15 u

Onder leiding van Dody Soetanto blikt het Leids Kamerkoor
terug op het prachtige zomerconcert Reflectie, met stukken
van Elgar, Whitacre en het wervelende O’ve Lass Il bel Viso
van Morten Lauridsen.

ARNOLD SCHÖNBERG KAMERKOOR 14 en 16 u

De nacht en het ochtendgloren zijn in de afgelopen eeuwen
op uiteenlopende wijze verklankt. Het Arnold Schönberg Kamerkoor o.l.v. Marion Dumeige neemt u mee in nachtelijke
sferen met composities van Lassus tot Gjeilo.

OVERIGE MUZIEK ZONDAG /

GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND / Pand 3
MUZIEKGEZELSCHAP STELLA MUSICA

Elk heel uur vanaf 11 u (duur ca. 20 minuten)

ACADEMIEGEBOUW / Pand 25
ORGELSPEL OP HET FLENTROP-ORGEL 10-13 u

Groot Auditorium

MARIA MIDDELARESKERK / Pand 34
KINDERORKEST VAN BPLUSC 14-15 u

o.l.v. Bram Soentjens in samenwerking met
het Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek
A.L.S.V. QUINTUS / Pand 7
TO THE MAX 15.30 en 16.30 u

/ ZO
Stella Musica bestaat uit Wouter Lucassen (luit, theorbe en
vihuela), Ben Bults (gamba) en Henriette van Rijn (zang). Op
het repertoire en zeventiende-eeuwse muziek uit Nederland, Frankrijk, Spanje, Engeland en Italië.
/ ZO
Doorlopend orgelspel, bezichtiging, uitleg en de kans om
zelf op het orgel te spelen.

/ ZO
Plezier en samenspel staat voorop bij de ruim 20 jonge musici
van het Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek. Op het programma
werken van Badelt (Pirates of the Caribbean) en meer.
/ ZO
De vijfkoppige formatie To the Max neemt je moeiteloos
mee door verschillende stijlen; van indie tot glamrock;
van gothpop tot funk.

LEIDEN/19

Viering van het 5e Lustrum van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten (V.V.S.L.). Gala-avond in
de Stadsgehoorzaal, gezien vanaf het podium. Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken.
LEIDEN/20

LEIDEN/21

STUDENTENPLEZIER

Met dank aan /
Jacowies Surie

In 1575 krijgt Leiden een universiteit, als dank voor haar standvastigheid tegen de Spanjaarden.
Het wordt al snel een bloeiend centrum van wetenschap en trekt internationale studenten aan.
De meesten wonen aanvankelijk bij burgers of professoren in huis. Ze organiseren zich in nationes, kleine gemeenschappen naar land van herkomst. De bekende gezelligheidsverenigingen
ontstaan veel later.
Pas halverwege de achttiende eeuw ontwikkelt zich een meer sociaal clubleven voor
studenten. De faculteiten richten zogeheten
ontgroensenaten op, die ook buiten de eigen faculteit en ongeacht nationaliteit leden
ronselen. Hun jaarlijkse strijd om nieuwe eerstejaars, de groenen, resulteert in 1799 in een
bundeling van drie van deze senaten tot het
Collegium Civitatis Academicae Lugduno-Batavae Supremum, ofwel 'het hoogste college
van de Leidse academische gemeenschap’.

Gravure van de Pragtige Sleedevaart op het ijs van de Leidse
grachten (...). Gehouden t.g.v. het eeuwfeest 1775. Door S. Fokke en J. le Franc van Berkhey. Coll. Rijksmuseum Amsterdam.

Het eerste Minerva /
Rond diezelfde tijd zoeken andere studenten, los van de senaten, een plek om samen te komen. Zo
verhaalt Klikspaan in zijn boek Studentenleven hoe de eerste Sociëteit Minerva in 1814 is opgericht
op de bovenverdieping van het toenmalige koffiehuis De
Twee Kolommen, Breestraat 121.
Na verloop van tijd krijgt het superieure gedrag van het
eerste Collegium steeds meer kritiek. Studenten willen
een senaat die álle studenten vertegenwoordigt. In 1839
richten zij buiten de bestaande gremia om het Leidsch Studenten Corps (LSC) op. Ze kiezen vijf gekruiste pijlen, als
symbool van het toenmalige vijftal faculteiten, als wapen.
Het oude Collegium verdwijnt vrijwel geruisloos. Vanaf
1846 is iedere Leidse student lid van het Corps. De sociëteit
heet Minerva.
Pas in 1878 mag de eerste vrouw zich als student inschrijven. In 1900 volgt de oprichting van een Vereniging van

LEIDEN/22

< De maskeradeoptocht van 1895 op de Blauwpoortsbrug.

Vrouwelijke Studenten te Leiden (V.V.S.L). Iets eerder hadden ook katholieke en gereformeerde
studenten al hun eigen clubs opgericht: Augustinus (pand 23) en SSR. Later volgden ook Catena
(pand 28) en in Quintus (pand 7). In de loop van de twintigste eeuw krimpen het Corps en V.V.S.L.
ten gunste van deze en andere nieuwkomers, waardoor een fusie noodzakelijk wordt. In 1972
trekken de V.V.S.L-dames in bij Sociëteit Minerva (pand 6). Niet lang daarna kiest de ontstane
fusieclub haar huidige naam: Leidse Studenten Vereniging Minerva.
Maskerades /
Studentenverenigingen hebben hun eigen tradities, maar een lustrum vieren ze vrijwel allemaal: het vijfjaarlijkse feest ter ere van hun
oprichting. Het Corps combineerde zijn lustrum
in de negentiende eeuw vaak met een gekostumeerde historische openbare optocht, een zogeheten maskerade. Hiermee wilden de welgestelde studenten goodwill kweken bij hun veel
armere stadgenoten. Ze stopten er veel geld, tijd
en moeite in (zie ook Academiegebouw, pand
25). Teveel, bleek. In 1915 moest een maskerade
door geldgebrek en schulden worden afgelast.
In 1920 stopte de geldverslindende maskerade.
In 2014 en 2019 is deze traditie hervat.
Andere Leidse studentenverenigingen organiseren van oudsher ook activiteiten voor de
Leidse inwoners. Die variëren van bingo en viswedstrijden tot (kinder)kermissen en openbare
feesten. Een eigentijdse versie is het pop-up
restaurant Happietaria. Christelijke Leidse studenten runnen jaarlijks enkele weken dit eethuis ten bate van projecten in arme landen.

Ingekleurde foto van deelnemer aan de maskerade
1905. Collectie Academisch Historisch Museum.

De redding van 3 oktober /
Bijna was de Leidse 3 oktoberviering in 1823 afgeschaft. In dat jaar besloot de gemeenteraad Leidens Ontzet voortaan alleen op een zondag te herdenken om een vrije dag uit te sparen. Het zo
gekoesterde volksfeest stond daarmee op het spel.
Tegen dit besluit kwam het toenmalige Corps fel in opstand. De leden riepen de Leidenaren op
massaal de vlag uit te steken op 3 oktober en reikten die dag ‘aan Leydens nooddruftige ingezetenen eene extra bedeeling van haring en wittebrood' uit. Het besluit van de raad werd herroepen.
Veel later, in 1886, richtten Leidenaren De 3 October Vereeniging op om het jaarlijkse stadsfeest
te organiseren. Als dank voor de instandhouding van Leidens Ontzet op de juiste datum kreeg de
praeses van het Corps destijds een vaste plaats in het bestuur. Deze rol vervult elke praeses van
het huidige Minerva nog steeds.

LEIDEN/23

01.
STADHUIS

Open ZA 10-17 u ZO 10-17 u

BREESTRAAT 94

/ Informatiepunt Open Monumentendagen Leiden / Rolstoel
toegang via ingang Stadhuisplein / Rondleidingen door raadsleden (p.13) / Info Hist. Ver. Oud Leiden / Startpunt stadswandelingen (p.13) / Za carillonconcert (p.16) /

Ingang via bordestrap aan
de Breestraat

BAN

K

Het Leidse raadhuis aan de Breestraat groeide in de middeleeuwen uit tot een multifunctioneel gebouw. Niet alleen zetelde hier het bestuur, er werd ook rechtgesproken, handelgedreven, gekeurd
en het gebouw diende als archief. Na het beleg en ontzet van de stad in 1574 werd het stadhuis verbouwd en van een nieuwe gevel voorzien (1595-1597). Na de verwoestende brand van 1929 verrees
achter de herstelde renaissancegevel aan de Breestraat een geheel nieuw bouwwerk. Het werd
pas na de Tweede Wereldoorlog voltooid. De ontwerpers hielden zich ook bezig met de interieurafwerking. Kostbare materialen als marmer en bijzondere tropische houtsoorten benadrukken het
belang van het gebouw. Vloerkleden, meubels en belettering werden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Het interieur weerspiegelt de hiërarchie die er was tussen bestuur en ambtenarenapparaat
én tussen de verschillende ambtelijke rangen. De bestuursverdieping is het meest luxe afgewerkt;
de bouwlagen voor ambtenaren zijn naar boven toe steeds eenvoudiger uitgevoerd. Het stadhuis
staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Het stadhuis wordt meer nog dan nu een plek
van ontmoeting voor de burgers van de stad. De glazen overkapping verdwijnt, zodat de oorspronkelijk open binnenhof van architect C.J. Blauw weer in ere wordt hersteld. Het atrium wordt een
publiekstoegankelijke, groene tuin. Op de begane grond komt een grote openbare foyer, die te
gebruiken is voor initiatieven vanuit de stad, zoals bijeenkomsten en tentoonstellingen. / BBAS

WIST U DAT...
… bij de brand in 1929 het Hemonycarillon verloren ging? Het nieuwe
stadhuis kreeg in 1939 een Van Bergen
carillon, dat vervolgens in de oorlog
grotendeels door de bezetters werd
gestolen. Het huidige carillon zal het
komende jaar niet te horen zijn wegens
de verbouwing van het stadhuis.

De klokken van het Carillon in de stadhuistoren, februari 1941.
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Collectie: Topografisch Historische Atlas, H. Jonker en Zoon

02.
Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u
/ Pand in verbouwing / Betreden op eigen risico / Begane
grond en kelder toegankelijk met rondleiding / Houd rekening met wachtrij /

I

Vm. CAFÉ NEUF
BREESTRAAT 107

Op dit adres was bijna zestig jaar lang het bekende Café Neuf gevestigd. Het was kastelein J.A.
Frank, die het winkel-woonhuis in 1876 aankocht en het café startte. De eerste verdieping werd bij
het café getrokken en rest van het pand werd bewoond. Het café werd in 1896 overgenomen door
Lambert Zuiderveld en zijn kinderen. Vanaf 1902 werden aanbestedingen, veilingen en bijeenkomsten georganiseerd in een bovenzaal van Café Neuf. De grote dubbele deuren op de verdieping
naar de voorkamer passen bij dit beeld. In die tijd kreeg architect Jacobus van der Heijden opdracht
de inrichting van het café te moderniseren. Enkele ontwerpen zijn bewaard gebleven. Recentelijk
zijn fragmenten van een plafonddecoratie en een decoratieve afwerking met marmerimitatie ontdekt die weleens van zijn hand kunnen zijn.
Ook al ademt het winkel-woonhuis de sfeer van de typische laat negentiende-eeuwse burgerwooncultuur, toch kan schijn bedriegen. Hier, in het oudste gedeelte van de binnenstad, pal tegenover het stadhuis, ligt het voor de hand dat de geschiedenis verder teruggaat dan de negentiende
eeuw. En inderdaad, de aangetroffen kelder met tongewelf onder het voorhuis is opgebouwd uit
metselwerk dat gedateerd kan worden in de tweede helft van de veertiende eeuw. Ook het woonhuis erboven is aanzienlijk ouder, zoals blijkt uit de aanwezigheid van middeleeuwse muren en
moer- en kinderbinten. / RBSL

WIST U DAT...
… in de achterkamer op de tweede
verdieping een zogenaamde kindervoetjesvloer is aangetroffen? Door de
afdruk van blote kindervoetjes in de
natte verf kon men het effect bereiken
van een veel sjiekere houtsoort.

Ontwerptekening van plafonddecoratie door architect J. Van der Heijden, 1901. Collectie: Erfgoed Leiden

LEIDEN/25

03.

GEMEENLANDSHUIS
VAN RIJNLAND
BREESTRAAT 59

Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u

±

KN

/ Informatie Hoogheemraadschap van Rijnland / Za en zo inloopconcert Stella Musica (p.19) /

Op deze plek zetelde ruim vier eeuwen lang het hoogheemraadschap van Rijnland. De representatieve gevel laat zien, dat dit ook in het verleden een belangrijke overheidsinstelling was.
Het hoogheemraadschap had vanouds de zorg voor waterkering en waterlozing. In de twintigste
eeuw kwam daar de zorg voor waterkwaliteit bij. Net als nu bestond het bestuur vroeger uit een
dijkgraaf, hoogheemraden en hoofdingelanden. Hun taken waren vroeger niet geheel hetzelfde
als nu. Zo spraken dijkgraaf en hoogheemraden ook recht in waterstaatszaken. In 1578 kocht het
bestuur dit middeleeuwse pand aan om te dienen als vergader- en logeerhuis. De dijkgraaf ging er
wonen. In 1598 werd het pand ingrijpend verbouwd. Toen kwam de huidige gevel tot stand. Bij binnenkomst valt het oog meteen op de fraaie eikenhouten trap, een ontwerp van Pieter Post. Deze
voert naar de Grote Zaal, een ruimte met een prachtig beschilderd tongewelf en goudleer op de
wanden. In deze zaal werd tot 1841 recht gesproken.
Natuurlijk moest er in het gemeenlandshuis ook gegeten en gedronken worden. De tegenwoordige dijkgraafkamer was oorspronkelijk de keuken, de Blauwe Zaal diende als eetzaal. In 1584 werd
vermeld dat er op de binnenplaats een wijngaard was. Of de druiven ook door het bestuur zijn geconsumeerd, is niet bekend. Het kan zijn dat ze het verguyst leverden, het sap van onrijpe druiven
dat gedronken werd bij maaltijden om de zware en vette kost te breken. / HHR

WIST U DAT...
… het bestuur op de binnenplaats ook
groenten en kruiden teelde en kippen
hield? Een groen geverfd hek om de
tuin moest voorkomen dat de groenten
en kruiden voortijdig door de kippen
werden opgegeten.

LEIDEN/26

Foto: Marcel Boeré, Hoogheemraadschap van Rijnland.

04.
Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u

AKINE

/ Rondleidingen achter de schermen / Kaartjes verkrijgbaar
bij entree (max 20 personen per groep) / Za elk half uur tussen 12.30 tot 16.30 u en zo elk half uur van 10.30 tot 16.30 u /
Inloopconcerten Leidse koren in de Breezaal (p.15 en 18) /

STADSGEHOORZAAL
BREESTRAAT 60

De Stadsgehoorzaal begon tweehonderd jaar geleden als een soort multifunctioneel zalen- en
vergadercomplex. Aan het begin van de negentiende eeuw werd voor wetenschappelijke en literaire verenigingen aan de Breestraat ruimte geschikt gemaakt voor lezingen, voordrachten en
vergaderingen. Een kleine vijftig jaar later konden de zaaltjes, die inmiddels in gebruik waren, de
vraag niet meer aan. Zo kreeg in 1872 stadsarchitect J.W. Schaap de opdracht voor het ontwerp van
een nieuwe Stadszaal. Deze werd echter in 1889 al door brand werd verwoest. De nieuwe en grotere
Stadsgehoorzaal die daarop volgde, was een ontwerp van stadsarchitect D.E.C. Knuttel, die speciaal hiervoor een studiereis naar Duitsland maakte. Daarbij lette hij vooral op akoestiek, verlichting
en verwarming. Om de Stadsgehoorzaal de gepaste feestelijke uitstraling te geven, gebruikte hij
versieringen en ornamenten ontleend aan de renaissance en het maniërisme, wat goed is te zien
aan de decoratie van de gevel met de zuilengalerij, de foyer en de grote zaal. Ondanks het feit dat
het ontwerp in aanvang op veel kritiek stuitte, ontwikkelde de Stadsgehoorzaal zich al snel tot dé
huiskamer van Leiden. Hier kon immers alles terecht: kermisattracties, politieke bijeenkomsten,
dansavonden, filmvoorstellingen, tentoonstellingen en beurzen (Leidato), hondenshows, congressen en zelfs sportwedstrijden vonden er onderdak. En natuurlijk was het vooral een podium voor
muziek, van populair tot klassiek. / MA

WIST U DAT...
… lang vóór de Tweede Wereldoorlog
tot ver in de jaren zestig de Stadsgehoorzaal in gebruik was door de Leidse
turn- en gymnastiekverenigingen voor
demonstraties en wedstrijden?

Nederlandse Danskampioenschappen Ballroom-dansen in de Stadsgehoorzaal, 1975.
Foto: Jan Holvast, Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken, creativecommons.org
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05.
TRIANON THEATER

Open ZA 12-17 u ZO 12-17 u

BREESTRAAT 31

/ Mini tentoonstelling Leidse filmgeschiedenis in de foyer /

B A NE

Breestraat 31 maakt al sinds de zestiende eeuw deel uit van een perceel tussen Breestraat, Langebrug en Mooi Japiksteeg. Het complex bestond uit drie huizen, koetshuis en stallen. In 1740 werden
de panden grondig verbouwd tot één groot huis. Uit deze periode dateren de huidige gevel (behalve de etalages), een monumentale hal, het trappenhuis en enkele stucplafonds.
In 1927 veranderde Breestraat 31 van woonhuis in het Trianon Theater. In de tuin verrees een grote
bioscoopzaal voor 700 personen met balkon. Aan de Mooi Japiksteeg kwam nieuwbouw met een
foyer, kantoor en rijwielstalling. In de jaren 90 maakte dit plaats voor een tweede filmzaal. De
achttiende-eeuwse houten trap werd in 1927 gesloopt en vervangen door het huidige exemplaar.
Hierlangs bereikten de gasten het balkon van de filmzaal en een theesalon. De daklantaarn (een
opbouw met lichtkoepel) bleef gehandhaafd. In de rechterzijde van het pand openden de bioscoopeigenaren café Trianon. Tegenwoordig zit daar de derde filmzaal. Met de verbouwing van
1939 en 1940 versoberde het interieur van Trianon van een “weelderig bioscooppaleis” tot “een
gerieflijk en aangenaam verblijf, waar men zich onmiddellijk thuisvoelt”, zo sprak een vertegenwoordiger van Filmproductiemaatschappij Metro Goldwyn Mayer tijdens de heropening. Na nog
een grondige verbouwing in 1994 is het in gebruik gebleven als bioscoop met drie zalen. / BB

WIST U DAT...
… in het Trianon behalve film ook
ander amusement werd geboden
zoals variété? Reden waarom
het Trianon in 1927 ook van een
toneel was voorzien, met orkestbak waar het orkest zat om de
stille film te begeleiden.

LEIDEN/28

Lichtkoepel Trianon. Foto: SL

Gezicht op theater Trianon aan de Breestraat, met bezoekers voor de film De koning der Wildernis. 1927-1935
Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken
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06.
L.S.V. MINERVA

Open ZO 10-17 u

BREESTRAAT 50

/ Grote zaal toegankelijk / Bovenverdieping alleen toegankelijk met rondleiding /

IN

In 1959 verwoestte een grote brand het toenmalige sociëteitsgebouw Minerva aan de Breestraat.
Aanvankelijk wilde men het gebouw op basis van de resterende bouwdelen weer opbouwen en
aanvullen met nieuwbouw. Uiteindelijk is toch gekozen voor een geheel nieuw ontwerp door de
architecten Boks, Eijkelenboom en Middelhoek. Het werd in 1965 in gebruik genomen. De stijl
waarin het is gebouwd kun je nog het beste als brutalisme bestempelen. Dit vanwege het zichtbare
onafgewerkte beton, dat de afdruk laat zien van de houten bekisting waarin het gegoten is. Het
exterieur en interieur van sociëteitsgebouw Minerva vormden oorspronkelijk één totaalontwerp.
In het sociëteitsgebouw zijn een bibliotheek, toneelzaal en zelfs een inpandige squashzaal. Het
heeft heldere en krachtige lijnen en een robuuste uitstraling. De structuur van het gebouw wordt
bepaald door het grote centrale trappenhuis, waaraan de belangrijkste vertrekken zijn gelegen.
Op de eerste verdieping vormde de grote conversatiezaal, die in de lengte aan de Breestraat ligt,
één ruimte met de eetzaal aan de Vrouwensteeg. Het oorspronkelijke interieur is nog aanwezig.
Bovendien zijn duurzame materialen gebruikt, zoals verschillende soorten tropisch hardhout, die
de tand des tijds goed hebben doorstaan. Het structurerende element van het gebouw, het centrale trappenhuis, is meteen ook het meest in het oog springend onderdeel. / ES

WIST U DAT...
… de grote klok in de Stadhuistoren
destijds een geschenk was van het
Corps, ter ere van zijn honderdjarig
bestaan? Zijn diepe, lage toon slaat ieder uur de tijd. Elke 4 mei klinkt de klok
van 18.30 tot 18.45 uur en op 2 oktober
luidt hij Leidens Ontzet in, wanneer de
Taptoe de Breestraat opdraait.

LEIDEN/30

Minerva in aanbouw.. Foto: Jan van Holvast. Collectie erfgoed Leiden en omstreken.

07.
Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u
/ Studenten leiden rond door het pand / Zo 15.30 en 16.30 u
optreden To The Max (p.19) /

I

A.L.S.V. QUINTUS
BOOMMARKT 5

In 1995 besloot A.L.S.V. Quintus, de ‘vijfde’ studentenvereniging van Leiden, te verhuizen van de
Oude Singel naar de toen al een tijd leegstaande telefooncentrale aan de Boommarkt. Het robuuste gebouw uit 1939 is nauw verbonden met de geschiedenis van de telefonie in Leiden.
Aan het eind van de negentiende eeuw werd in Leiden een lokaal telefoonnetwerk in gebruik genomen. De eerste zes jaar was de telefooncentrale gehuisvest in het stadhuis, daarna werd hij ondergebracht in de Waag, in de voormalige Chirurgijnskamer. Na tien jaar verhuisde de centrale
naar de Papengracht. In 1897 ontstond de 'rijkstelefoondienst' en werden telefooncentrales ondergebracht in een aparte ruimte in de plaatselijke post- en telegraafgebouwen. In Leiden verhuisde
de telefooncentrale in 1922 naar het pas verbouwde telegraafgebouw aan de Boommarkt. Vanwege
de voorgenomen automatisering van het telefoonnet kwam er in de jaren 1937-1939 op die plek
een geheel nieuw gebouw. De centrale bediende alle 4200 abonnees in Leiden, Oegstgeest en
Leiderdorp die elkaar nu zonder tussenkomst van een telefonist konden bellen. Voor het interlokale
verkeer was een telefonist nog wel nodig. Aan automatisering van het interlokale telefoonverkeer
werd koortsachtig gewerkt aldus de Nieuwe Leidsche Courant van juni 1939: “Dan zal men dus als
Leidenaar vanuit zijn woning ook Den Haag kunnen bellen, zonder eerst contact met de telefoonjuffrouw te behoeven te zoeken.” / BB

WIST U DAT...
… de telefooncentrale uit 1939 ook
een grote schuilkelder had? Deze
is onlangs verbouwd tot feestruimte
voor studentenfeesten.

Boommarkt 5, voorgevel van de Rijks
Telefooncentrale naar het westen gezien,
1972. Collectie: Erfgoed Leiden en
Omstreken, Topografisch Historische Atlas
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08.
HOTEL NIEUW MINERVA

Open ZA 12-17 u

BOOMMARKT 23

/ Alleen met rondleidingen / Houd rekening met wachttijd /

± A IE

Hotel Nieuw Minerva is gevestigd in enkele historische panden aan de Boommarkt en de Vrouwensteeg. Ze kennen een lange en rijke historie. Ooit waren het pakhuizen. De huidige ontbijtzaal
herbergde in de eerste helft van de negentiende eeuw een groothandel in bier en rond 1830
woonde de bekende politicus Johan Thorbecke mogelijk een tijdlang in één van de panden. Achttien jaar later zou hij in een ander pand in Leiden een nieuwe grondwet schrijven. In de ‘Deftige
Kamer’ staat een bed waarin Lodewijk Napoleon (broer van Napoleon, van 1806-1810 koning van
Nederland) zou hebben geslapen.
Na de Tweede Wereldoorlog nam Engeltje Favier het Leidse café Klein Minerva over aan wat toen
nog de Bloemmarkt heette. Ze veranderde het in een hotel-restaurant met de naam Nieuw Minerva. In de loop der jaren is het hotel uitgebreid tot in totaal zes panden. De huidige eigenaar
richtte een van de hotelkamers in als de logeerkamer van de uit Leiden afkomstige zangeres Mary
Servaes (de Zangeres Zonder naam). Hij wist de inboedel na het overlijden van Servaes te kopen
op een veiling. Jaarlijks staat voor de panden in de vroege ochtend van 3 oktober een lange rij te
wachten voor de uitdeling van haring en wittebrood in de verderop gelegen Waag. Zij kunnen hier
altijd rekenen op een kop warme koffie. / BB

WIST U DAT...
… in een van deze panden, Boommarkt
21, het eerste Leidse badhuis was?
Het werd geopend in 1862. De dames
konden ’s ochtends baden, de heren ‘s
middags.
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Logeerkamerameublement van Mary Bey, Alias de zangeres zonder naam. Foto: SL

09.
Open ZO 12-17 u

BAKE

/ Open ZO / Inloopconcerten Leidse koren in de Theaterzaal
en BplusC Volkshuiskoor (p.18) /

HET LEIDSE VOLKSHUIS
APOTHEKERSDIJK 33

Op 22 oktober 1899 opende Het Leidsche Volkshuis zijn deuren. Na de volkshuizen in Amsterdam
en Middelburg was het de derde instelling in Nederland waar door middel van allerlei cursussen
geprobeerd werd “de ontwikkeling, beschaving en het levensgeluk van de arbeidende en daarmee gelijkstaande klassen te Leiden en omgeving te verhogen”. Een dergelijk beschavingsoffensief vereiste vanzelfsprekend een ruim en monumentaal gebouw. De Leidse architect W.C. Mulder
(1850-1920) leverde het ontwerp. Het Leidse Volkshuis met zijn grote Theaterzaal en andere ruime
vertrekken moet op de kleinbehuisde Leidse arbeiders grote indruk hebben gemaakt. Alle ruimtes
waren geverfd in donkerbruine tinten en bespannen met jute. In veel kamers hingen schilderijen in
goudkleurige en palissanderhouten lijsten. Een “deftig” interieur passend voor een gebouw waarin
Leidse arbeiders en hun gezinnen “beschaving kregen bijgebracht”. Kleurhistorisch onderzoek
heeft resten van geschilderde eikenhoutimitatie uit die tijd aan het licht gebracht. Een veel gebruikte techniek bij dergelijk onderzoek is het maken van een zogenoemd kleurentrapje. Hierbij krabt
men steeds een verflaagje weg, zodat uiteindelijk alle vroegere lagen naast elkaar bloot komen te
liggen. Zo trof de onderzoeker zelfs rode en blauwe verflagen aan. Mogelijk getuigen die van de
modernisering van het interieur onder directrice Mies Ruth in de jaren 20. Zij zou zich hebben laten
inspireren door kunstenaarsbeweging De Stijl. / MR

WIST U DAT...
…. van alle volkshuizen die vanaf
eind negentiende eeuw in Nederland zijn gevestigd, BplusC locatie
Het Leidse Volkshuis het enige is dat
nog functioneert als cursusgebouw?

Foto: SL

LEIDEN/33

THEATERS
EN BIOSCOPEN
IN LEIDEN

Met dank aan /
Cobi Bordewijk en Saskia Leupen

De Leidse Schouwburg is de oudste nog in gebruik zijnde schouwburg van Nederland op de oorspronkelijke plek. Dat Leiden de oudste schouwburg heeft komt ironisch genoeg niet doordat de
zalen altijd uitverkocht waren sinds de opening op 1 oktober 1705. In de achttiende eeuw waren
er soms maar een paar voorstellingen per maand. Achteraf lijkt dat een geluk bij een ongeluk.
Toneelgebouwen werden destijds met kaarsen en later olielampen verlicht, te midden van dikke
gordijnen en draperieën. Geregeld ging ergens in Europa een schouwburg of theater in vlammen
op, maar de Leidse parel bleef gespaard.
In die tijd kenden men nog geen seizoensprogrammering. Toneelgezelschappen reisden langs
de schouwburgen van Europa. Overal waar zij tijdelijk neerstreken verzorgden zij voorstellingen.
Vaak lieten zij ter plaatse drukwerk maken om hun voorstellingen aan te kondigen. Of en wanneer er een voorstelling gegeven werd, was onzeker. Gastgezelschappen konden Leiden vaak
niet bereiken vanwege oorlogen in Europa.

Affiche Apentheater Stadsgehoorzaal.
Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken.
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Andere gezelschappen en theaters in Leiden /
Ook vóórdat er vaste speelplaatsen ontstonden,
waren er al volop toneelvoorstellingen in Leiden.
Tijdens jaarmarkten of kermissen (niet voor niets
afgeleid van Kerke-misse) waren er religieuze
en wereldlijke voorstellingen, in kerken en op
diverse buitenlocaties in de stad. Dat gebeurde
bijvoorbeeld voor het stadhuis (pand 1), op de
Boommarkt, in de paardenstal bij de Doelenpoort
en op de binnenplaats van het Faliede Bagijnhof.
Van de gezelschappen die in de zeventiende
eeuw Leiden aandeden op hun reizen waren
vooral de Engelsen in trek bij de vele Schotse
studenten die hier studeerden. Een van de gezelschappen die onlosmakelijk verbonden is met
de geschiedenis van de Leidse Schouwburg, was
‘De Groote Compagnie van Nederduytsche acteurs’ onder leiding van Jacob van Rijndorp. Van
Rijndorp was de pater familias van een bonte
theaterfamilie, waarvan de dochters en later ook
kleindochters en schoonzoons vele decennia de
koers van de schouwburg bepaalden. Ook in latere eeuwen bleef er plaats voor theater buiten de
Leidse Schouwburg om. In de negentiende eeuw

ontstond in onderwijskringen een van de oudste amateurgezelschappen, het literaire dispuut Litteris Sacrum. In de twintigste eeuw is er binnen de studentenwereld veel theater: bij Minerva,
Augustinus en Catena, op de zolder van vrouwelijke studentenvereniging V.V.S.L .en op de zolder
van het zogeheten Prytaneum op Rapenburg 6. Ook op middelbare scholen wordt op serieuze
wijze aan toneel gedaan. Het Visser ’t Hooft Lyceum beschikt over een eigen theaterzaal. In de
loop van de twintigste eeuw ontstonden het LAKtheater, Theater ins Blau, Imperium, Scheltema
als thuisbasis voor Muziektheatergezelschap de Veenfabriek en de jongste loot aan de stam: PS
theater dat als stadstheatergezelschap de wijken intrekt.
Het witte doek /
Leiden herbergt ook de een-na-oudste bioscoop van Nederland, het Trianon Theater aan de
Breestraat (1927) (pand 5).
Sinds 1908 was film een niet meer weg te denken vorm van vermaak in het Leidse uitgaansleven.
Onder grote belangstelling werd op 15 oktober van dat jaar de eerste film vertoond in de voormalige Buitensociëteit Amicitia, aan de Steenstraat, waar nu Stadscafé Van der Werff is gevestigd. Van
dit oorspronkelijke sociëteitscomplex rest nu alleen nog de kegelbaan (pand 15). Het ging in die
beginperiode natuurlijk nog om stomme films, die ter plekke van commentaar werden voorzien
door een zogenoemde explicateur, een uitlegger. Achtergrondmuziek werd verzorgd door een
pianist of een orkestje. Vandaar dat Trianon onder het podium in de grote zaal nog steeds over
een orkestbak beschikt. Dat podium werd in de beginjaren ook veelvuldig gebruikt bij de diverse
variété voorstellingen die tussen de veelal korte films werden geprogrammeerd.
Dal voor de film /
In decennia na de Tweede Wereldoorlog ging het bergafwaarts met de film als entertainment.
Televisie en video deden in de jaren zestig en zeventig hun intrede.
Trianon, inclusief het interieur, werd in de jaren negentig van de vorige eeuw ternauwernood
gered van de sloop door de in 1993 opgerichte Stichting Vrienden van Trianon. Studenten en
donateurs zorgden er voor dat de plannen van de gemeente om er een discotheek of schoenenwinkel van te maken werden uitgesteld, en de stichting wist tenslotte het gebouw als bioscoop
te behouden. Het pand werd wel grondig verbouwd, met verwijdering van de loges op de eerste
verdieping. De grote zaal was vroeger vlak, met zaalloges en balkonloges. In de jaren zeventig
kreeg Leiden verscheidene kleinere filmzaaltjes die beter voldeden aan de vraag, zoals die van
het Leidse Vrijetijdscentrum (LVC aan de Breestraat), het K&O gebouw naast de Schouwburg, LAKcinema en het Kijkhuis. In 1977 werd Lido verbouwd en kreeg het de beschikking over de kleinere
zaal Studio. In dezelfde periode verdwenen de grotere Leidse bioscopen Luxor aan de Stationsweg, Casino/Camera op de Hogewoerd en Rex in de Haarlemmerstraat. Sinds de oprichting van
het Leids International Film Festival LiFF staat film weer helemaal op de kaart in Leiden.
Bronnen /
Gebaseerd op interview met Dr. Cobi Bordewijk, e.m. Theater- en Filmwetenschap, UL

Van Bioscoopkwaad tot cultuurgoed. Honderd jaar film in Leiden, Leidse historische reeks 11, Cobi Bordewijk en
Jaap Moes, (Utrecht 1995)

Wat geeft die Schouwburg toch een bemoeijing! De Leidse Schouwburg 1705-2005, Cobi Bordewijk,
Juliette Roding en Vic Veldheer. (Amsterdam 2005).

Leiden zoals het was, deel 2: Vertier en plezier (Zwolle, 1993). Redactie Karst van Daalen, Rudi van Maanen (et al.)
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Overzichtskaart van alle Leidse bioscopen sinds oprichting. Bron: Van Bioscoopkwaad tot cultuurgoed (…), Cobi Bordewijk en Jaap Moes (Utrecht 1995).
Met dank aan Bioscopen Leiden/Leiden International Film Festival .
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10.
Open ZO 10-17 u

AIE

F

/ Rondleiding achter de schermen en op het toneel, alleen
met kaarten / J6 (zie kaart) Kidsrondleidingen / Max 20
pers. per groep (volw. en kinderen) / Elk half uur vanaf 10.30
tot 12.30 u, 's middags vanaf 13.30 tot 16.30 u / Zo optreden
Stadsgehoorzaal Musicalkoor (p.18) /

LEIDSE SCHOUWBURG
OUDE VEST 43

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 en vrijstelling van belastingen, kreeg hij van de
Leidse magistraat toestemming een theater te bouwen op de plek van een afgebrande mouterij.
De waterbron van deze mouterij bevindt zich nog altijd in de zaal, onder de vloer. Het gebouw is
meermalen vergroot en vertimmerd. In 1865 verbouwde stadsarchitect Willem Schaap vooral de
voorgevel en de zaal ingrijpend. Schaap ontwierp een symmetrisch opgezette voorgevel in eclectische stijl (een combinatie van stijlen). De zaal kreeg haar hoefijzervorm, 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. De Leidse Schouwburg is anno 2019 de
oudste schouwburg van Nederland, waar jonge en gevestigde cabaretiers en theatermakers door
de intieme setting graag optreden. / MA

WIST U DAT...
… Leiden sinds 1978 de thuisbasis is
van het Leids Cabaretfestival? Dit
jaar is er voor het eerst ook een
studentenjury bestaande uit leden
van de vier grootste verenigingen.

Geaquarelleerde tekening van de schouwburg, door Jacob Timmermans, ca 1788.
Afbeelding: Collectie Erfgoed Leiden en omstreken,
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11.
THEATER IMPERIUM

Open ZO 10-17 u

OUDE VEST 33

/ Inloopconcert Leidse koren (p.18) /

KE

Theater Imperium ligt verscholen achter de gevels van de Oude Vest op de binnenplaats van een
achttiende-eeuws pand in een voormalige gymnastiekzaal. In 1766 komt op deze plek aan de Oude
Vest het Oudelieden- en weeshuis van de Waalse kerk. Dit tehuis heeft een u-vorm, met een binnenplaats tot aan de Caeciliastraat. De statige gevel aan de Oude Vest is bewaard gebleven. Van
de oorspronkelijk drie ingangspartijen op de binnenplaats is er nog één over. Het gebouw was in
de negentiende eeuw in gebruik bij de faculteit geneeskunde als academisch ziekenhuis, het zogenaamde Nosocomium academicum. Vanaf 1855 bood het pand onderdak aan de Kweekschool
voor Onderwijzers. In de loop der tijd is het grondig verbouwd. Zo vindt er in 1908 een ingrijpende
wijziging plaats waarbij o.a. op het binnenhuisterrein de gymzaal wordt geplaatst waar nu het theater te vinden is. In dat jaar wordt het pand ook gesplitst in het voorste deel aan de gracht en het
achterste deel aan de Caeciliastraat (kweekschool).
In 1941 wordt het voorste deel van het voormalig Oudelieden- en weeshuis verbouwd tot volkslogement. Tegenwoordig is Oude Vest 35 in gebruik als studentenhuis, het achterste gedeelte aan
de Caeciliastraat als dansschool. Theater Imperium gebruikt de voormalige gymzaal aan de binnenplaats als vlakkevloertheater, met plaats voor tachtig toeschouwers. / BB

WIST U DAT...
… Toneelgroep Imperium inmiddels al
tweeënzestig jaar kleinschalig theater
maakt? Per jaar zetten de ruim zeventig leden meer dan dertig voorstellingen op de planken.
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Pinokkio. Foto: Theater Imperium

12.
Open ZA 10-17 u ZO 10-17 u

BANE

/ Doorlopend gratis instaprondleidingen en familierondleidingen (J7 zie kaart) / Open Atelier van 13–16 u /

F

MUSEUM DE LAKENHAL
OUDE SINGEL 32

Museum De Lakenhal is gevestigd in de voormalige Laecken-Halle: een zeventiende-eeuws stadspaleis, ooit het bruisende centrum van de Leidse lakenhandel. Laken is een wollen stof die eerst
wordt geweven en vervolgens vervilt. De verschillende fasen in het productieproces zijn verbeeld
in reliëfs op de voorgevel. Hier kwamen de gouverneurs en staalmeesters van de lakennijverheid
en -handel bijeen. De handelaren leverden de balen stof af op het voorplein, waar ze door de
staalmeesters werden gekeurd. De balen kregen een loden zegel als waarmerk. Deze lakenloodjes
zijn over de hele wereld teruggevonden. Het rijksmonument uit 1641 van architect Arent van ’s-Gravesande behoort tot de mooiste voorbeelden van het Hollandse classicisme. Door het verval van
de textielnijverheid in Leiden verloor de lakenhal zijn oorspronkelijke functie. In 1874 opende het
als museum. Het publiek kon er dagelijks naar binnen voor slechts 10 cent per persoon. Op zondag
was de toegang gratis. Dat geldt nog altijd voor de Leidse feestdag op 3 oktober. Museum De Lakenhal beheert ruim 22.000 collectiestukken die de basis vormen voor tentoonstellingen over beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis. Van 2017-2019 was het museum gesloten vanwege
een grondige verbouwing en restauratie. Nu zijn in het oude, gerestaureerde deel van het museum
bekende topstukken te zien zoals ‘Het Laatste Oordeel’ van Lucas van Leyden, de ‘Brillenverkoper’
van Rembrandt van Rijn en ‘Contra-Compositie VII’ van Theo van Doesburg. / PR AH

WIST U DAT...
…. tijdens de verbouwing het proces
van restauratie en uitbreiding door
twee kunstenaars op bijzondere
wijze is vastgelegd? Karin Borghouts
deed dat in een fotoserie, beeldend
kunstenaar Marjan Teeuwen met
haar project ‘Verwoest Huis’. De
series zijn te zien in het nieuwe Van
Steijn Gebouw.

Foto: Museum De Lakenhal, Karin Borghouts

LEIDEN/39

POP-UP
KASTEEL AAN
HET PLANTSOEN

Met dank aan /
Cas Nagtzaam, Erfgoed Leiden

In 1825 bestond de Universiteit Leiden 250 jaar. Vanaf dat jaar organiseerden studenten en stafleden
elke vijf jaar uitbundige feesten om de oprichting van de alma mater met alle inwoners van Leiden
te vieren. Deze lustrumfeesten werden lange tijd opgeluisterd met een zogeheten maskerade, een
kleurrijke optocht door de stad van historische personages, nagespeeld door studenten.
Ook lieten de studenten voor elk lustrum een imposant, tijdelijk feestgebouw oprichten. Eind negentiende eeuw verrezen deze pop-ups op diverse plekken nabij het huidige Van der Werfpark.
Vanaf 1910 stelde de gemeente een gedeelte van het Plantsoen en een weiland aan de overkant
van het water ter beschikking. In dat jaar verrees aan het Plantsoen een heus kasteel (zie afbeelding), een nabootsing van een veertiende-eeuws slot in Nijmegen, van Reinoud II van Gelre en
zijn vrouw Eleonora van Engeland.
Op het aangrenzende terras aan de singel speelden de studenten het huwelijk van deze historische personages na in een grootse muzikale voorstelling, Alianora getiteld. Vanaf tribunes aan de
overzijde van het water kon het publiek de uitvoeringen bijwonen. Voor de gelegenheid was er
zelfs een middeleeuwse ophaalbrug over de singel gebouwd (rechts op de foto). Kasteel en brug
werden ontworpen door de bekende Leidse architecten Jesse en Fontein.

LEIDEN/40

Collectie: Erfgoed Leiden en omstreken

13.
Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u

I

/ Pand in verbouwing, betreden op eigen risico / Stevig
schoeisel aangeraden / Tweede verdieping en zolder alleen
toegankelijk met rondleidingen / Houd rekening met wachttijd /

Vm. KOETSHUIS
LAMMERMARKT 63

De Langegracht vormt de centrale as van de wijk die is ontstaan bij de stadsuitbreiding van 1611. De
wijds aangelegde gracht werd al snel volgebouwd met bijna uitsluitend lage bebouwing, waaronder
veel kleinschalige bedrijfjes en industrieën. In de negentiende eeuw werd dit gebied een echte
industriële zone. De Korte Langegracht werd al in 1876 gedempt ten behoeve van de veemarkt en
veranderde in de Lammermarkt. De Langegracht volgde in de jaren zestig van de vorige eeuw.
Lammermarkt 63 kreeg zijn huidige vorm in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het diende
als koetshuis en/of stalhouderij, met grote dubbele deuren en op de verdiepingen houten luiken
voor het luchten van de hooivoorraad. Aan de voorgevel, op de eerste verdieping, bevindt zich
een beugel waardoor een hijsbalk kan worden geschoven. De hijsbalk zelf is ook nog aanwezig.
Of de hijsconstructie al in het koetshuis aanwezig was of dat hij later pas werd aangebracht, is niet
duidelijk. Ook bijzonder zijn de merkwaardige houten rekken op de verdieping. Wanneer ze zijn
geplaatst en wat hun functie was, is niet met zekerheid te achterhalen. Mogelijk dienden ze voor het
ophangen van het garen van de breifabriek P. en J. Poot en compagnie (later de N.V. Leidsche Breifabriek), die daar sinds 1891 was gevestigd. Het pand was achtereenvolgens in gebruik door Kleine's
Chemische fabrieken en later een bedrijf in tweedehands bouwmaterialen. / BB

WIST U DAT...
... Lammermarkt 63 tot zeker 1850
deel uitmaakte van een industrieel
complex samen met Korte Mare 17
en 19? Hier was in de achttiende en
negentiende eeuw een leerlooierij
gevestigd.

Voorgevel van bedrijfspand van Kleine's Chemische Fabrieken N.V., Lammermarkt 63 te Leiden.
Situatie in 1972. Collectie: Stichting Industrieel Erfgoed Leiden.

LEIDEN/41

14.

MOLENMUSEUM
DE VALK
2E BINNENVESTGRACHT 1

Open ZA 10-17 u ZO 13-17 u

B

F

/ Let op! Laatste bezoeker binnen om 16.30 u / Steile trappen
/ Betreden op eigen risico / Kinderen alleen onder begeleiding
van een volwassene / Expositie over de verdwenen Leidse
walmolens (p.14) /

In deze 29 meter hoge stellingmolen uit 1743 werd twee eeuwen lang graan gemalen tot meel.
De Valk is de laatste van negentien windmolens die ooit op de wallen van Leiden stonden. Bij het
malen moet rekening worden gehouden met de windkracht en de graansoort. Het vergt dan ook
veel vakmanschap. Vaak ging het beroep van molenaar over van vader op zoon. In 1869 kwam
De Valk in handen van het Zuid-Hollandse molenaarsgeslacht Van Rhijn. Na de dood van nazaat
Willem werd het in 1966 een gemeentelijk museum. Sinds de recente renovatie is de molen weer
maalvaardig en draait hij regelmatig. De wieken werden vroeger - en ook nu nog - gebruikt om te
communiceren met de mensen uit de omgeving. Zo is er bijvoorbeeld een stand die ‘vreugde’ uitdrukt, een rouwstand en een ‘over hek’ stand, die gebruikt wordt bij een langere rustperiode. Het
meest tot de verbeelding sprekend is misschien wel wanneer de molen in feesttooi wordt gezet,
bijvoorbeeld ter gelegenheid van het huwelijk van de molenaar of een van zijn/haar familieleden.
De molen wordt dan versierd met het ‘mooimakersgoed’ zoals vlaggen, versierselen en symbolen.
De laatste jaren wordt de molen in de periode van Koningsdag en vijf mei getooid met de vlag om
de romp. Deze driekleur wordt jaarlijks bevestigd door een groep alpinisten. / DB

WIST U DAT...
... een molen vrij van opsmuk moet
zijn omdat het een werktuig is? Een
mooie baard aan de voor- of achterkant van de molenkap met de naam
en het bouwjaar mocht echter wel.
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Foto: buro JP

15.
Open ZA 12-17 u

±AIN

/ Alleen toegang in groepen van max 20 pers. / Toelichting en
demonstratie / Houd rekening met wachttijd /

KEGELHUIS AMICITIA
2E BINNENVESTGRACHT
19

Dit gebouwtje uit 1898 doet denken aan een Zwitsers chalet. De daarvoor kenmerkende vakwerkstijl
was eind negentiende eeuw populair. Vakwerkbouw bestaat uit een constructie van houten balken
die onderling met elkaar zijn verbonden. De open ruimten zijn in dit geval gevuld met baksteen.
Een ander Leids voorbeeld van dit soort bouw is de vakwerkschuur van de Hortus botanicus Leiden
(pand 26).
De bekende Leidse architect W.C. Mulder ontwierp het kegelhuis eind negentiende eeuw. Het
hoorde bij het in 1859 opgetrokken paviljoenachtige gebouw van sociëteit Amicitia. In 1932 maakte
dat pand plaats voor het huidige bouwwerk aan de Steenstraat. De kegelbaan bleef staan en is nog
steeds in gebruik bij de zes kegelclubs van de sociëteit. Zij maken gebruik van de oorspronkelijk
houten, iets holle kegelbaan van twintig meter lang. Naar aanleiding van het 250-jarig jubileum van
Amicitia onderging het gebouw in 2016 een restauratie. Daarbij werd zachtboard verwijderd dat na
Tweede Wereldoorlog tegen de kou was aangebracht. De oorspronkelijke muurconstructie kwam
zo weer tevoorschijn. Alle betimmeringen zijn vrijgemaakt, gerestaureerd en in de oorspronkelijke
kleuren geschilderd. Van de lampen uit het begin van de vorige eeuw werden getrouwe replica’s
gemaakt. / PB

WIST U DAT...
... de zes kegelclubs van Amicitia elk
jaar een Koning voortbrengen? De
koningen strijden elk jaar om Amicitia’s meest prestigieuze prijs: Keizer
van Amicitia.

Foto: Sjoep de Jong

LEIDEN/43

16.

Vm. VUILVERBRANDING
& SCHAKELSTATION
LANGEGRACHT 70C & 70D

Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u

±ANF

/ Bambam Restauratie Steenhouwers en Brouwerij Pronck /
Pand in bedrijf / Kinderen alleen onder begeleiding van een
volwassene / Feest op Ambachtsplein, diverse activiteiten (p.
11 & 12) /

Op deze plek liet Leiden in 1913 een gemeentelijke vuilverbranding bouwen. De verbrandingsoven
kon worden aangesloten op de al aanwezige schoorsteen van de Gemeentelijke Gas- en Elektriciteitsfabrieken. Met handkarren en paard en wagen werd het afval in de stad verzameld. Via een
inmiddels verdwenen poort aan de Langegracht reden de karren naar binnen. De volle vuilcontainers werden naar de eerste verdieping getakeld en leeggestort in de verbrandingsoven. Hierna
reed de wagen met een lege container via de poort in de zijgevel weer naar buiten. Een nieuwere
variant van het takelsysteem wordt nog steeds gebruikt door Bambam. Al in 1929 sloot de vuilverbranding vanwege te veel stankoverlast en hoge exploitatiekosten. Na een grondige verbouwing
kreeg het gebouw in 1954 een nieuwe bestemming als hoogspanningsstation of schakelstation. Het
energiebedrijf zette hier hoogspanning van het hoofdnet om naar laagspanning, zoals gebruikt in
huishoudens. In het achterste deel van het pand doorkruisen enorme koperen stroomgeleiders in
rood, blauw en geel de hele ruimte. Ze staan in verbinding met porseleinen transformatorspoelen
in de ‘smoorspoelruimtes’. Sinds 2016 is in dit deel een bierbrouwerij gevestigd. Het pand is een
mooi voorbeeld van een fabrieksgebouw uit het begin van de twintigste eeuw. Het metselwerk
onder de daklijst is sierlijk, de raampartijen zijn hoog en symmetrisch en worden omlijst met groen
geglazuurde stenen. / MZ

WIST U DAT...
... de steenhouwer niet alleen serieuze
natuurstenen (graf)monumenten en
stoeppalen bewerkt, maar ook gevelstenen en ornamenten ter verfraaiing
van de stad?
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Foto: Bam bam Restauratie steenhouwers.

17.
Open ZA 12-17 u

±AIK

/ Beklimming kap op eigen risico / Houd rekening met
wachttijd / Niet voor mensen met hoogtevrees / Kinderen
12+ > 1.50 meter, alleen onder begeleiding van volwassene /
Inloopconcerten Leidse koren (p.15) /

MAREKERK
LANGE MARE 48

In 1638 nam het stadbestuur het besluit een nieuwe kerk te bouwen voor de protestantse eredienst.
Tot dan toe gebruikten de protestanten in Leiden de oude middeleeuwse kerken (panden 19 en
24), maar de stadsuitbreiding aan de noordzijde van Leiden maakte een nieuwe kerk in die buurt
gewenst. Stadsarchitect Arent van 's-Gravesande kwam met het revolutionaire voorstel een achtzijdige koepelkerk te bouwen. Om het stadsbestuur hiervoor te winnen, maakte hij een gedetailleerde maquette, nu in de collectie van Museum De Lakenhal (pand 12). Onder de indruk van het
fraaie ontwerp gingen de regenten overstag: het werd de eerste koepelkerk in de Republiek. Op
13 oktober 1649 konden de eerste proefpreken worden gehouden. Deze moesten uitsluitsel geven
over de akoestisch gezien beste plek voor de preekstoel. Zoveel mensen werden verwacht dat er
dranghekken werden geplaatst. Het stadsbestuur kwam mét echtgenotes om te luisteren en te beslissen. Na de proefpreken ging de kerk weer dicht om te worden gemeubileerd met banken en de
definitieve preekstoel, alles naar ontwerp van Van 's-Gravesande .
Afgezien van de plaatsing van het orgel in 1733 is de kerk sinds de bouw grotendeels ongewijzigd gebleven. Op de koepel straalt een gouden pijnappel, symbool van de eeuwigheid, onder een engel
met bazuin, de Faam, op de Leidse sleutels. Zo verkondigt de Marekerk naar alle windrichtingen het
protestantse geloof en de roem van de stad Leiden. / MB/MR

WIST U DAT...
... Jacob van Campen, leermeester van
Arent van 's-Gravesande en architect
van het Paleis op de Dam verbeteringen aanbracht in het ontwerp? Van
Campen verving voor een dramatischer effect alle ramen uit de omgang
door blinde nissen, zodat alleen licht
uit de koepel naar binnen zou vallen.

De Marekerk 'Léglise Neuve' met aangrenzende huizen gezien vanaf de Lange mare. Kopergravure,
maker onbekend, Uit: Les Délices, 1712, bl. 189. Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken,
Topografisch Historische Atlas. (situatie 1672)
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18.
DE BURCHT

Open ZA 12-17 u ZO 12-17 u

NAAST BURGSTEEG 13

/ NB Hoge trappen en steil toegangspad /

B

F

De Burcht van Leiden is een zogenaamd motte-kasteel, een type fortificatie dat veel voorkwam in
het Europa van de elfde tot in de dertiende eeuw. De door mensenhanden opgeworpen heuvel
wordt bekroond door een dertiende-eeuwse stenen ringmuur om een inmiddels verdwenen toren. De Burcht was lange tijd de machtsbasis van de burggraaf van Leiden, vertegenwoordiger van
de graven van Holland. Hij liet munten slaan en hief de tol. De Burcht verloor in de loop der tijd zijn
militaire functie. De stad Leiden kocht het 1651 als symbool van stedelijke historie en vrijheid. Het
werd een bezienswaardigheid, compleet met park, doolhof, een hertenkamp en een nieuwe toegangspoort naar een ontwerp van stadsarchitect Arent van 's-Gravesande (1652). Een nieuw voorplein onderaan de Burcht werd geflankeerd door een herberg (1656) en een koetshuis (1659). Het
Heerenlogement (1658), ontworpen door stadsarchitect Willem van der Helm, bood onderdak aan
belangrijke gasten van de stad. De burchtheuvel kan worden beschouwd als het oudste stadspark
van Leiden. Rond het midden van de achttiende eeuw werd er op de burchtheuvel een formele
tuin aangelegd met symmetrische perken, geschoren heggen, een prieel, klassieke beelden en
een fontein. Halverwege de negentiende eeuw kreeg de heuvel een tuinaanleg in de romantische
Engelse landschapsstijl: de omhoog slingerende paden dateren uit deze periode. De Burcht zelf
stak als een gigantische 'folly' (fantasie bouwwerk) boven het geheel uit. / SL

WIST U DAT...
... de burchtheuvel een tijd diende als
‘watertoren’? Vanuit een waterkelder
in de burchtheuvel werd water omhoog gepompt naar twee waterreservoirs. Van daaruit liepen leidingen
naar de Visfontein aan de Vismarkt
en naar een inmiddels verdwenen
fontein aan de voet van De Burcht.

De Burcht op de burchtheuvel met achttiende eeuwse tuinaanleg, Kopergravure door Abraham
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Delfos, 1763, Topografisch Historische Atlas, Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken.

19.
Open ZA 12-17 u

AK

/ Orgelconcerten in kader Nationale Orgeldag za 10.30, 11.30,

HOOGLANDSE KERK
NIEUWSTRAAT 26

12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 u (zie p.16) /

De Hooglandse of Sint Pancraskerk is een van de twee nog bestaande middeleeuwse kerken van
Leiden. Het gebouw staat op ‘het Hogeland’, het eiland tussen de twee Rijnarmen (Oude Rijn en
Nieuwe Rijn). De bewoners van dit gebied kerkten aanvankelijk een eind verderop in Leiderdorp,
maar kregen in 1314 een eigen houten kapel, gewijd aan de ijsheilige St. Pancras. Anderhalve eeuw
later begon de bouw van een stenen kerk op deze plek, die in verschillende bouwcampagnes tot
stand kwam. Geldgebrek en de reformatie zorgde er voor dat het schip niet meer dezelfde hoogte
als het transept heeft gekregen. Vanaf de nabij gelegen Burcht (pand 18) is het verschil tussen de
bouwdelen goed te zien. Eind zestiende eeuw maakte het luisterrijke katholicisme plaats voor de
soberheid van het calvinisme. De voorganger preekte vanaf een preekstoel, de kerkgangers zongen psalmen zonder muzikale begeleiding. Van overheidswege werd orgelspel echter wel gestimuleerd en er vonden regelmatig orgelconcerten plaats zowel in de Pieterskerk (pand 24) als in de
Hooglandse kerk “tot recreatie ende verlustinge” en om de mensen “temeer uyt herbergen ende
tavernen te houden”. In 1636 besloot de Leidse kerkenraad voortaan de gemeentezang door het
orgel te laten ondersteunen. Vader en zoon Van Hagerbeer uit Amersfoort kregen de opdracht het
bestaande orgel van de Hooglandse kerk hiervoor te vergroten en te verplaatsen naar de westelijke
muur. / MR

WIST U DAT...
... het orgel in de kooromgang in 1892
oorspronkelijk is gebouwd voor een
kerk in Birkenhead bij Liverpool? Het
staat sinds 2015 in de Hooglandse kerk.

Foto: SL
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20.
CAFÉ DE BONTE KOE

Open ZA 12-17 u ZO 12-17 u

B

E

HOOGLANDSEKERK
CHOORSTEEG 13

In de jaren 1908-1910 was een slager van plan zijn bedrijf hier te vestigen. Voortvarend werd het
pand uitgerust met een nieuwe winkelpui en een nieuw interieur, compleet met elektrisch licht,
zeer modern voor die tijd. Het zat de slager niet mee: al in maart 1910 werd een deel van de inboedel, compleet met het uithangbord, te koop aangeboden. Op 1 mei van dat jaar verhuisde het café
dat in het pand ernaast was gevestigd naar nummer 13, en heropende als café In de Bonte Koe. Na
meer dan honderd jaar bestaat dit café, inmiddels zonder het voorvoegsel ‘in’, nog steeds.
Het bijzondere interieur, de lambrisering en de zeldzame betegeling is al die tijd behouden gebleven. De houten lambrisering is voorzien van art deco-stileringen, de monumentale tegeltableaus
bevatten vroege Jugendstilelementen en stellen een ook voor die tijd al geïdealiseerd Hollands
polderlandschap voor met torenspitsen en molens. In de weiden staan zwart-, rood- en zelfs zeldzame blauwbonte koeien. De tegels werden omstreeks 1908 vervaardigd door de Utrechtse Tegelfabriek Holland (1893-1918), waarschijnlijk naar ontwerp van Hermanus Oostveen.
Deze tegelfabriek produceerde o.a. tegeltableaus met landschappen en stadsgezichten. Rond
1900 was het onder winkeleigenaren populair om het interieur van hun winkel aan te kleden met
tegels. Ook kleine zelfstandigen gingen over tot deze kostbare aanschaf. Helaas zijn door sloop of
verbouwingen veel van deze unieke tableaus verloren gegaan. / BB

WIST U DAT...
... er door de huidige eigenaar actie
werd gevoerd om de unieke tegeltableaus te restaureren? Tijdens de
restauratie in 2010 bleef het café
gewoon open.
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Foto: Sjoep de Jong

Live muziek bij café 'de Bonte Koe' in de Hooglandsekerk Choorsteeg tijdens een 3 oktoberfeest.
Collectie: Erfgoed Leiden, Topografisch Historische Atlas, Foto: Zuijderduin, Loek A., ca. 1985.

LEIDEN/49

TIPPELGEBIEDEN EN
WARME BUURT

Met dank aan /
Sietske Altink

De Camp, nu een fijn stukje binnenstad, was in de negentiende eeuw Leidens rosse buurt. In 1870
heeft de gemeente Leiden de bordelen in dit gebied geconcentreerd tussen Haarlemmerstraat en
Oude Vest. Dat waren er naar schatting minstens twaalf (gebaseerd op een volkstelling van 1849).
De bourgeoisie meed De Camp, of probeerde
de buurt ongezien te bezoeken, uit vrees voor
chantage. Dat de gegoede burgerij er wel
kwam, weten we onder meer uit archeologisch
onderzoek. Zo zijn er dure pijpen opgegraven
uit een voormalige beerput van De Likkepot,
die eerst aan de Koddesteeg en later aan de
Spijkerboorsteeg was gevestigd. Op Klooster
14 bevond zich het bordeel De Vijf Sterren, dat
in gerechtsarchieven figureert als een keurig
adres voor negentiende-eeuwse academici.
Leiden slaagde er echter niet in de prostitutie Gevelsteen van de Likkepot. Foto: D. Keman. Collectie: Museum
te beperken tot De Camp, noch om haar bin- De Lakenhal, Leiden.
nenshuis te houden. Dames van lichte zeden
lieten zich bijvoorbeeld in de zomer met een koetsje naar de omgeving van de stadspoorten vervoeren. Zo was Hendrica de Jong, ofwel Hoerige Heintje, bijna altijd te vinden in het tippelgebied
dat na de Kruitschipramp de Ruïne heette (nu Van der Werfpark).

Stille knip /
Prostituees vonden hun klanten ook in de tapperijen-annex-speelholen aan de Morsstraat. Ze
namen hen mee naar een zogeheten stille knip. Zo'n geheime afwerkplek bevond zich achter
een school aan de huidige Boommarkt, maar ook in de tuin van het anatomisch kabinet aan de
Zonneveldstraat. Ook logementen, zoals dat van Kat in de Jan Vossensteeg en van Uljée aan de
Stationsweg boden gelegenheid. Daarnaast waren er clandestien peeskamertjes te huur bij particulieren, onder meer aan de Langebrug.
In De Camp zelf was ook illegale prostitutie. Hier kon men zelfs verkeren met de dertienjarige
dochter van de vrouw des huizes. Wie een voorkeur had voor oudere dames kon naar vrouw
Felthof, Beestenmarkt 51.

LEIDEN/50

Eigen schuld, dikke bult /
Bij studenten was De Vijf Sterren populair (ook wel
Quintus of De Quint). Dit bedrijf, dat later naar Vrouwenkerkhof 14 verhuisde, ging prat op zijn academische klandizie en weerde lastige klanten. In 1877
knikkerden vier studenten, een leraar en een fabrikant samen een dronken kroegbaas eruit.
Ook heren met een slechte reputatie moesten het
bezuren in De Vijf Sterren. Een jonkheer had er
als student de prostituee Kaatje van der Goed met
bierglazen bekogeld. Toen hij, inmiddels procureur
in Den Haag, een keer terugkwam, scholden studenten hem uit: 'Het is die bult zijn eigen schuld dat
hij die bult moet dragen.' De man, met bult, raakte
verwikkeld in een vechtpartij met de bordeelbaas
en diens studenten-clientèle. Laatstgenoemden
werden door de politie in het gelijk gesteld. Komt
hier de uitdrukking 'eigen schuld, dikke bult' vandaan?

Geweld /

De student Flanor in gesprek met 'meisje’.
Illustratie uit Johannes Kneppelhout (Klikspaan),
Studententypen – en leven. Leiden: A.W. Sijthof n.d.

Ook goedkopere bordelen met een slechte reputa- (1884), vierde druk, p.123 (ill. onbekend)
tie trokken wel studenten. Daar werden ze - evenals
andere klanten - soms beroofd, geweigerd of eruit gegooid. De achttienjarige student die in 1878
op de deur van het bordeel van Roosje van der Kley in de Vrouwenkerksteeg bonkte, kreeg de inhoud van een pispot op zijn hoofd. In beruchte huizen aan de Korte Agnietenstraat 10 en de Lange
Sint Agnietenstraat 3 raakten klanten vaak hun in onderpand gegeven horloges kwijt.
Een Leids drinkgelag rond 1880 kreeg een wel zeer tragische afloop. Een aangeschoten en gewapende groep studenten besloot een bordeel buiten de Camp, in de Herensteeg, te bezoeken. Er
werd niet opengedaan. De studenten probeerden de deur te forceren. Maria van Niel, een meisje
uit het huis, probeerde van binnenuit tegendruk te bieden, en de waard gooide intussen vanaf de
bovenverdieping heet water op de studenten. In zijn razernij schoot een van de studenten dwars
door de deur. Maria van Niel werd getroffen en stierf.
Sietske Altink is deskundige op het gebied van de geschiedenis van prostitutie in diverse Nederlandse steden.
Bron voor Leiden: P.A.J. Otgaar en J.F.J.G van Schaik.
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21.
ARS AEMULA NATURAE

Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u

PIETERSKERKGRACHT 9

/ Pand na restauratie / Begane grond vrij toegankelijk,
bovenverdieping alleen met rondleidingen / Houd rekening
met wachttijd / Gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk, maar wel
drempels /

±AIN

Dit voormalig woonhuiscomplex bevat een aantal bijzondere sporen uit verschillende eeuwen.
Kijkt u bij het betreden van het pand in het poortgebouw omhoog: daar ziet u het oudste Leidse
voorbeeld van een stucplafond, aan het einde van de zeventiende eeuw gemaakt door een Italiaanse stucwerker. In de bestuurskamer ziet u kopieën van gebrandschilderd glas. De originelen
werden ontworpen door de bekende Goudse glazenier Dirk Crabeth toen het pand in 1545 werd
verbouwd. Zij bevinden zich nu in Parijs. In het voorhuis uit 1620 bevindt zich een beschilderd cassetteplafond uit 1653. Eén van de vakken heeft een opmerkelijke signatuur in het Italiaans: Questi
quadrati et not le trabi ha depinto M. Sagemolo (Deze vierkanten, en niet de balken, heeft M.
Saeghmolen beschilderd). De marmerbeschildering van de balken is waarschijnlijk van de hand
van een decoratieschilder. Uit dezelfde periode dateren het trappenhuis en de met een natuursteen- en marmerimitatie beschilderde houten kastenwand op de eerste verdieping. In 1856 werd
in het pand de Tusschenschool geopend, bedoeld voor minvermogenden. De Leidse architect J.W.
Schaap maakte het ontwerp in opdracht van de schrijver Johannes Kneppelhout, bekend onder
zijn pseudoniem Klikspaan. In 1859 werd ook de teken- en schildersacademie Ars Aemula Naturae
(“De kunst wedijvert met de natuur”) in het gebouw gehuisvest. Na sluiting van de school in 1922
bleef Ars Aemula huurder van het pand. / EO

WIST U DAT...
... het beschilderde plafond en de
beschilderde kastenwand onlangs
werden gerestaureerd?
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Foto: Hielco Kuijpers

22.
Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u

±A

/ Bij slecht weer geen straatschoenen toegestaan in verband
met kwetsbare vloer /

GYMNASTIEKSCHOOL
PIETERSKERKGRACHT 7

De Leidse Maatschappij ‘Tot Nut van ’t Algemeen’ en de filantroop en auteur Johannes Kneppelhout
lieten in 1860-1861 deze eerste Leidse gymnastiekschool bouwen. Zij vonden het belangrijk dat de
schoolgaande jeugd gymnastiekonderwijs kreeg. Architect J.W. Schaap gaf het gebouw vorm in een
mix van historiserende elementen: de bakstenen gevel bijvoorbeeld is deels gestuct en bekroond
met obelisken. Daarnaast maakte Schaap gebruik van moderne industriële materialen als zink voor
de obelisken en gietijzer voor de ramen. Voor het dak van de gymzaal paste hij zichtbare ‘philibertspanten’ en daaronder ‘hammerbeamconstructies’ toe. Een philibertspant bestaat uit elkaar
overlappende planken die zo efficiënt een spantconstructie vormen. Een hammerbeam is een horizontaal balkstuk waarop aan het vrije eind een verticale stijl rust. Deze constructie komt veel voor
in de Engelse gotische bouwkunst. In de negentiende eeuw kwam er een opleving van dergelijke
historiserende kappen. Schaap paste hem hier toe met gietijzeren onderdelen. Deze dakconstructie
leverde een grote, hoge en open ruimte op, waarbij de spanten weer gebruikt konden worden ten
behoeve van de hangtoestellen. Zo “werden de zwiepingen, waaraan de bekapping gedurende de
oefeningen is blootgesteld, onschadelijk gemaakt”, aldus de architect. In het lokaal stonden twee
kachels. Deze gingen slechts aan bij strenge kou: “warmer dan 10-12o behoeft het des winters in eene
school niet te zijn, vooral niet in eene gymnastiekzaal”, volgens de schoolcommissie in 1885. / EO

WIST U DAT...
... er rond 1885 wel zestig tot zeventig
leerlingen tegelijk gymles kregen in
de zaal?

Gymnastiekzaal, Foto Jan Goedeljee, eind 19de eeuw. Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken
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23.
L.V.V.S. AUGUSTINUS

Open ZO 10-17 u

RAPENBURG 24

/ Bovenverdieping alleen toegankelijk met rondleiding / Houd
rekening met wachttijd /

I

Rapenburg 24 dateert in opzet waarschijnlijk uit de zeventiende eeuw. Het pand maakte toen onderdeel uit van een groot perceel tussen Rapenburg en Papengracht. Het poortje dat nu nog
zichtbaar is tussen Rapenburg 18 en 20 gaf toegang tot dit perceel. Zijn huidige vorm kreeg het
huis in 1749 toen Pieter Cypriaan Testart het ingrijpend liet verbouwen. De gevel, grote delen van
het stucwerk op de benedenverdieping en in het trappenhuis, en de trap zelf dateren uit deze tijd.
Eind negentiende eeuw moderniseerde textielfabrikant Petrus van Cranenburgh het huis. Hiervan
zijn de overblijfselen nog goed te vinden in de bestuurskamer. Ook gaf de familie Cranenburgh
schilder Jan van Dam opdracht voor de zogeheten grisaille boven de deur naar de gang op de
begane grond. De Leidse Vereniging voor Studenten Augustinus werd op 3 mei 1893 opgericht als
de Rooms-Katholieke Studentenvereniging te Leiden. Aanvankelijk komt het gezelschap vooral
samen in cafés en op studentenkamers. Vanaf 1926 krijgt de vereniging een onderkomen in dit
pand aan het Rapenburg. Het oude interieur ondergaat daarna verschillende aanpassingen om
aan de gebruikerseisen van een studentenvereniging te voldoen. Zo komt op de eerste verdieping
een grote mensa (eetzaal). Met het doorbreken van de tussenmuren op de begane grond, ontstaat daar een grote zaal. Tegenwoordig zijn er beneden én boven grote borrelruimtes en is er op
de eerste verdieping een openbaar à la carte restaurant. / BB

WIST U DAT...
... kroonprins Willem, zoon van
Willem III en koningin Sophie van
1855 tot 1864 eigenaar was van het

pand? De prins begaf zich met veel
plezier in het vrolijke uitgaansleven
van de studenten en gaf zelf ook
soirees, die druk bezocht werden.
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Het terugplaatsen van de gerestaureerde spiegels. Foto: SL

24.
Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u

AKNE

F

/ Kerkmeesterskamer alleen met rondleiding / Wijnkelder
en trans toegankelijk / Houd rekening met wachttijd / Za en
zo Junior rondleiders (p.13) / Inloopconcerten Leidse Koren
(p.19) / Za De Veenfabriek speelt Atlantis (p.11)

PIETERSKERK
PIETERSKERKHOF 1A /
KLOKSTEEG 16A

Het ligt wellicht niet direct voor de hand om de bijna negenhonderd jaar oude Leidse Pieterskerk te
beschouwen als een plek van plezier. Maar eeuwenlang kwam de Leidse stadsbevolking naar het
monument om te trouwen, te dopen en om plechtig te vieren. Elk jaar wordt op 3 oktober Leidens
Ontzet herdacht. En op 8 februari viert de Universiteit Leiden haar geboortedag, de Dies Natalis, in
de Pieterskerk, op de plek waar zij in 1575 officieel werd opgericht. Negen jaar eerder had de kerk
een minder plezierige gebeurtenis ondergaan. Tijdens de beeldenstorm moesten beelden, altaren
en schilderijen het ontgelden. Het grootse drieluik met het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden
werd tijdig in veiligheid gebracht en is nu nog te zien in Museum De Lakenhal (pand 12). In de Pieterskerk is een reproductie, vlakbij de doopkapel, de oorspronkelijke plek van het werk.
Tijdens de reformatie werd de Pieterskerk geconfisqueerd door de stad en maakten priesters plaats
voor calvinistische dominees. Het financieel beheer lag in handen van door de stad aangestelde
kerkmeesters; zij vergaderden én dineerden vanaf het midden van de zeventiende eeuw in de
kerkmeesterskamer. Het aanzien van hun functie blijkt uit de fraaie aankleding van deze ruimte met
op het plafond de familiewapens van de heren. Vermeldenswaard zijn de ‘ramen-met-namen’ in de
kerk; een moderne versie van de door gilden of families gesponsorde gebrandschilderde vensters
van weleer. / WHMR

WIST U DAT...
... in de zeventiende eeuw de wijn rijkelijk vloeide in de Kerkmeesterskamer?
De wijn werd bewaard in de wijnkelder
die nu nog te bezichtigen is.

De gebedsdienst na het ontzet van Leiden, Jan Hendrik van de Laar, 1861. Collectie: Museum
De Lakenhal, Leiden
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25.
ACADEMIEGEBOUW

Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u

RAPENBURG 73

/ Deels alleen met rondleidingen (ook in Engels) / Houd rekening met wachttijd / Za/zo binnenplaats: inloopconcert Leidse
koren (p.15 en 19) / Zo 10-13 u inloopconcert orgel (p.19) /

AIK

Zeven jaar na de stichting betrok de universiteit dit pand, de voormalige kloosterkerk van de Witte
Nonnen, gebouwd in gotische stijl. Het gebouw werd geschikt gemaakt voor colleges en ceremoniën, onder andere door de kerkruimte van een vloer te voorzien en zo te verdelen in twee lagen.
Zo ontstonden het Groot Auditorium op de Begane grond en het Klein Auditorium boven.
De opening van de Leidse universiteit in 1575, ging destijds gepaard met een feestelijke optocht,
waarin niet alleen de Leidse stadswacht en de eerste bestuurders en hoogleraren meeliepen,
maar waarin ook de vier faculteiten uitgebeeld werden door allegorische figuren. Bij het eeuwfeest van 1775 werd deze optocht door een Leids literair genootschap nagebootst, op het ijs ditmaal, als een allegorische sledevaart. In 1825 werd, wederom bij een (halve) eeuwfeestviering, de
inwijdingsoptocht van 1575 nog eens nagespeeld door studenten. Dit was het sein voor een reeks
van maskerades die om de vijf jaar de universiteit en de stad in zijn ban hield. De thema’s kwamen
vooral uit de vaderlandse geschiedenis en een Oranje moest de hoofdrol vervullen. Zo groeide
de maskerade uit tot een feestweek in de zomer, met een toneelstuk, muziek en peperdure kostuums. Vooral de maskerades van 1905 en 1910 waren enorme festijnen, die duizenden mensen
van heinde en ver naar Leiden lokten. / SL

WIST U DAT...
... het Academiegebouw een speciale
togakamer heeft ingericht, waar alle
toga’s van de aan de universiteit verbonden hoogleraren, systematisch zijn
opgeborgen in genummerde kasten?
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Ter gelegenheid van 444 jaar Leidse universiteit. Foto: Marc de Haan

26.
Open ZA 10-18 u ZO 10-18 u

BANE

F

/ Let op! Laatste toegang 30 minuten voor sluitingstijd /
Open Monumentendagen Kidsactiviteiten za en zo 12-16 u
(p.12) / Inlooprondleidingen ‘nut & plezier’ (max. 40 pers.) /
NB Deelname niet bedoeld voor groepen / Tentoonstelling:
‘Beter met planten’ / Bollenverkoop van 10-17 u (p.12) /
Theatergroep Domino: Duet za 14 u (p.17) /

HORTUS BOTANICUS
RAPENBURG 73

Plezier in planten, dat moet de eerste hortusdirecteur Carolus Clusius (1526-1609) zeker gehad hebben. Hij reisde heel Europa rond om planten te verzamelen, beschrijven, kweken en bestuderen.
Een tijdlang was hij in dienst van de Oostenrijkse keizer Maximiliaan II, voor wie hij in Wenen een
tuin aanlegde. Niet voor niets wilde de jonge Leidse universiteit hem maar al te graag naar de Sleutelstad halen toen zij had besloten om een hortus botanicus aan te leggen. Die tuin kwam er in 1594
en het is vanuit hier dat de tulp aan z'n zegetocht begon. Hoe die tuin er uitzag en welke planten er
nog meer groeiden, is te zien in de reconstructie achter het Academiegebouw.
In de loop der tijd werd de hortus flink uitgebreid, onder andere langs de Singel en op een voormalig bolwerk waar nu nog de negentiende-eeuwse Sterrenwacht prijkt. De Von Siebold gedenktuin
eert de bekende arts Philipp Franz von Siebold die in de achttiende eeuw ongeveer zevenhonderd
tot dan toe onbekende planten uit China en Japan in Europa introduceerde, waaronder de hosta
en de hortensia. Zo is de tuin sinds Clusius uitgegroeid tot een groene oase waar veel te genieten,
ontdekken en verwonderen valt. Dit jaar is er extra aandacht voor planten en gezondheid. / HJ

WIST U DAT...
... de bezoeker via een loopbrug hoog
in de Wintertuin door de evolutie van
planten kan wandelen?

Gezicht op de Hortus botanicus gezien vanaf de Witte Singel met het Academiegebouw op de
achtergrond. Aquarel door Willem Lodewijk Andrea, 1854. Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken,
Topografisch Historische Atlas).
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27.
CAFÉ L’ESPÉRANCE

Open ZA 13-17 u ZO 13-17 u

BAE

KAISERSTRAAT 1

Café l’Espérance zit op de hoek van wat vroeger de Cellebroedersgracht werd genoemd. De straat
dankte zijn naam aan de aanwezigheid van het Cellebroedersklooster, dat hier in de middeleeuwen gevestigd was. In 1875 werd de naam van de toen gedempte gracht veranderd in Kaiserstraat,
naar de grondlegger van de Oude Sterrewacht Frederik Kaiser. In dit hoekpand werd in 1814 een
tapperij gevestigd. Totdat in 1881 de eerste drankwet ter beteugeling van alcoholmisbruik van kracht
werd, kon bijna iedereen een openbaar dranklokaal beginnen. Zo waren er in het Leiden van de
achttiende eeuw 24 herbergen, 32 kroegen en 92 vaantjes. Bij een vaantje of tapperij, kon men bier
afhalen in een zogenaamde haalkan. Voor de uitbaters leverde een tapperij in de beginjaren niet
altijd genoeg op en vaak hadden zij er andere werkzaamheden naast. In het pand was zelfs enige
tijd een melkhandel gevestigd. Rond 1870 werd het weer een café, een ‘café-billard’ zelfs en kreeg
het waarschijnlijk zijn huidige naam. De geschiedenis van het café en zijn stamgasten laat zich aflezen aan de vele prenten en foto’s aan de muur. Tijdens een ingrijpende verbouwing in 1917 werd
de complete voorgevel aangepast en kreeg de toog een andere plaats vanwege nieuwe bierketels. Boven het café woonden studenten op kamers, waaronder een der eerste Engelandvaarders.
l’Espérance was en is nog steeds populair onder studenten en Leidenaren. / BB

WIST U DAT...
... er tot halverwege in de twintigste eeuw nog paarden gestald werden in de Universiteitsmanege even
verderop in de Kaiserstraat? Na het uitspannen van
de paarden van de grote 3 oktober optocht werd er
vaak een borrel gehaald bij l‘Espérance.

Studenten in studentencafé LÉsperence van J.A.Goejee in de Kaiserstraat in
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Leiden, 31 oktober 1939. Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

28.
Open ZA 12-17 u

A

V.S.L. CATENA
KOLFMAKERSTEEG 8

Studentenvereniging Catena bestaat sinds 1952. Zij kreeg in 1959 haar eerste eigen pand aan het
Rapenburg 127. Na tien jaar werd dit te klein en kocht de vereniging een groot herenhuis met fabrieksruimte: Kaiserstraat 9/Kolfmakersteeg 8. Dit complex uit 1914 huisvestte oorspronkelijk drukkerij Nifterik. Om plaats te maken voor de drukkerij werd een aantal kleine huisjes aan de Kolfmakersteeg (8-12) gesloopt en vervangen door de huidige gevel met hijsbalk. Drukkerij Nifterik heeft
bestaan tot begin jaren dertig. Daarna werd de drukkerij nog enige tijd gebruikt door de Nederlandsche Nationaal-Socialistische Uitgeverij (Nenasu). De NSB liet er het blad ‘Volk en Vaderland’ drukken. Na de oorlog had Filmfabriek Filca (voorheen Herengracht 31) de ruimte in gebruik tot 1966.
Het kostte Catena drie jaar om het pand geschikt te maken als verenigingsruimte. Adolf Cohen,
rector magnificus van de Universiteit Leiden opende het gebouw in oktober 1972. Tijdens een grote
verbouwing in de jaren negentig werd het gebouw gesplitst en Kaiserstraat 9 afgestoten. De gevel
van Kolfmakersteeg 8 verdween onder de slopershamer en werd opnieuw opgebouwd. De ruimteverdeling is grotendeels hetzelfde als die van de drukkerij uit 1914. Ook de industriële tegelvloer op
één meter dik beton dateert nog uit de tijd dat hier zware drukpersen stonden. / PN

WIST U DAT...
... Catena in 1976 de eerste ledenwerfposter maakte met als tekst “Catena, ook
voor mafketels”? Het zou het begin zijn
van een kleurrijke traditie van posters
die op allerlei plekken in Leiden hingen.

Exemplaren van Pro Novitate, maandblad voor Catena eind jaren '50. / Foto: SL
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29.
TUINKAMER EN SERRE

Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u

HERENSTEEG
TEGENOVER NR. 29

/ Beperkte groepsgrootte / Houd rekening met wachttijd /
Vanwege kwetsbare vloerbedekking krijgt u overschoentjes
aangereikt bij betreden /

I

De zaal uit dit achttiende-eeuwse woonhuis is oorspronkelijk een vertrek voor representatieve
doeleinden. Het vertrek heeft mooie bouwkundige verhoudingen en ligt achter het huis, met uitzicht op de tuin. Pieter Janszoon Wierman kocht dit pand in 1732. Hij richtte deze zogenaamde tuinkamer in. De schilderingen worden toegeschreven aan Dirk Dalens III (1688- 1753), die ook gewerkt
had aan de schilderingen van een andere tuinkamer aan de Hooigracht 39.
Het is plezierig toeven in deze ruimte. Dalens schildert fantasierijke, geïdealiseerde landschappen. Op de voorgrond zijn bomen en planten afgebeeld met daarachter bergen. Op één van de
behangsels is een kerk te zien die lijkt op de St. Bavo in Haarlem. Het plafond is getooid met een
illusionistische wolkenlucht. Om de symmetrie van de kamer te behouden, zijn aan de oostwand
twee deuren aangebracht. Eén ervan is bruikbaar, de ander geschilderd. Hieronymus van der Meij
vervaardigde in 1733 het schoorsteenstuk met de mythologische figuren Diana en Callisto. Boven
de deuren zijn afbeeldingen van de vier jaargetijden te zien op grisailles, ook wel witjes genoemd.
Vergelijkbare tuinkamers zijn in Leiden nog te vinden in het Academiegebouw (pand 25) en in de
eerder genoemde tuinkamer aan de Hooigracht. / SL

WIST U DAT...
... de serre rond 1807 werd gebouwd,
waarschijnlijk kort na de buskruitramp,
die dit deel van de stad zwaar heeft
getroffen? Boven de ramen rondom in
de koepel van de serre bevinden zich
nog de ijzeren haken waaraan plantenpotten kunnen hangen.
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Nieuwsteeg 31, woonhuis van prof. dr. P.C.T van der Hoeven rond 1900. Glasnegatief,
Collectie: Erfgoed Leiden en omstreken, Topografisch Historische Atlas.

30.
Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u
/ Bovenverdiepingen alleen toegankelijk met rondleiding /
Houd rekening met wachttijd /

I

Vm. RK LEESBIBLIOTHEEK
STEENSCHUUR 17

Dit van oorsprong achttiende-eeuwse woonhuis staat naast de Lodewijkkerk. Het is sinds 1941 in gebruik geweest als rooms-katholieke leeszaal en bibliotheek. Architectenbureau Van Oerle, Schrama & Bos tekende in de jaren zestig voor een ingrijpende verbouwing. Daarbij werd de achterste
helft van het oorspronkelijke woonhuis geheel vernieuwd, evenals de volledige kapconstructie. Op
de begane grond kwam een half verdiepte boekenzaal met rondgaande galerij. De oude binnenplaats, inmiddels ingesloten geraakt door de zijkapel van de kerk uit 1956, kreeg een overkapping.
Veel oudere elementen in de voorste helft van het gebouw zijn bij deze verbouwing bewaard gebleven, dan wel in stijl aangepast. Zo werd de marmeren vloer van de vestibule opnieuw gelegd en
zijn de ranke plafonds in Empirestijl (begin negentiende eeuw) gehandhaafd. De schildering boven
de schouw in de voorkamer stelt waarschijnlijk de Heilige koning Lodewijk voor. Aan deze heilige is
de naastgelegen kerk gewijd. Het lijkt geschilderd naar voorbeeld van het wit marmeren beeld van
de heilige achterin de kerk. Momenteel wordt in opdracht van de Parochie HH. Petrus en Paulus de
restauratie en herbestemming van het pand uitgevoerd. De begane grond is bestemd voor parochievergaderingen en bijeenkomsten. De bovengelegen verdiepingen zijn voor het Babyhuis, een
stichting die opvang, zorg en ondersteuning biedt aan moeders met hun pasgeboren kinderen, die
niet in de reguliere zorg terecht kunnen. / DvV

WIST U DAT...
... Steenschuur 17 lange tijd de thuisbasis was van het in 1938 opgerichte
filmdistributie en-exploitatiebedrijf N.V.
Gofilex (de GOde FILm EXploitatie)?
Deze had o.a. als taak om kloosters van
goede katholieke films te voorzien.

Foto's: Veldman Rietbroek Achitecten
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31.

Vm. WOONHUIS
PIET PAALTJENS
HOGEWOERD 63

Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u

I

/ Pand in verbouwing / Houd rekening met wachttijd / Smalle
trappen /

In 1852 ging een jongeman uit Leeuwarden, François Haverschmidt, theologie studeren in Leiden.
Hij huurde een kamer in Hogewoerd 63. Zijn huisbaas was een 'doodbidder', een man die omwonenden en anderen informeerde als er iemand was overleden. François werd later bekend
als de student-dichter Piet Paaltjens. Hij schreef melancholische gedichten, die hij onder andere
publiceerde in de bundel Snikken en grimlachjes. Tot het eind van zijn studie, in 1858, bleef hij op
de Hogewoerd wonen.
Hogewoerd 63 is al vele eeuwen oud. Een datering van de bouw van het pand valt niet te geven.
Gegevens over de eigenaren en bewoners gaan terug tot de zestiende eeuw. In de loop van de
eeuwen hebben er veel ambachtslieden en winkeliers gewoond.
In 1917 werd Hogewoerd 63 eigendom van de familie Maat, de eigenaren van de ernaast gelegen wijnkoperij. Zij verhuurden het pand aan anderen. In 2014 kocht Stichting Diogenes Leiden de
voormalige wijnkoperij samen met Hogewoerd 63 van de erfgenamen van de laatste wijnkoopster.
De wijnkoperij is verbouwd tot drie woningen. Dit jaar is begonnen met de restauratie van Hogewoerd 63. Onbekende gedichten van Piet Paaltjens zijn bij de verbouwing helaas niet aangetroffen,
wel verschillende lagen oude behangsels, waaronder die uit de tijd van de dichter. / LB

WIST U DAT...
... leden van het Leidsch Studenten
Corps in 1955 een gedenksteen aan de
gevel van Hogewoerd 63 bevestigden
ter nagedachtenis aan Piet Paaltjens?
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Aquarel van James P. Power (1885-1947) Part. collectie: familie Maat.

LEKKER
BUITENSPELEN

Eind negentiende eeuw kwam de jeugd in de knel. De ruimte om buiten te spelen en te ravotten
was in Leiden enorm afgenomen. De volgebouwde stad was bovendien vervuild en gevaarlijk.
Voor kinderen van rijkere ouders waren er wel commerciële uitspanningen met terras, speelveld
en speeltoestellen. Deze werden veelal door burgers zelf geëxploiteerd. Oud Hortuszicht was zo'n
plek, in de knik van de Witte Singel nabij de Groenhovenstraat. Hier is destijds de allereerste tenniswedstrijd van Leiden gespeeld.
Het eerste publieke speel- en sportterrein kwam op de voormalige bleekvelden en speeltuinen
aan de Zoeterwoudse Singel (waar nu korfbalvereniging Trigon en Het Zoete Land gevestigd zijn).
Architect W.C. Mulder, die daar tegenover woonde, was een van de grondleggers van de Leidse vereniging voor volks- en speeltuinen, bedoeld om alle Leidse jeugd tegen een bescheiden
abonnementsgeld gezonde en veilige speelruimte te bieden.
De oudste Leidse speeltuinvereniging is Zuiderkwartier. Deze opende in 1931 de poorten, spoedig
gevolgd door Westerkwartier (pand 33), Noorder-, en Oosterkwartier. Daarna volgden nog veel
meer speeltuinen, waarvan de meeste nog steeds bestaan.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de gemeente ook openbare speelplekken aangelegd. Dat begon in de nieuwe buitenwijken in Zuidwest. De zandbakken, speeltoestellen en zitbanken vind je
hier nog steeds op de gazons tussen en achter de flats en eengezinswoningen. / SL

Speeltuin Zuiderkwartier aan de Anjelierstraat. Mevrouw Vis, echtgenote van de
Burgemeester, opent de kinderboerderij 'Kindervreugd'. 3 September 1976.
Afbeelding;
xx Jan Holvast, Collectie erfgoed Leiden en Omstreken, Topografisch Historische Atlas
Foto:
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VAN KAATSEN
TOT SCHAATSEN

Met dank aan /
Cor Smit en Saskia Leupen

De middeleeuwse herbergen en kroegen boden Leidenaars een vorm van ontspanning die heeft standgehouden tot in de bloeiende horeca van de huidige
stad. Maar wie zich actiever wilde ontspannen, had
vroeger weinig mogelijkheden. In de winter kon iedereen terecht op het ijs van grachten en singels, en
's zomers was de waterkant een trekpleister. Maar
sport- en recreatievoorzieningen ontbraken tot ver
in de negentiende eeuw.
De elite en de gegoede burgerij kon het zich vanaf
ongeveer 1600 permitteren om de warme stad te IJsvermaak op het Galgewater gezien vanaf de
ontvluchten. Zij vermaakten zich dan op hun eigen Lange houten Brug. Gouache door Jabes Heenck,
buitenplaatsen en lusthoven (pand 36). In die tijd ver- 1779 Collectie Museum De Lakenhal.
schenen aan de buitenzijde van de Leidse singels ook
de eerste publieke theetuinen en speeltuinen. Ze waren verbonden via een wandelpad langs het
water, omzoomd door een dubbele bomenrij. Een vroege voorloper van het Singelpark dat nu in
de maak is.

Gezicht op de (huidige) Trekvliet met rechts
daarvan de Rijn en Schiekade. Links achter
het water de "Maliebaan" buiten de Wittepoort,
gezien van de Haagweg naar het zuiden.
Aquarel J. Timmermans, 1789. Collectie: ELO
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Kaatsen en maliën /
Al in de zeventiende eeuw beschikte universiteitsstad Leiden over sport- en ontspanningsfaciliteiten
voor studenten. Naast een schermschool was er een
kaatsbaan, waar de voorloper van het tennis werd
beoefend: het raketspel. De straatnaam Maliebaan,
tegenover de noordelijke Rijn en Schiekade, herinnert aan de plek waar destijds het maliespel, ofwel
paille maille gespeeld werd, een balspel met slaghouten. Dit gebeurde op een lange, door schotten
afgeschermde baan in de openlucht. Er was een uitspanning bij voor drankjes en de verhuur van de benodigde hamer en bal.
De sociale geschiedenis heeft zijn stempel gedrukt
op de sport- en spelhistorie van Leiden. Anders dan
studenten had de werkende klasse vanaf ongeveer
1850 door de opkomende industrie steeds minder

vrije tijd. Arbeiders waren na hun lange werkdagen in de fabriek te moe om nog iets te ondernemen. Vakantieverlof bestond nog niet. In de winter was er wel ijspret en 's zomers waagden
sommigen zich aan een duik in de Rijn. Verder was een wandeling langs de singels op de vrije
zondagmiddag zo'n beetje de enige vorm van buitenrecreatie.
Pas eind negentiende eeuw ontplooiden enkele notabelen initiatieven om grotere delen van de
bevolking verantwoord te laten bewegen en sporten. In de gymnastiekschool aan de Pieterskerkgracht kregen kinderen vanaf 1861 les in exerceren en later ook in ritmische gymnastiek. (pand 22)
Zwemmen /
Leidse zwemmers waren eeuwenlang aangewezen op open water, al dan niet afgebakend. Het
water van de Herensingel was in 1849 goed voor
een eerste gemeentelijke zweminrichting, ter
hoogte van het huidige Blekerspark. Deze voorziening bleef in gebruik tot ongeveer 1920. Later
volgde aan de westkant van Leiden een tweede
zwemgelegenheid in de Oude Rijn. Dit zogeheten Rhijnzigt bevond zich op de plek van de huidige roeiverenigingen Die Leythe (pand 32) en
Njord. Hier zwommen ook de soldaten van het
garnizoen uit de nabije Morspoort-kazerne. In
1871 verwelkomde Rhijnzigt de allereerste Leidse Zwemles in Zwem- en Badinrichting Rhijnzicht aan
zwemwedstrijden. In 1907 sloot de gemeente het de Morsweg in leiden, voor 1921, Collectie Erfgoed
bad vanwege het vervuilde rivierwater.
Leiden en Omstreken, Topografisch Historische
De zwemsport verplaatste zich vanaf 1920 naar Atlas, maker onbekend, glasnegatief.
twee nieuwe openwaterbaden in het Rijn-Schiekanaal en De Zijl (voorlopers van de huidige buitenbaden De Vliet en De Zijl). Het zou echter
tot 1950 duren voordat het eerste moderne openluchtbad De Vliet werd aangelegd, met aparte
waterbassins, ketelhuis en kleedhokjes.
Intussen leerden twee generaties Leidenaren zwemmen in De Overdekte. Dit binnenbad was in
1937 gebouwd in een voormalige katholieke kerk aan de Haarlemmerstraat, vlakbij de Haven. Het
werd in 1977 definitief gesloten.
Docos en De Leidse Hout /
Rond 1910 werd de overtuiging dat iedereen gezonde ontspanning nodig heeft, steeds breder gedragen. Maatschappelijke zuilen richtten daarna eigen organisaties op voor meerdere takken van
sport tegelijk. Zo ontstond Docos in de jaren dertig met als doel alle katholieke verenigingen en
sportfaciliteiten onder een koepel te brengen. Docos had zowel atletiek, tafeltennis als voetbal in
huis. Ook zuilgebonden combinaties van atletiek, cricket en voetbal, of van schermen en atletiek
kwamen in Leiden voor.
Een van de eerste zuiloverstijgende voorzieningen was het park De Leidse Hout (1931). Dit gevarieerde wandelbos met sport- en spelfaciliteiten was destijds uniek voor Leiden. Het heeft altijd
zijn populariteit behouden en biedt momenteel plek aan een atletiekbaan, een muziektent,
een theehuis en zelfs een openluchttheater.
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32.
DIE LEYTHE

Open ZO 10-17 u

MORSWEG 148

/ Let op, steigers aan het water zonder hekwerk /

A

Leiden kent maar liefst drie roeiverenigingen. Twee voor studenten, K.S.R.V. Njord en Asopos de
Vliet en Die Leythe, open voor iedereen. Deze laatste roeivereniging, waar de 'gewone' Leidenaren – in eerste instantie de gegoede burgers – konden roeien, werd in 1914 in een bovenzaaltje
van restaurant 'In den vergulden Turk’ aan de Breestraat opgericht. Als locatie koos men het terrein achter de huizenrij aan de Morsweg, waar tot 1907 de zweminrichting Rhijnzicht gevestigd
was. Voortvarend liet de jonge vereniging een schuitenhuis bouwen dat onderdak bood aan de
groeiende vloot. Dit schuitenhuis werd in 1914 in gebruik genomen en was voorzien van een plat
dak met balustrade van waar men het water mooi kon overzien. Deze loods zou de eerste vijftig
jaar tot de komst van een heuse sociëteit of clubgebouw het kloppend hart van de vereniging
blijven. Voor grote vergaderingen week men in die beginjaren nog vaak uit naar de zalen van In
den vergulden Turk.
In 1967 kreeg de vereniging toch eindelijk een eigen sociëteit, in 1977 uitgebreid met een nieuwe
botenloods die beter voldeed aan de wensen van die tijd. In 2001 werd deze oude sociëteit op zijn
beurt verbouwd tot botenloods. Leythe-lid Ben Schildwacht tekende voor het ontwerp van de huidige sociëteit, die in de oever op palen tegen de loods werd aangebouwd en voorzien werd van
een ruim vlot. / SL

WIST U DAT...
... wedstrijdroeien tot ver in de jaren
dertig niet voor de dames was weggelegd? Dat vonden de heren bestuurders van de Roeibond ongepast en
schadelijk voor de vrouw.
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Foto: Sjoep de Jong

33.
Open ZA 11-17 u ZO 11-17 u

BAE

F

SPEELTUIN
WESTERKWARTIER
TEN KATESTRAAT 10A

Verscholen achter de monumentale poort in de Ten Katestraat ligt speeltuin Westerkwartier. De
speeltuin is volledig omsloten door een aantal gelijktijdig ontworpen woningblokken. Een grasveld biedt ruimte aan tientallen speeltoestellen, er is een pierenbadje en zelfs een kippenhok. Het
buurthuis naast de poort is al ruim negentig jaar het kloppend hart van de buurt. Hier kun je terecht
voor een ijsje, een pleister en koffie. En hier repeteert het buurtkoor, de klaverjasclub en de toneelclub. Speeltuinvereniging Westerkwartier werd in een vergadering van 6 november 1928 opgericht.
Een van de initiatiefnemers, kapper C. Lardee uit de Genestetstraat nam het voorzitterschap op
zich. Na enkele tijdelijke locaties in de buurt, streek men uiteindelijk in 1933 neer op de huidige
locatie. De speeltuin werd ontworpen in nauwe samenhang met de omliggende woningen. Het was
rond de eeuwwisseling dat de zorg vóór de jeugd, maar zeker ook óm de jeugd toenam. Vooral
vanuit de kringen van de beter geschoolde arbeiders en middenstand werden deze verenigingen
opgericht om de jeugd een veilige speelgelegenheid te bieden. De gemeente stond garant voor de
inrichting, de vereniging verzorgde de exploitatie. Kosten voor onderhoud en activiteiten brachten
de leden zelf op met een wekelijkse contributie van 10 cent per gezin. De huidige speeltuin is geheel
opgeknapt door de woningbouwvereniging en in 2009 heropend. Ongeveer 250 gezinnen zijn lid
van deze bloeiende buurt- en speeltuinvereniging. / SL

WIST U DAT...
... groot onderhoud aan de speeltoestellen in de jaren vijftig werd verzorgd
door de leerlingen van de vakopleiding
van de Nederlandsche Electrolasch
Maatschappij (NEM)? Hier waren veel
buurtbewoners werkzaam. Een keer per
jaar gingen de jongens aan de slag met
potten ijzermenie, verf en smeervet.

Foto's: SL
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34.

MARIA
MIDDELARESKERK
RIJNDIJK 283

Open ZA 12-17 u ZO 13-17 u

BAK

/ Inloopconcert Leidse koren za (p.16) / Optreden kinderorkest BplusC zo 14-15 u (p.19) / Expositie in kader van jubeljaar
Laudato Si /

Deze rooms-katholieke kerk is gebouwd in 1948 door de Leidse architecten H.A. Van Oerle en J.J.
Schrama. Het gebouw verving een houten noodkerk. De noodkerk deed hier sinds 1933 dienst als
parochie- en kloosterkerk van de paters Montfortanen, een van oorsprong Franse kloosterorde. Zij
bewoonden het naast het kerkje gelegen klooster (1934). De nieuwe, naoorlogse kerk werd sober
uitgevoerd. In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog waren bouwmaterialen schaars. Het
Rijk wees ze toe aan gebouwen die ze het hardst nodig hadden. De kap van de kerk was een hergebruikt exemplaar uit Hoogmade. De architecten ontwierpen de kerk in de zogenaamde Delftse
schoolstijl. Deze was populair in de periode tussen ca. 1925 en 1955. Kenmerkend is een sober,
maar toch plechtig en monumentaal uiterlijk en het gebruik van baksteen. Architecten lieten zich
voor kerkbouw inspireren door de vroeg-romaanse (middeleeuwse) architectuur en de kerkbouw
uit de eerste eeuwen van het christendom. Met een hoge middenbeuk, geflankeerd door twee
lagere zijbeuken heeft de kerk de vorm van een eenvoudige basiliek. Tegen de voorgevel aan staat
een in natuursteen uitgevoerd beeld van Maria met kind. De kerk is gewijd aan Maria Middelares:
Maria in haar rol als bemiddelaar tussen de gelovigen en haar zoon, Jezus. / MR

WIST U DAT...
... dit gebied bij Voorschoten hoorde
toen de kerk werd gebouwd? Pas in
1966 werd het Leids grondgebied.
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Foto: Sjoep de Jong

35.
Open ZA 12-17 u ZO 10-17 u

±A

/ Pand in verbouwing / Betreden op eigen risico / Kinderen
onder begeleiding /

ENGELBERTHA HOEVE
HOGE MORSWEG 140

Restaurant Engelbertha Hoeve was sinds 1980 gevestigd in de voormalige boerderij Welgelegen.
Ondanks de flinke verbouwing in dat jaar zijn er nog veel bouwsporen uit het verleden te vinden,
waaronder balklagen en kapconstructies uit verschillende perioden. Het deel met de bar en de kelder met opkamer dateert uit de zeventiende eeuw en diende als woongedeelte. De grote eetzaal
aan de linkerzijde was in die tijd een wagenschuur. De koeienstal lag achter het woondeel en is in
1980 verbouwd tot een feestzaal. Vanwege de erfgrenzen kon de hooiberg niet op de gebruikelijke
plaats achter de boerderij komen. Hij kreeg een plek tegen de zijgevel.
Rond 1800 werd de boerderij aan de voorzijde uitgebouwd met een koepel. Rechts daarvan kwam
een lage stal die in het restaurant dienst deed als kleine eetzaal. Hiermee kreeg de boerderij zijn
opvallende T-vorm. In deze periode was de boerderij een tijd eigendom van een rijke Amsterdamse
bankier, Andries Stadnitsky (1782-1839). Hij verpachtte de boerderij en woonde zelf in Huize Rhijnhof
(pand 36). De boerderij werd na zijn dood omschreven als “Eene kapitale Bouwmanswoning (…)
met (…) stalling voor acht en twintig stuks vee koetshuis en paardestal, Zomerhuis, karnmolen, varkenshok, dorschvloer, twee hooibergen, erf met moestuin en verdere geboomten tuin en perceel
weiland.” In 1966 ging dit gebied over van Oegstgeest naar Leiden. / LB/MR

WIST U DAT...
... Engel Favier, ofwel Engelbertha
Angelica Petronella Favier-Zandbergen,
de bekende Leidse horeca uitbaatster
naar wie de Engelbertha Hoeve
genoemd is, ook eigenaresse was van
Hotel Nieuw Minerva?

Foto: Sjoep de Jong
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36.
HUIZE RHIJNHOF

Open ZO 10-17 u

RHIJNHOFWEG 4

/ Alleen toegankelijk met rondleiding / Houd rekening met
wachttijd /

I

In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd het onder industriëlen en andere welgestelden
mode om buiten de stad een buitenverblijf te bezitten. In 1679 kocht Nicolaas van Campen, burger
en schepen van Leiden, 'een speelhuis met daarnaast een nieuwe grote boomgaard met uitzicht
op het Haagse Schouw, gelegen op de Hoge Morschweg’. Op dit terrein was eerder een steenfabriek gevestigd. Van Campen verbouwde de op het terrein gelegen woningen tot een dubbel buitenhuis. Na diverse toevoegingen en verbouwingen was het de Amsterdamse koopman Hendrik
van Sandijk, die het huis in 1775 zijn huidige aanzien gaf. Hij gaf de Berlijnse architect J.S. Creutz de
opdracht het huis een neoclassicistisch uiterlijk te geven. De kelder uit 1675 en delen van het huis
uit 1730 bleven behouden. Het interieur kreeg een betimmering en pleisterwerk in Lodewijk XVIstijl. In 1871 omvatte het huis niet alleen negen kamers en een marmeren vestibule, maar ook een
tuinmans- en koetsierswoning, een koetshuis en verder een boomgaard, vijver en uitgestrekte
groente-en vruchtentuinen. In 1908 werd de buitenplaats verkocht aan de Hervormde Gemeente
van Leiden. De kerkvoogdij liet het terrein ophogen en veranderde de buitenplaats met haar gebouwen in begraafplaats Rhijnhof. In 2010 ging het eigendom over naar de huidige eigenaar, die
het huis met veel oog voor detail en vakmanschap in oude glorie herstelde. / BB

WIST U DAT...
... de beelden die aan weerszijden
van de monumentale ingangspartij
bovenop de kroonlijst staan de klassieke goden Apollo en Flora voorstellen? Apollo is de Griekse god van de
zon, muziek, geneeskunde, poëzie en
schone kunsten en Flora de Romeinse
godin van de lente en de bloemen.
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Foto: Sjoep de Jong

37.
AF
/ Digitale reconstructie: te bezoeken via www.erfgoedleiden.
nl/rembrandt /

GEBOORTEHUIS
VAN REMBRANDT
www.erfgoedleiden.nl/rembrandt

Rembrandt Harmensz van Rijn stamt af van een Leidse molenaarsfamilie. Zijn grootouders bemaalden in de zestiende eeuw een molen aan de Rijn ten westen van de stad. In aanloop van de belegering van Leiden door de Spanjaarden in 1573, vluchtte de familie binnen de veilige muren van de
stad. Kort na de opheffing van de belegering hertrouwt de grootmoeder van Rembrandt, inmiddels
weduwe, met Cornelis Claesz van Berkel, eveneens een molenaar. Ze bouwen een korenmolen op
de noordoostelijke stadswallen ter hoogte van de Witte Poort. Ze wonen samen met de kinderen
uit het vorige huwelijk in het zogenaamde molenhuis beneden aan de wal, in het midden van de
Weddesteeg. Eén van deze kinderen is Harmen Gerrits, de vader van Rembrandt. Wanneer hij in
1589 met Rembrandts moeder trouwt, koopt hij zich in in het molenbedrijf van zijn stiefvader. Hij
koopt de helft van de molen samen met de helft van het gereedschap en het zuidelijke deel van
het molenhuis. Tien jaar later erft hij een tweede deel. Wanneer Rembrandt omstreeks 1606 wordt
geboren, bestaat het geboortehuis uit verschillende bouwdelen. Rechts daarnaast bevindt zich nog
een tuin en een poort. Rembrandt groeit in deze omgeving uit tot een talentvol schilder die op zijn
25ste naar Amsterdam trekt. Zijn broer Adriaen zet het molenbedrijf voort. / PJV

WIST U DAT...
... de gevelsteen in de Weddesteeg,
geplaatst in 1906 ter gelegenheid van de
400ste verjaardag van Rembrandt, al een
aantal keer verplaatst is en nog steeds op
de verkeerde plaats zit? Het geboortehuis stond vijf meter meer naar rechts.

Virtuele reconstructie van het geboortehuis van Rembrandt. Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken.

LEIDEN/71

FIETSROUTE

LEIDEN
Fietsroute langs zelden opengestelde monumenten door Geert Doeven

Fietsroute /
De fietsroute van dit jaar voert de OMD-fietser langs 21 panden. Daarvan zijn er 14 zelden of nooit
open geweest tijdens de Leidse Open Monumentendagen. Bij ieder pand wordt het nummer, dat
ook op het kaartje staat vermeld, aangegeven. Een tocht voor fijnproevers dus. De lengte van de
route bedraagt 10,8 kilometer. Voor belangstellenden is er een uitstapje door Oegstgeest.
Startpunt van de fietsroute is het Stadhuis (01). Je kunt daar de fiets nog even laten staan om
lopend over te steken naar Breestraat 107 (02). Daarna wel op de fiets stappen met het stadhuis
aan de rechterhand. Na 200 meter is rechts de Stadsgehoorzaal (04) en links het Gemeenlandshuis van Rijnland (03). Nog eens 50 meter verder is rechts de Sociëteit van Studentenvereniging
Minerva (6, alleen open op zondag). Schuin daar tegenover is bioscoop Trianon (05).
Na een bezoek aan dit bijzondere filmhuis ga je 20 meter terug, de Mooi Japiksteeg in. Die brengt
je naar het begin van de Pieterskerkgracht. Daar vindt je aan de rechterkant achtereenvolgens de
Gymnastiekschool (22) van 1861 en Ars Aemula Naturae (21).
Je rijdt door tot de volgende kruising en slaat daar rechts af, de Lokhorststraat in. Je rijdt rechtdoor tot het Rapenburg en slaat daar rechtsaf. Even voorbij het Rijksmuseum van Oudheden
bevindt zich de Sociëteit van Augustinus (23, alleen zondag). Na Augustinus het Rapenburg af
tot het eind en linksaf het Noordeinde op.
Over het spoor rechtdoor, na ca. 500 meter, bij de moskee, sla je linksaf, Ter Haarkade. Neem de
tweede straat links, Ten Katestraat. Al snel aan de rechterkant de Speeltuin Westerkwartier (33).
Een wondere plek midden in deze volkswijk.
Weer op de fiets en verder door de Ten Katestraat, einde links, De Genestetstraat. Einde rechts
Haagweg. Bij de stoplichten (voor het spoor) linksaf en over de brug wederom links, Morsweg (NB
voorzichtig met oversteken). Na 250 meter is links roeivereniging Die Leythe (32, alleen zondag).
Morsweg volgen tot het eind, dan rechtsaf over het fietspad langs de Doctor Lelylaan. Net voor de
stoplichten even rechts en door de tunnel naar de Diamantlaan. Einde weg links, Amethistkade en
daarna rechts Aquamarijnstraat. Deze gaat met een bocht naar rechts over in de Hoge Morsweg.
Die volg je, o.a. langs scheepswerf Akerboom en aan het einde links en over de busroute naar de
Engelberthahoeve (35).
Na bezoek even terug en rechtsaf over de fiets/busbrug, en meteen rechtsaf, over het fietspad
langs de Rijndijk. Na 350 meter links de Maria Middelareskerk (34).
Door naar het eind, bij de Haagsche Schouw rechtsaf en net voor de rotonde linksaf Rhijnhofweg.
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FIETSROUTE

LEIDEN
Na 100 meter links Huize Rhijnhof (36, alleen zondag).
Na bezoek zelfde weg terug, bij de rotonde links langs de Haagsche Schouwweg, alsmaar rechtdoor en volg de bordjes naar knooppunt 4. Aangekomen bij dit knooppunt is er een mogelijkheid
voor een extra lus door Oegstgeest. Zie verder in de beschrijving.
Voor linea recta naar Leiden ga je rechts, de Wassenaarseweg af en bij de rotonde weer rechts,
Rijnsburgerweg. Alsmaar rechtdoor tot je bij de nieuwe Valkbrug komt, die leidt direct naar
Molenmuseum De Valk (14). Daarna loop je met de fiets aan de hand naar het Kegelhuis (15,
alleen zaterdag) aan de 2e Binnenvestgracht 19. Je stapt weer op de fiets en rijdt vanaf de molen gezien linksaf, de Lammermarkt verder op. Op Lammermarkt 63 bevindt zich het voormalig
Koetshuis (13). Vanaf het koetshuis rechtsaf, langs de Nieuwe Mare, over de brug rechts, vervolgens aan de linkerhand de Leidse Schouwburg (10, alleen zondag) en 50 meter verder Theater
Imperium (11, alleen zondag). Na het bezoek aan de theaters terug naar de Lange Mare, meteen
is daar de Marekerk (17, alleen zaterdag). Vervolgens derde straatje rechts, Vrouwenkerkkoorsteeg en bij splitsing links aanhouden. Iets verderop moet je even lopend de Haarlemmerstraat
oversteken en door naar de Rijn. Aan de overkant Hotel Nieuw Minerva (8, alleen zaterdag) met
de logeerkamer van Zangeres Zonder Naam. Ten slotte fiets je door de Vrouwensteeg naar de
Breestraat waar je links af gaat en na 300 meter weer terugkeert bij het Stadhuis.

> Lus Oegstgeest (lengte 3 kilometer) /
Bij knooppunt 4, Wassenaarseweg linksaf. Al snel aan de rechterkant zie je kasteel Endegeest,
helaas dit jaar niet open. Na 800 meter naar rechts, Endegeesterstraatweg. Wél open is Kwekerij
de Groene Cirkel aan de Zwaluwlaan. Deze bereik je door rechtsaf te slaan (Goudvinklaan) en
na 300 meter weer links. Terug naar de Endegeesterstraatweg. Deze gaat al snel over in de Rhijngeesterstraatweg. Je komt en meteen bij het Gemeentehuis van Oegstgeest (op nummer 13).
Via dezelfde ingang kun je ook bij de Boerderij van Voogd (Rhijngeesterstraatweg 1) bezoeken.
Door naar de rotonde. Daar neem je de tweede afslag, Nassaulaan en vervolgens de eerste recht,
Mauritslaan. Na 200 meter kom je bij de Regenboogkerk alwaar een expositie.
Vanaf de kerk volg je de Mauritslaan die overgaat in de Julianalaan en die weer in de Prins Hendriklaan. Einde straat oversteken en linksaf Geversstraat. Deze gaat vanzelf over in de Rijnsburgerweg. Alsmaar rechtdoor tot je bij de nieuwe Valkbrug komt, die leidt direct naar Molenmuseum De Valk (14). Hier zit je weer op de basisroute.
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WANDELROUTE

LEIDEN
Route van plezier: wandelroute langs cafés en sociëteiten door Geert Doeven

Wandelroute /
Het thema Plekken van Plezier leidt bijna automatisch tot een fors aantal cafés en aanverwante
gelegenheden op de lijst van te bezoeken monumenten. Een goede reden om hieraan een themaroute te wijden. We doen dat in de vorm van een wandeling door het centrum van Leiden. Bij
de monumenten wordt steeds het overeenkomstige nummer in het programmaboekje vermeld.
Helaas is het vanwege gedeeltelijke openstelling niet mogelijk om alle genoemde gelegenheden
op dezelfde dag te bezoeken. Wilt u alle plekken van plezier bezoeken, is het advies om de wandeling over twee dagen te spreiden.
De themaroute start bij het Stadhuis (pand nr. 1). Steek staand met de rug naar het Stadhuis de
Breestraat over en loopt rechtsaf. Links de eerste steeg in, de Pieterskerk-Choorsteeg. Loop deze
uit tot je bij de Pieterskerk (24) bent. Aan de linkerkant van de kerk zit het gelijknamige café.
Vandaar verder door de Kloksteeg, over de brug, links en na 50 meter weer rechts, Kolfmakersteeg. Daar bevindt zich de sociëteit van studentenvereniging Catena (28, alleen op zaterdag
open). Vandaar is het maar 10 meter terug lopen naar de volgende pleisterplaats, café l’Espérance
(27) op de hoek van het Rapenburg.
Daarna volgt een ontspannende wandeling over het Rapenburg. Steek één van de bruggen over
want aan de overkant, op huisnummer 24, is de sociëteit van Augustinus (23, alleen op zondag).
De wandeling voert verder over het Rapenburg en rechtdoor op het Kort Rapenburg. Vervolgens
rechts, de Boommarkt op. Aan de rechterhand is daar al snel de volgende sociëteit, die van Quintus (7). Ga verder over de Boommarkt tot bij Hotel Nieuw Minerva (8, alleen op zaterdag). Bekijk
daar de logeerkamer van Mary Servaes, beter bekend als de Zangeres Zonder Naam, en ga door
de aanpalende steeg naar de Breestraat, rechts om uit te komen bij de sociëteit van Minerva (6,
alleen op zondag).
De volgende stop is wat verder lopen. Ga door de Breestraat tot voorbij het Stadhuis, sla linksaf, ga
over de Koornbrug, rechtdoor en vervolgens rechtsaf door de Nieuwstraat tot bij de Hooglandse
kerk (19), daar links en snel weer rechts, de Hooglandsekerk Choorsteeg. Daar kun je niet om
Café De Bontekoe (20) heen.
Nog geen genoeg van de cafés? Loop dan terug naar de Hooglandse Kerk en ga rechtsaf de
Hooglandse Kerkgracht op. Alsmaar rechtdoor, over de Oude Rijn, kruis de Haarlemmerstraat en
ga door de Grevenstaat. Aan het einde links en vervolgens rechts over de brug. Even rechtdoor tot
de Lange Gracht, daar oversteken en rechtsaf. Hier is brouwerij Pronck (16). Daar kan niet alleen
een biertje worden gedronken maar ook het proces van totstandkoming worden aanschouwd.
De route eindigt officieel hier, maar uiteraard is elk van de cafés een goed eindpunt. En let wel:
het gaat om de monumenten!
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Groep studenten in een onbekend café. Foto: Vliet, A. van. Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken, Topografisch Historische Atlas.
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Restauratie
Renovatie
Utiliteitsbouw
Woningbouw
Projectontwikkeling
T 071 52 22 919

info@duprie.nl
www.duprie.nl

info@keeslau.nl
www.keeslau.nl

Rooseveltstraat 57 | 2321 BL Leiden | 071 572 14 60 | www.sligro.nl
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Eerste hulp bij duurzaam wonen
in een historische woning.
Gratis maatwerk advies voor
comfortabel wonen, duurzame
energie en subsidies.

Zit u er
al warm bij?
IN UW HISTORISCHE WONING

Meer weten?
www.erfgoedleiden.nl/duurzaam

ONTDEK MEER IN ONS VERLEDEN
ring als
Met ruim 30 jaar er va
iden,
woningmakelaar in Le
eest .
Leiderdorp en Oegstg
aar.
Tevens er fgoedmakel

Statendaalder 48
2353 TH Leiderdorp
info@fbmakelaars.nl

Hart voor de stad, hart voor onze klant. We komen graag vrijblijvend bij u langs

(071) 589 82 82

www.fbmakelaars.nl

GVB architecten

bureau voor architectuur,
restauratie & bouwhistorie

Nieuwbouw Klooster Hilversum

Herinrichting kerkzaal Maartenskerk Hillegom
Lopende projecten 2019, o.a. :

Restauratie villa Voorburg

•

Restauratie rijksmonument kantoor Korte Vijverberg Den Haag

•

Restauratie en uitbreiding monument villa Voorburg

•

Restauratie rijksmonument woonhuis Driebruggen

•

Herontwikkeling appartementen dubbel monument Voorburg

•

Begeleiding onderhoud rijksmonument Lokhorstkerk Leiden

•

Herontwikkeling rijksmonument Lange Voorhout Den Haag

•

Herinrichting kerkzaal rijksmonument Protestante Kerk Kaag

•

Plan herbestemming rijksmonument pastorie Wassenaar

•

Restauratie rijksmonument woonboerderij Zoeterwoude

•

Plan restauratie en transformatie 2 monumenten Hoofddorp

•

Begeleiding onderhoud rijksmonument Kloosterkerk Den Haag

•

Plan herinrichting tuinen en schuren rijksmonument Noordwijk

•

Transformatie oude defensieloodsen Woerden

Nieuwbouw landhuis Benningbroek

Rapenburg 9 | 2311 GD Leiden | 071 523 73 47 | www.gvbarchitecten.nl | ir. H. F. Götz

VAN MANEN AAN TAFEL | Hogewoerd 6 | 2311
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Leiden | 071 51 39 666 | www.vanmanenaantafel.nl

DE BONTE KOE
IS PERMANENT
EEN PRACHTIG
OPEN MONUMENT
Bibliotheek
Centrum voor
Amateurkunst
Kunst en beeld
Dans- en theaterschool
Muziekschool
Volksuniversiteit
0900 23 23 000

www.BplusC.nl

Bibliotheek plus
Centrum voor kunst
en cultuur

Ouderwets Goed
sinds 1967

www.schoutenverpakking.nl
telefoon 071 576 34 34

OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDERDORP
ZA Zaterdag open van 12.00 tot 17.00 uur

I Houdt u rekening met wachttijd
F Kinderactiviteit/leuk voor kinderen

A (±) (Gedeeltelijk) Rolstoeltoegankelijk
A Niet rolstoeltoegankelijk

Toiletten

Consumpties verkrijgbaar bij restaurant De Hollandsche Tuyn, Hoofdstraat 24.
Bezoek aan de opengestelde panden en activiteiten is op eigen risico.

01.

OUDE RAADHUIS

Open / ZA

HOOFDSTRAAT 3

Voorheen raadhuis (1935-1979), nu bedrijvengebouw / Foto-exposities over bouwgeschiedenis
en bruidsparen / Raadzaal, met doorlopende
presentatie over historie van de Kerkwijk /

02.

KREATIEF DANSCENTRUM

Open / ZA

KERKLAAN 13

Voorheen Gemeente School en Dorpshuis, nu
balletschool / Foto-expositie over de bouwgeschiedenis / Kijkje in de balletles /

03.

DE HOLLANDSCHE TUYN

Open / ZA

HOOFDSTRAAT 24
Informatiestand
Open Monumentendag 2019

Voorheen stal bij voormalige herberg op
Bruggestraat 1, nu restaurant / Handdraaiorgel
/ Oud Hollandse spelletjes /
Vertrekpunt voor
Wandeling met vertellers. Wandeling ca. 30
minuten in groepen met ca. 10 personen langs
panden met een verhaal in de Hoofdstraat.
/
Rondrit met paardentram. Rondrit ca. 30
minuten met 14 personen door de Kerkwijk /
Rondrit met pony’s. Rondrit ca. 10 minuten /

04.

DORPSKERK

Open / ZA

HOOFDSTRAAT 19

Oudste kerk van Leiderdorp / Interieur met
o.a. 18e eeuws orgel, monumentale grafstenen / Expositie keramiek Margreet Roorda /
Optredens van de muziekschool /

06.

I

F

Meer info p. 81

F
Meer info p. 82

F

HOOFDSTRAAT 19

Verenigingsgebouw van de kerk / Wandcollage van historische foto’s / Foto-expositie
over bouwgeschiedenis / Lezingen over oude
Leiderdorpse herbergen / Voorstellingen poppenkast met o.a. Jan Klaassen en Katrijn /

MOBIELE KOLFBAAN

Open / ZA

SCHOOLPLEIN KASTANJELAAN

Kolf spelen, met instructeurs van Koninklijke
Nederlandsche Kolfbond /

Vm. MONDING LEITHA
NABIJ HOOFDSTRAAT 38

F
Open / ZA
Informatiestand met foto-expositie over vroeg- Meer info p. 87
middeleeuwse Leitha, die hier uitmondde in de
Oude Rijn /

VAN DIEPENINGENLAAN 110

I

F

Meer info p. 86

F

LEIDERDORPS MUSEUM
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F
Meer info p. 80

I

‘T TREFPUNT

05.

Meer info p. 79

Expositie “Nieuw Licht op Leithon” over archeologische opgravingen van het vroeg middeleeuwse Leiderdorp /

01.
Open ZA

OUDE RAADHUIS

/ Foto-expositie over bouwgeschiedenis / Foto-expositie
over bruidsparen / Oude raadzaal met gebrandschilderde
ramen / Doorlopende presentatie over historie van de
Kerkwijk /

HOOFDSTRAAT 3

Dit pand deed dienst als derde (1935-1979) in een reeks van vijf gemeentehuizen uit de geschiedenis van Leiderdorp. Het eerste gemeentehuis was ondergebracht in enkele gehuurde kamers in
herberg Het Haasje, vroeger gelegen bij de Doesbrug. In dit Regthuis spraken schout en schepenen in de zestiende eeuw recht. Hun uitspraken zijn sinds 1586 vastgelegd in dingboeken (vgl.'kort
geding'). In 1868 bouwde men het tweede gemeentehuis, hier op Hoofdstraat 3, naar een ontwerp
van architect Jan van Lith. Dat was dichter bij de kerk en de school. Onderstaande foto toont de
voorgevel, met een bordje “Verboden hier te wateren”. Naast het gemeentehuis stond een gevangeniscel voor de tijdelijke opsluiting van dronkenlappen en andere wetsovertreders. Na de sloop in
1934 werd het huidige pand gebouwd, het derde gemeentehuis, ditmaal met twee gevangeniscellen. Het is opgetrokken uit donkerrode Leiderdorpse stenen en heeft een sierlijk torentje. Op de
eerste etage, in de oude raadzaal, zien we kleurrijke glas-in-lood ramen met gebrandschilderde
wapenschilden van Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Leiderdorp, en
de families van voormalige ‘huizen als kastelen’ Ter Does, Ter Zijl, Ter Meij en Berendrecht. In 1979
werd het raadhuis te klein en verhuisde het gemeentebestuur naar een nieuw gemeentehuis, het
vierde, bij de Winkelhof. Dat is inmiddels afgebroken. Het huidige, vijfde gemeentehuis staat sinds
2012 aan de Willem-Alexanderlaan.

WIST U DAT...
… veel bruidsparen plezierige momenten beleefden in de raadzaal
van het Oude Raadhuis?

Voorganger (1868 tot 1934) van het Oude Raadhuis. Foto: Willem J. Kret, 1932
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02.

KREATIEF
DANSCENTRUM
KERKLAAN 13

Open ZA

F

/ Voorheen Gemeente School en Dorpshuis / Foto-expositie
over bouwgeschiedenis / Kijkje in de balletles /

In 1862 gingen ruim 200 kinderen naar het ‘schoolhuys’. Dat aantal groeide, zeker toen ook kinderen uit Zoeterwoude hier onderwijs kregen. De bovenmeester, die op Kerklaan 12 naast de school
woonde, kreeg twee hulponderwijzers, maar het gebouw werd te klein. Naburige panden maakten
plaats voor een groter schoolgebouw. In 1863 bouwde fa. Splinter de nieuwe Gemeente School
voor de aanneemsom van 6000 gulden, net als het Oude Raadhuis naar het ontwerp van architect
Jan van Lith. Er waren twee leslokalen, elk voor drie schoolklassen. Aan beide zijden van de drie
ramen aan de Hoofdstraat zat een deur, in de nu dichtgemetselde muurvlakken. De rechter deur
bood toegang tot de school. De linker deur diende voor de symmetrie in de voorgevel; achter die
deur zaten alleen maar toiletten. Na de bouw van de Nederlands Hervormde School in 1933 aan
de Kastanjelaan en de openbare Koningin Julianaschool in 1948 daalde het aantal leerlingen. De
Gemeente School werd gesloten en ingericht als Dorpshuis. Daar boden de beheerders Ab en Zus
Diseraad de leden van de toneel-, zang- en gymnastiekverenigingen een plek om plezier te maken. Sinds een restauratie in 1987 worden in het voormalige schoolgebouw weer lessen gegeven,
nu door docenten van het Kreatief Danscentrum van Margriet de Jong en Thom van Etten, die in
het voorste van de twee voormalige klaslokalen wonen.

WIST U DAT...
... vergeleken met het ‘stampwerk’
in vorige eeuwen, de lessen nu
veel lichtvoetiger worden gegeven aan leerlingen die hier komen
voor hun plezier?
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Gemeente School. Foto n.n., ca. 1900

03.
Open ZA

I

F

/ Voorheen stal voor vee en paarden bij de herberg op
Bruggestraat 1, nu restaurant /

DE HOLLANDSCHE TUYN
HOOFDSTRAAT 24

Hoekhuis Bruggestraat 1 en De Hollandsche Tuyn vormden eeuwenlang één geheel, als herberg
met een naastgelegen stal. Wat weten we over deze panden? In 1374 bepaalde de adellijke familie
Van Zijl bij testament dat uit hun nalatenschap de pastoor van Leiderdorp moest worden betaald
en dat op de plaats waar nu Bruggestraat 1 is, een “provenhuis” moest worden gebouwd om katholieke geestelijken te huisvesten. Na het Ontzet van Leiden in 1574 is het zwaar gehavende pand
herbouwd. Door de Reformatie was het echter niet meer bestemd voor katholieke geestelijken. De
familie Van Zijl gebruikte het pand om zich te verpozen wanneer ze naar de voortaan protestantse
kerkdienst gingen. Volgens een huurovereenkomst uit 1615 stond in de voorkamer een ontbijt
klaar, een leunstoel met kussens, een spiegel met kleerborstel en klompen om schoon en droog
ter kerke te gaan. In 1653 werd Bruggestraat 1 herberg Het Wapen van Leiden, met een stal voor
50 koeien en 6 paarden van marktkooplieden. Het plezier in en om de herberg leverde wel eens
ergernis op. In 1884 probeerde de kerkenraad een einde te maken aan de door haar verfoeide
drankvergunning. Tevergeefs, herberggasten konden er hun dorst blijven lessen, ook met alcoholische dranken, tot ca. 1955. Nu is het een woonhuis. In het voormalige stalgedeelte is sinds 1984
restaurant De Hollandsche Tuyn gevestigd.

WIST U DAT...
… de herbergier van Bruggestraat
1 ook de tolbrug bediende en een
wachtlokaal bood aan passagiers
van de boot naar Utrecht, Gouda
en Amsterdam?

De Hollandsche Tuyn en de voormalige herberg op Bruggestraat 1 blijven het
middelpunt van veel dorpsplezier. Foto: Arjaan Wit, Koningsdag 2019
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04.

DORPSKERK EN
’T TREFPUNT
HOOFDSTRAAT 19

Open ZA

F

/ DORPSKERK: Interieur met o.a. 18e eeuws orgel, monumentale grafstenen / Expositie keramiek Margeet Roorda / Optredens leerlingen van de muziekschool /
/ ’T TREFPUNT: wandcollage met historische foto’s / Fotoexpositie over bouwgeschiedenis / Voorstellingen poppenkast /
Lezingen over oude Leiderdorpse herbergen /

Deze oudste kerk van Leiderdorp heeft een bewogen verleden, waarin personen van binnen maar
ook van buiten Leiderdorp een hoofdrol speelden. Vanaf het midden van de dertiende eeuw stond
hier een katholieke parochiekerk. Kerkelijke vieringen werden ook bezocht en gefinancierd door
edelen uit Leiderdorp en omgeving. Daarvan getuigen monumentale grafzerken in de vloer van de
kerk. De families Van Zwieten en Van Zijl wilden niet voor elkaar onderdoen en twisten vanaf 1324
om voorrang bij de offerrituelen. Het geschil werd pas in 1406 beslecht door ingrijpen van Willem,
graaf van Holland. Vanaf 1452 konden ook inwoners van Zoeterwoude de kerkdiensten bijwonen, na
de aanleg van de brug in de tegenovergelegen Bruggestraat. In de tuin van de kerk zijn nog de fundamenten zichtbaar van de 1.30 meter dikke muren van een losse klokkentoren. Daarin zat in 1470
de uit Engeland gevluchte koning Eduard IV een nachtje opgesloten, na betrokken te zijn geraakt bij
een vechtpartij met dronken paardenkopers in de herberg. Gedurende het Beleg van Leiden 15731574 stond het kerkgebouw midden in de schans van de Spaanse veldheer Valdez. Het diende toen
als onderkomen voor paarden en soldaten. Bij hun aftocht brandde het gebouw af en restte slechts
een ruïne. Leiderdorpers die na de Reformatie katholiek bleven zochten hun heil bij priesters die
inmiddels de mis verzorgden in tijdelijke huis- of schuilkerken. In afwachting van Leidse toestemming voor herbouw van de dorpskerk, preekte de eerste protestante dominee, ds. Jan Janszoon
Bors, bijna twintig jaar lang in het naastgelegen ‘schoolhuys’. Die toestemming kwam in pas in 1620,
een heuglijk jaartal dat is gebeiteld in vier rozetten van het houten gewelf. Vlak voordat de herbouw voltooid was, moest ds. Bors echter het veld ruimen, als gevolg van religieuze twisten tussen
aanhangers van Gomarus en Arminius, twee protestantse hoogleraren aan de Universiteit Leiden.
Eeuwen later, in 1886, ontstond opnieuw onrust tussen groepen gelovigen. De Doleantie leidde tot
oproer, zelfs tijdens de kerkdiensten. Rijksveldwachters bewaakten twee maanden lang de orde in
de dorpskerk. Het kwam tot een scheuring tussen hervormden en gereformeerden. Hun wegen
scheidden, niet alleen op zondag naar verschillende predikanten (ds. Wildeboer in de dorpskerk of
ds. Vlug die zijn toevlucht zocht in de Christelijke Lagere School), maar ook doordeweeks. Voortaan
bezochten gelovigen alleen nog de bakker, kruidenier en verenigingen van hun eigen geloofsovertuiging. Na een toenaderingsproces van tientallen jaren kwamen hervormden en gereformeerden
in 2004 weer tot gezamenlijke vieringen in de Protestantse Kerk Nederland.
Het verenigingsgebouw van de kerk, ’t Trefpunt, bereikt men tegenwoordig via een doorloop met
een fraaie wandcollage van historische foto’s van Leiderdorp. Oorspronkelijk stond op deze plaats
een losse boerenwoning. Die is in de loop van de eeuwen meerdere keren ingrijpend verbouwd.
Tussen 1654 en 946 woonde hier de predikant.

Foto rechts: Dorpskerk, tussen 1846 en 1965 met toren, gezien vanuit de
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Bruggestraat. Collectie: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

WIST U DAT...
... bij de viering van haar 400-jarig
bestaan in 2020, de dorpskerk alle
inwoners van Leiderdorp, ongeacht
hun levensovertuiging, een plek
voor plezier biedt?
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LEIDERDORPSE
HERBERGEN ALS
PLEKKEN VAN
PLEZIER

Met dank aan /
Edward Sodderland
/ ’t Trefpunt: Lezingen over oude Leiderdorpse herbergen /

Eind zestiende eeuw begon onze Gouden Eeuw. De ongekende economische groei zorgde ook
in Leiderdorp voor een toename aan bedrijvigheid en verkeer van personen. Door de ligging van
het ambacht aan de Oude Rijn, Does en Zijl profiteerde het van het langskomende vaarverkeer
van en naar de steden in het gewest Holland. Waar veel reizigers langs komen zijn herbergen
te vinden en dat was met name te zien bij de Doesbrug. Stonden er aanvankelijk nog maar twee
herbergen, rond 1600 waren het er vier en in de directe omgeving nog veel meer.

Multifunctioneel /
Herbergen werden bezocht om te drinken, te eten en te overnachten. Bestelde verteringen werden volgens een getuigenverklaring in een schrift en met krijt op de wand bijgehouden. Letterlijk
staat er elf biertgens volgens t schrift met crijt aende want gestelt. Herbergen waren ook de plaatsen waar men het laatste nieuws en de roddels hoorde. Maar armen konden er in tijden van nood
ook voedsel afhalen. De herbergier kreeg dit later weer vergoed door de Heilige Geestmeesters,
later de diaconie genoemd. En even makkelijk kon je er een gebroken arm of been laten zetten.
Nog afgezien van handelaren die elkaar ontmoeten en zaken deden, notarissen die akten opstelden en het Gerecht dat er vergaderde en recht sprak. Goedgeefse gasten konden zo nodig enkele munten in de armenbus gooien, een collectebus met een stevig slot. De herberg was in deze
tijd een multifunctioneel centrum. En dan hebben we nog lang geen complete inventarisatie van
het dagelijks gebeuren in de herbergen. In ieder geval was er veel te zien, te horen en te beleven.

Plezier /
Gasten kwamen er ook voor hun ontspanning en plezier. Twee herbergen aan de Doesbrug hadden een kaatsbaan, een voorloper van onze tennisbaan. Kaatsen ging gepaard met alcoholgebruik, ruzies en vechtpartijen, met name als wedstrijden veel bijsitters en bijstaenders aantrokken.
Eind zeventiende eeuw waren kaatsbanen minder in trek en werden ze omgebouwd tot kolfbanen
(zie de afbeelding uit 1841). Bij de Doesbrug waren ook enkele herbergen met kolfbanen te vinden. Herbergen waren ruimtes met gevarieerde ontspanningsmogelijkheden. De Leiderdorpse
rederijkerskamer, de Patiëntiebloem, vond hier in 1616 waarschijnlijk de grote ruimtes die ze nodig had voor de wedstrijd die georganiseerd was tussen rederijkerskamers uit de omgeving. In
herbergen werden ook feesten rond geboorte en huwelijk gevierd en gasten konden er kaarten,
dobbelen, gokken of een weddenschap afsluiten. Kaarten werd gezien als een stinckende vuyle
sonde en dobbelende lidmaten waren overheid en kerk een doorn in het oog; vormen van vermaak waar de overheid regels tegen uitvaardigde en de kerkenraad lidmaten voor ter verantwoording riep. Toch konden beiden dit nauwelijks afremmen. Door een getuigenverklaring weten
we dat door weddenschappen veroorzaakte schulden heel serieus werden genomen. In 1618 was
in een herberg een weddingh aangegaan. Wat de weddenschap precies betrof wordt er niet bij
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vermeld, maar beide partijen, de verliezer en de winnaar plus een getuige, lieten een maand
later notarieel vastleggen om hoeveel er gewed was en wat de verliezer zou betalen. Schulden
moesten worden betaald en dat werd zo nodig afgedwongen via het Gerecht.
Het zal niet verbazen dat in herbergen ook betaalde liefde was te vinden, al is er tot nu toe slechts
één getuigenverklaring over gevonden. Wat als ‘plezier’ begon kon ontaarden in dronkenschap,
geweld, aanranding en verkrachting. Het archief van de baljuw, de regionale politiefunctionaris,
is niet overgeleverd, maar er zijn notariële aktes en andere getuigenverklaringen die ons informeren over meerdere incidenten. Verder weten we dat er ieder jaar een kermis werd gehouden.
Een kermis die ongetwijfeld veel bezoekers zal hebben getrokken en de omzet van de herbergen
vergroot.

Ergernis /
Behalve de herbergen stond natuurlijk de kerk centraal in het dorp. De kerkenraad was gespitst
op wie opspraak en ergernisse gaf. Het hebben van plezier moest wel op gepaste wijze gebeuren.
In de kerkenraadsnotulen wordt hier regelmatig melding van gemaakt, maar er wordt zelden
inhoudelijk op klachten ingegaan. Wel weten we van een herbergierster in wier herberg dikwijls
oneerbare personen logeerden die opspraak en ergernis gaven. We krijgen helaas geen nadere
informatie over wat we ons daarbij moeten voorstellen. Het zal duidelijk zijn dat herbergen in de
Leiderdorp een belangrijke plaats innamen voor vermaak en plezier.
Wat u misschien nog niet wist: Het spreekwoord “wijn na bier geeft plezier” verwijst niet naar de
volgorde waarin u bier en wijn drinkt. Wanneer u de volgende ochtend een kater heeft, deed de
volgorde waarin u de drank nuttigde er echt niet toe, wel de hoeveelheid. Het spreekwoord verwijst van oudsher naar de stijging in maatschappelijke status van iemand die het zich kan veroorloven een fles wijn te bestellen, na voorheen altijd het minder dure bier te hebben gedronken. Statusdaling is natuurlijk minder plezierig. Daarom zegt het spreekwoord “bier na wijn geeft venijn”.

Kolfbaan bij een herberg. Gravure: H. Brown, 1841
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05.
MOBIELE KOLFBAAN

Open ZA

I

F

GRASVELD LANGS
EIKENLAAN

Het “spel metten colve” (met een c) werd vanaf de dertiende eeuw gespeeld in de buitenlucht.
Met een houten “kliek” (stick) probeerde men een bal in zo weinig mogelijk slagen naar een doel
in de verte te slaan, bijvoorbeeld naar een boom. ’s Winters werd colf ook wel op het ijs gespeeld.
Uitbaters van herbergen en dranklokalen vonden het wel jammer dat colfspelende klanten uit het
zicht verdwenen. Dat kostte hen omzet. Daarom boden sommigen hun bezoekers vanaf het einde
van de zeventiende eeuw een kolfbaan (met een k) van ca. 20 meter lang en 5 meter breed, al
dan niet inpandig. Aan beide uiteinden van de vlakke kolfbaan met opstaande randen staat op
een paal, schuin in de grond. Op de baan zijn vakken uitgetekend, elk met een bepaalde puntenwaarde. De kunst is om de bal met een “uitklap” vanaf de achterlijn tegen de paal aan de overzijde
te slaan en vervolgens met een “opklap” en “puntenklap” met gevoel voor richting en maat via
de paal naar een vak met een hoge puntenwaarde te slaan. Wie daarbij de paal mist scoort een
“poedel” van 0 punten. Het kolfspel werd rond 1800 op wel vier plaatsen in en om Leiderdorp gespeeld, onder andere bij de herberg naast de Doesbrug en bij het Oud Kager Veerhuis naast de
Spanjaardsbrug.

WIST U DAT...
… het spreekwoord “dat is een
kolfje naar mijn hand” betekent dat
u ergens heel goed in bent en veel
plezier aan beleeft?

LEIDERDORP
LEIDERDORP/90
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Klieken, kolfbal en een hedendaagse kolfbaan. Foto: Koninklijke Nederlandse Kolfbond

06.
Open ZA

F

Vm. MONDING LEITHA
NABIJ HOOFDSTRAAT 38

Leithon, het vroegmiddeleeuwse Leiderdorp, lag tussen 550 en 838 na Chr. langs de beschoeide
oevers van een waterloop, de Leitha, die nabij Hoofdstraat 38 uitmondde in de Oude Rijn. Aardewerk, gereedschap, houten emmers en visfuiken die indertijd als afval in de Leitha terecht zijn gekomen, zijn in 2013 opgegraven voorafgaand aan de aanleg van de nieuwbouwwijk Leithonpark langs
de Hoogmadeseweg. Een ‘schatbuidel’ met munten en sierspelden is waarschijnlijk per ongeluk
in de Leitha terechtgekomen. De opgravingen tonen aan dat de bewoners van Leithon goed aten
en dronken. Zo zijn duigen opgegraven van vaten Rijnwijn uit het Moezelgebied. Uit microscopisch
onderzoek naar zaden en pollen weten we dat men hier hopbier brouwde. De opgegraven glazen
hadden echter (nog) geen voetje en konden dus niet los op tafel staan. Men moest het glas dus
blijven vasthouden en snel leegdrinken, zo veronderstellen de archeologen. Plunderingen door
Vikingen en een grote stormvloed in 838 maakten waarschijnlijk een einde aan Leithon. De expositie ‘Nieuw Licht op Leithon’, tot 16 november te bezichtigen in het Leiderdorps Museum, geeft
een beeld hoe mensen leefden, wat ze voor de kost deden, hoe ze zich kleedden, welke sieraden
ze droegen, en waar ze verder plezier aan beleefden. Op basis van het lijvige wetenschappelijke
onderzoeksrapport schreef archeoloog Menno Dijkstra van de Universiteit van Amsterdam een rijk
geïllustreerd boekje voor een breed publiek.

WIST U DAT...
... de inwoners van Leithon goed
aten en dronken, maar toch gemiddeld slechts 40 jaar oud werden?

Leithon ca. 838 na Chr. In het midden de Leitha, op de achtergrond de locatie van de huidige
dorpskerk. Artist impression: M. Kriek, 2018
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OVERZICHT MONUMENTEN

OEGSTGEEST
ZA Zaterdag open van 12-17 u
ZO Zondag open van 12-17 u

A (±) (Gedeeltelijk) Rolstoeltoegankelijk
A Niet Rolstoeltoegankelijk

M
E
D
K

Kunst
Consumpties verkrijgbaar
Presentatie, expositie en/of lezingen
Muziek in monument

DK

NIEUW POELGEEST/WIJNSTOK

Open / ZA ZO

WARMONDERWEG 24

Doorlopend ontvangst / Expositie geschiedenis pand /

DORPSCENTRUM

Open / ZA ZO

LYTWEG 9

Sportverenigingen in Oegstgeest vroeger en nu door VOO/
za 13 u Ensemble Espressivo / zo 12.30-13.30 Klarinetensemble Chiavi & Kletzmerband Mazzel / BplusC /

KASTEEL OUD-POELGEEST

Open / ZO

POELGEESTERWEG 1

Kasteel: 10.30, 11.30 en 12.30 u rondleidingen kasteel / 13.3014.30 u BplusC harpensemble /
Koetshuis, Boerhaavezaal: ± A Universiteit van Oegstgeest
13 u Edmond Öfner – Een plezierige plek op de Everest of
dan maar de Noordpool / 13.15-13.45 u Korneel Aschman –
Zocher, de fameuse aanlegger /
14-14.30 u Ruurd Kok – Sporen van de mobilisatie en bevrijding op Oud-Poelgeest / 14.45-15.15 u Margreet Wesseling
– Het plezier van Boerhaave / za 14-15u Praetorius Blokfluitensemble / za 15.30 - 17 u Werk van componist Leander
Schlegel door Frans van Ruth, piano /
Park: A Speurtocht op het landgoed - zie receptie /

KWEKERIJ DE GROENE CIRKEL

Open / ZA ZO

ZWALUWSTRAAT 2

Doorlopend ontvangst / Pluktuin en uitverkoop vaste planten
en heesters / Verkoop uit de winkel van groenten, fruit,
honing en non-food / Theetuin / Presentatie imker /
Valkenier ’s middags aanwezig / Muziek /

  D K A E

MEDK

  D A E K

  D A E M

GEMEENTEHUIS

Open / ZO

RHIJNGEESTERSTRAATWEG 13

Doorlopend rondleidingen 12-17 u / Expositie fotoclub Oegstgeest ‘Plekken van Plezier’ / Bewonder museale objecten
van de MuseumDepotShop /

KUNSTACADEMIE HAARLEM LEIDEN
IN OEGSTGEEST

Open / ZA ZO

  D A M

HAARLEMMERSTRAATWEG 8A

Inloopatelier / Grote studentenexpositie in alle ateliers / za
15-16 u Harpensemble o.l.v. Aimee van Delden /

REGENBOOGKERK

Open / ZA 14-17 u ZO

MAURITSLAAN 12

Plek van vreugde en troost / Expositie: Bastiaan de Wit
Zaterdag: 15-16 u BplusC klezmerensemble Mechetonim o.l.v. Jeanette van der Kruijff /
Zondag: za 15-16 u Harpensemble o.l.v. Aimee van Delden en 15-15.30 u Cello solo door Joost Brunnekreeft /
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  D A M E K

OVERZICHT MONUMENTEN

OEGSTGEEST
GROENE KERK EN BEGRAAFPLAATS

Open / ZO

HAARLEMMERSTRAATWEG 4-6

Vrijdag 13 september:

  D A M E K

19 u Concert Jeugdsymfonieorkest Rijnstreek o.l.v.
Mark Tempelaars /
Zondag: 13 -14.30 u Ramses Shaffy & Oegstgeest. Muziek en beeld door Peter van Geer en Damiaan van
Noort mmv Zanghuiskoor / 15 u Winnaars verhalenwedstrijd 'Begraafplaats, een plek vol verhalen' lezen
voor uit eigen werk / 13 en 16 u korte rondleiding
begraafplaats door Marie Thérèse Stierman /
SCHEEPSTIMMERWERF
KLAAS HENNEPOEL
HAARLEMMERTREKVAART 2C

NB met pontje via Haarlemmertrekvaart
bereikbaar of lopend/fietsend door Klaas
Hennepoelpolder langs molen ’t Poeltje Poelgeest

Open / ZA ZO

  D A M E

Doorlopend ontvangst / Uitleg restauratie varende monumenten - en (scheeps)timmerwerf / Expositie ‘Varend
Speelgoed’: ouderwetse speelbootjes als blikken stoomen opwindbootjes, zeilklompen, houten speel zeiljachtjes /
Demonstratie speeljachtjes bouwen /
Zondag: Marjolein Bresser en haar leerlingen schilderen /

BOERDERIJ FAMILIE VOOGD

Open / ZA

RHIJNGEESTERSTRAATWEG 1

Tuin open /

BOEKHANDEL DE KLER

Open / ZA 10-17 u

DE KEMPENAERSTRAAT 39B

Leesplezier met de mobiele boekenkar /

D

  D A K

  D A K

RIJNLANDSE BOEKHANDEL

Open / ZA 9-17 u

LANGE VOORT 35-37

Plek van Plezierdichten: diverse plezierdichters brengen de mooiste pleziergedichten ten gehore /

  D A K

OUDE RAADHUIS EN BRANDWEERSPUIT

Open / ZO 12-17 u Kinderprogramma

WIJTTENBACHWEG 27-29

Demonstratie oude brandspuit met handpomp /

ACTIVITEITEN /
WIJKWANDELING IN NIEUW RHIJNGEEST

Open / ZO

NIEUW RHIJNGEEST

Ontdekkingstocht langs hoogtepunten door de wijk
o.l.v. Rick Gijzen. Duur 45 minuten /

WANDELING LANGS VOORMALIGE
OEGSTGEESTER KROEGEN

Open / ZA ZO
4 of 5 km wandeling uitgezet door VOO; installeer
gratis izi.TRAVEL app of haal routebeschrijving bij
startpunt café De Gouwe, Rhijngeesterstraatweg 31 /

JAN WOLKERSWANDELING

Open / ZO
O.l.v. Peter Zonneveld, auteur van het boekje Terug
van het boekje Terug naar Leiden en Oegstgeest.
Start 16 u, verzamelen voor vm. Gemeentehuis
Wilhelminapark /
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OVERZICHT MONUMENTEN

VOORSCHOTEN
ZA Alleen zaterdag open

Informatiepunt

A (±) (Gedeeltelijk) Rolstoeltoegankelijk
A Niet rolstoeltoegankelijk
I Houdt u rekening met wachttijd

E Consumpties verkrijgbaar
K Muziek in monument
F Kinderactiviteit/leuk voor kinderen
Toiletten

VOORSCHOTEN
Op zaterdag 14 september openen meer dan 20 monumenten hun deuren gratis voor het publiek.
Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan het thema ‘Plekken van Plezier” door een bierproeverij
(Molenlaan5) en jeu de boules. Het Brandweermuseum is in 2019 een nieuwe deelnemer. Programma en route zijn verkrijgbaar bij de kraam van de vereniging tot behoud van Oud, Groen en
Leefbaar Voorschoten (OGLV) op de vrijwilligersmarkt in het centrum. De plattegrond is ook beschikbaar bij de meeste monumenten, of te downloaden van de website van OGLV: www.oglv.nl
Bij de meeste monumenten staan een of meer vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Oud,
Groen en Leefbaar Voorschoten, die graag vertellen over ‘hun’ monument.
De meest actuele Informatie over de opengestelde monumenten kunt u vinden op www.oglv.nl

01.

AMBACHTS- EN BALJUWHUIS

Open / ZA 10-17 u

VOORSTRAAT 12-14

Informatiepunt

02.

BERBICE (LANDGOED) EN ORANJERIE

Open / ZA 10-17 u

LEIDSEWEG 221

Traditioneel is er verkoop van koffie, thee en gebak in de
Oranjerie van Berbice

03.

BOLLENSCHUUR

Open / ZA 10-17 u

04.

BRANDWEERMUSEUM

05.

BURGEMEESTER BERKHOUTPARK

05.

BIJDORP EN KLOOSTERTUIN

Open / ZA 13.30-17 u

Ingang hek VEURSEWEG 3

Maak een wandeling over het grondgebied van Huize
Bijdorp tot aan de Vliet en terug. Neem onderweg ook een
kijkje bij de boerderij op het terrein van Huize Bijdorp.

06.

DORPSKERK TOREN

Open / ZA 10-17 u

KERKPLEIN

Beklimming van de Dorpstoren aan het Kerkplein

VOORSCHOTEN/94

  

VEURSEWEG 265

Open / ZA 10-16 u

BURG. VAN DER HAARPLEIN 1

Open / ZA 10-17 u

Achter het gemeentehuis – LEIDSEWEG 25

  I

OVERZICHT MONUMENTEN

VOORSCHOTEN

07.
08.

DORPSKERK KERKHOF

Open / ZA 10-17 u

KERKPLEIN

GEESTWONING (BOERDERIJ)

Open / ZA 10-17 u

GENERAAL SPOORLAAN 24

Alleen van buiten te bezichtigen

09.

GEMAAL DE VEREENIGING

Open / ZA 10-17 u

  

10.

KASTEEL DUIVENVOORDE

Open / ZA 11-17 u

  

LAAN VAN DUIVENVOORDE 4

De tuin bij het kasteel is eveneens open gesteld

11 .
12.

KNIPMOLEN

Open / ZA 10-17 u

OUDE VEENPAD

KOOPMANSWELVAREN

Open / ZA 10-17 u

VOORSTRAAT 11

In de hoekkamer bevindt zich een fraaie
behangselschildering.

13.

KRUISPUNTKERK

Open / ZA 10-17 u

14.

LAURENTIUSKERK EN KERKHOF

15.

MARIAHOEVE

Open / ZA 10-17 u

VEURSEWEG 125

Alleen van buiten te bezichtigen

16.

MUSEUM VOORSCHOTEN

Open / ZA 10-17 u

17.
18.

Vm. BOERDERIJ 0UD WOELWIJCK

Open / ZA 11-17 u

ESSENLAAN 3

Creativiteitscentrum Oud Woelwijck: Open Dag

19.
20.
21.
22.
23.

  

VLIET EN WEGEN

SCHOOLSTRAAT 2

Open / ZA 10-17 u

LEIDSEWEG 100

VOORSTRAAT 17

OUDE PASTORIE TUIN

Open / ZA 10-12.30 u

WINSTON CHURCHILLWEG 2

Alleen de tuin is te bezichtigen

PARK TER WADDING

Open / ZA 10-17 u

  

LEIDSEWEG 557

RIOOLGEMAAL

Open / ZA 10-17 u

MOLENLAAN 8

Vm. TUINMANSWONING

Open / ZA 10-17 u

ROSENBURGHERLAAN 7

Theehuis Jansland

TUINMANSWONING

Open / ZA 10-17 u

HAAGWIJK 14

Kruidentuin. Alleen de tuin is te bezichtigen

BOERDERIJWONING
MOLENLAAN 5

Open / ZA 10-17 u

VOORSCHOTEN/95

COLOFON

De Open Monumentendagen 2019 in Leiden worden mede mogelijk gemaakt door /
•
•
•
•
•

Gemeente Leiden
Burgy Bouwbedrijf Leiden (hoofdsponsor)
Architectenburo Marcel van Dijk (hoofdsponsor)
Erfgoed Leiden en Omstreken (hoofdsponsor)
en alle adverteerders in dit boekje /

Met dank aan /
De eigenaren, bewoners, beheerders en (restauratie)architecten
van de opengestelde monumenten / Alle vrijwilligers van Open
Monumentendagen Leiden / Gemeente Leiden / Erfgoed Leiden
en Omstreken / Universiteit Leiden, afdeling Vastgoed / BplusC /
Cultuurfonds Leiden /Schouten Verpakkingen / Van Manen aan
Tafel / Huub Frencken, Contactgroep Leidse Koren / Brigitte
Bruyns / Reinoud Boter, MoNed / Annette Kurtz / De redactieleden,
auteurs en fotografen / Redactie KidsGids, Monique Aalbers en
Maartje Taverne / Jeugdtheaterschool Leiden e.o. / en alle
organisatoren van de diverse activiteiten.
Bestuur Stichting Open Monumentendagen Leiden /
Alexander Geertsema (voorzitter), Geert Doeven (penningmeester),
Marianne Kroon (communicatie en PR), Daan Isendoorn (sponsors
& adverteerders), Milly de Bruyn (nevenactiviteiten, jeugd en
Klassendag) en Saskia Leupen (coördinator).
Telefoon / 06 467 500 63
E-mail / info@openmonumentendagenleiden.nl
Website / www.openmonumentendagenleiden.nl
Tekstbijdragen en ondersteuning redactie /
Monique Aalbers, Sietske Altink, Laurens Beijen, Liesbeth Bijnens,
Paul Birker, Cobi Bordewijk, Reinoud Boter, Brigitte Bruyns,
Geert Doeven, Wilbert van Erp, Alexander Geertsema, Marlinde
Hoek, Ward Hoskens, Hanneke Jelles, Marianne Kroon, Margot
van Laar, Saskia Leupen, Joke van Manshanden, Corrie van
Maris, Cas Nagtzaam, Peter Nederpel, Edwin Orsel, Carien
Overdijk, Maarten Peters, Arti Ponsen, Gwendolyn Pronk,
Museum De Lakenhal, Monique Roscher, Aafke Scheltens,
Tanneke Schoonheim, Cor Smit, Jacowies Surie, Dennis van
Veen, Livia Vliegen, Pieter-Jan De Vos, Vivian Wesselingh,
Francien van Zaanen Durand, Mechteld van Zon.
Vertaling Engelse teksten Leiden / Annette Kurtz
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Redactie / Carien Overdijk (themateksten), Monique Roscher (pandteksten), Francien van Zaanen
Durand (correcties), Marianne Kroon en Saskia Leupen (eindredactie).
Illustraties en foto’s / Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden, Karin Borghouts i.o.v Museum De Lakenhal, Claudia Claas, Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken, Collectie Museum
De Lakenhal, Miranda Goddijn, Sjoep de Jong, Hielco Kuipers, Saskia Leupen, Marc de Haan iov
Universiteit Leiden, Collectie Rijksmuseum Amsterdam.
Afbeelding omslag / Collectie Erfgoed Leiden en omstreken.
De afkorting ELO verwijst naar: collectie Erfgoed Leiden en Omgeving, beeldbank: www.erfgoedleiden.nl
LEIDERDORP
Met dank aan / Claudia Thunnissen Bureau voor Kunst & Cultuurhistorie
Comité Open Monumentendag Leiderdorp / Peter Diebels (vz), Jack Beijer, Hanne Bulk, AnneMarie Morolli, Bob Reidsma, Aad Vons, Arjaan Wit.
Contact / info@leiderdorpsmuseum.nl / www.leiderdorpsmuseum.nl
Tekstbijdragen / Arjaan Wit, Edward Sodderland
Redactie / Arjaan Wit
Afbeeldingen, alle met toestemming / Arjaan Wit / Bob Reidsma / Beeldbank Erfgoed Leiden
en Omstreken / Beeldbank van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, objectnummers SP-0589,
357.048 / Creative Commons Public Domain, objectnummers GN001544, 549470, GN005718 /
Webmuseum and Digital Archive Colf and Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond / M. Kriek,
Universiteit van Amsterdam, in: M. Dijkstra, Nieuw Licht op Leithon, 2018, p. 24-25 /
OEGSTGEEST /
Open Monumentendagen Oegstgeest wordt gerealiseerd door Stichting Osger Support.
Bestuur /Saskia Baatenburg de Jong, Pauline Gijsberti-Hodenpijl, Lineke Hofdijk, Marieke van
Haaren, Margriet Panman, Frank Brunnekreeft en Jan Halin
Contact / website: www.osger.nl / e-mail: info@osger.nl
VOORSCHOTEN
Comité OMD Voorschoten / Marco van der Meij, en Hetty de Vrijer en Remmelt Kruizinga
Contact / website: www.oglv.nl / e-mail: monumenten@oglv.nl
Ontwerp & vormgeving / Valetti, Claudia Claas
Druk / Puntgaaf Drukwerk, Leiden
Oplage / 12.000
ISBN / 978-90-813230-9-3
NUR / 648
De redactie behoudt zich het recht voor teksten te redigeren en zo nodig in te korten. Niets uit deze uitgave mag
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voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Open Monumentendagen Leiden (deel Leiden)
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LEGENDA

LEIDEN
01. STADHUIS (Informatiepunt) / BREESTRAAT 94, ingang bordestrap

Open / ZA ZO

Meer info p. 24

02. Vm. CAFÉ NEUF / BREESTRAAT 107

Open / ZA ZO

Meer info p. 25

03. GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND / BREESTRAAT 59

Open / ZA ZO

Meer info p. 26

04. STADSGEHOORZAAL / BREESTRAAT 60

Open / ZA ZO

Meer info p. 27

05. TRIANON THEATER / BREESTRAAT 31

Open / ZA ZO

Meer info p. 28

06. L.S.V. MINERVA / BREESTRAAT 50

Open / ZO

Meer info p. 30

07. A.L.S.V. QUINTUS / BOOMMARKT 5

Open / ZA ZO

Meer info p. 31

08. HOTEL NIEUW MINERVA / BOOMMARKT 23

Open / ZA

Meer info p. 32

09. HET LEIDSE VOLKSHUIS / APOTHEKERSDIJK 33

Open / ZO

Meer info p. 33

10. LEIDSE SCHOUWBURG / OUDE VEST 43

Open / ZO

Meer info p. 37

11. THEATER IMPERIUM / OUDE VEST 33 E

Open / ZO

Meer info p. 38

12. MUSEUM DE LAKENHAL / OUDE SINGEL 32

Open / ZA ZO

Meer info p. 39

13. Vm. KOETSHUIS / LAMMERMARKT 63

Open / ZA ZO

Meer info p. 41

14. MOLENMUSEUM DE VALK / 2E BINNENVESTGRACHT 1

Open / ZA ZO

Meer info p. 42

15. KEGELHUIS VAN AMICITIA / 2E BINNENVESTGRACHT 19

Open / ZA

16. Vm. VUILVERBRANDING & SCHAKELSTATION / LANGEGRACHT 70CD Open / ZA ZO

Meer info p. 43
Meer info p. 44

17. MAREKERK / LANGE MARE 48

Open / ZA

Meer info p. 45

18. DE BURCHT / NAAST BURGSTEEG 13

Open / ZA ZO

Meer info p. 46

19. HOOGLANDSE KERK / NIEUWSTRAAT 26C

Open / ZA

Meer info p. 47

20. CAFÉ DE BONTE KOE / HOOGLANDSEKERK-CHOORSTEEG 13

Open / ZA ZO

Meer info p. 48

21. ARS AEMULA NATURAE / PIETERSKERKGRACHT 9

Open / ZA ZO

Meer info p. 52

22. GYMNASTIEKSCHOOL / PIETERSKERKGRACHT 7

Open / ZA ZO

Meer info p. 53

23. L.V.V.S. AUGUSTINUS / RAPENBURG 24

Open / ZO

Meer info p. 54

24. PIETERSKERK / PIETERSKERKHOF 1A / KLOKSTEEG 16A

Open / ZA ZO

Meer info p. 55

25. ACADEMIEGEBOUW / RAPENBURG 73

Open / ZA ZO

Meer info p. 56

26. HORTUS BOTANICUS / RAPENBURG 73

Open / ZA ZO

Meer info p. 57

27. CAFÉ L'ESPÉRANCE / KAISERSTRAAT 1

Open / ZA ZO

Meer info p. 58

28. V.S.L. CATENA / KOLFMAKERSTEEG 8

Open / ZA

Meer info p. 59

29. TUINKAMER EN SERRE / HERENSTEEG TEGENOVER 29

Open / ZA ZO

Meer info p. 60

30. Vm. RK LEESBIBLIOTHEEK / STEENSCHUUR 17

Open / ZA ZO

Meer info p. 61

31. Vm. WOONHUIS PIET PAALTJENS / HOGEWOERD 63

Open / ZA ZO

Meer info p. 62

32. DIE LEYTHE / MORSWEG 148

Open / ZO

Meer info p. 66

33. SPEELTUIN WESTERKWARTIER / TEN KATESTRAAT 10A

Open / ZA ZO

Meer info p. 67

34. MARIA MIDDELARESKERK / RIJNDIJK 283

Open / ZA ZO

Meer info p. 68

35. ENGELBERTHA HOEVE / HOGE MORSWEG 140

Open / ZA ZO

Meer info p. 69

36. HUIZE RHIJNHOF / RHIJNHOFWEG 4

Open / ZO

Meer info p. 70

37. GEBOORTEHUIS REMBRANDT / www.erfgoedleiden.nl/rembrandt

virtuele reconstructie

Meer info p. 71

LEIDEN/98

Veldman Rietbroek architecten
www.veldmanrietbroek.nl

LEIDEN/99

www.vawr.nl

