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Inleiding
Onze geschiedenis vinden we in verschillende bronnen terug. Deze geven niet alleen inzicht wie onze
voorouders waren, hoe ze dachten of leefden, maar
ook wie we vandaag zijn geworden, denken of leven.
Historische bronnen zijn niet altijd onuitputtelijk of
oneindig. Materialen vergaan of verhalen worden
vergeten. Dit geldt ook voor ons erfgoed. Deze geschiedenisbronnen ontlenen in de meeste gevallen
hun bestaansrecht door ze te blijven te gebruiken.
Dit leidt ook vaak tot verlies van historische informatie. Tegelijkertijd wordt door nieuwe materialen,
inzichten of gebruiken ook weer nieuwe geschiedenis geschreven, waardoor uiteindelijk een hele
ontwikkeling te zien is, de historische gelaagdheid.

De gemeentelijke vuilverbranding aan de Langegracht in
werking tot 1929. Een van de
monumenten die met de OMD
open is.
Bron: ELO, sig. LEI001013049
Maker: onbekend

Bij bouwhistorisch onderzoek wordt het erfgoed als
informatiebron ‘gelezen’ en de historische gelaagdheid in kaart gebracht. Ook wordt zoveel mogelijk
gedocumenteerd om te voorkomen dat historische
informatie bij nieuwe ingrepen alsnog (al dan niet
onbedoeld) verloren gaat. Door de resultaten van de
onderzoeken van verschillende bouwhistorici naast
elkaar te leggen, ontstaat een steeds helderder
beeld van onze bouwgeschiedenis en daarmee ook
van onze cultuurhistorie.

5

In de afgelopen periode zijn door ons bureau verschillende monumenten onderzocht. Niet alleen
in Leiden, maar ook daarbuiten. Zes hiervan zijn
tijdens de Open Monumenten Dagen (OMD) 2018
te bezichtigen. In Leiden zijn dit Rapenburg 94 (Het
Duijvenbodehuis), Hogewoerd 16/18 (Odessa),
Hogewoerd 106/108 met Utrechtse Veer 3 (SSR/
Groenewegen), Herengracht 72 en Langegracht 70
(vm. Vuilverbanding/Schakelstation). In Oegstgeest
gaat dit jaar ook het monument aan de Rhijngeesterstraatweg 38 open, bekend als ‘Klein Curium’.
Deze is, net als de overige panden, met uitzondering
van Langegracht 70, na het bouwhistorische onderzoek verbouwd onder leiding van architectenbureau
Marcel van Dijk. De faseringsplattegronden die zijn
opgenomen in deze uitgaven zijn gebaseerd op de
bouwkundige tekeningen van dit bureau.
Van het onderzoek naar de voormalige vuilverbranding is in 2015 al een kleine publikatie geweest die
in het pand zelf nog te krijgen is. Informatie van de
overige panden treft u in dit schrijven.
Wij hopen u met deze informatie meer inzicht te geven in de geschiedenis van deze panden en wensen
u wederom twee mooie Open Monumenten Dagen
met veel lees- en kijkplezier toe.
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Rapenburg 94
Het Rapenburg is, samen met de Steenschuur, oorspronkelijk gegraven als vestgracht ter bescherming
van de grafelijke- en kerkelijke domeinen. Dit gebied
werd aan de noordzijde begrensd door de Vollersgracht (de huidige Langebrug) en vormde tevens de
grens van het vroeg stedelijk gebied. Met het graven
van het Rapenburg kwam een deel van de Leidse
Vliet, die van oorsprong een zijrivier was van de
Rijn, binnen de stadwallen te liggen en kreeg door
de vele overkluizingen uiteindelijk de naam Donkere
Gracht. Deze mondde uit in de bocht van het Rapenburg. Nummer 94 staat hier vlak naast en heeft een
opmerkelijke Y-vormige oppervlakte die door deze
stedebouwkundige ontwikkeling tot stand is gekomen.
Met de komst van meer poorters (inwoners) nam de
druk op de stedelijke ontwikkeling snel toe.
Het driehoekige stukje land dat tussen het Rapenburg, de Donkere Gracht en de Kloksteeg ligt werd
aan het einde van de 14e eeuw uitgegeven voor bebouwing. In eerste instantie werden hier tot aan het
Bagijnenhof zeven huizen gebouwd die samen het
Bon Sevenhuizen gingen vormen1 . Aan de andere
zijde van de Donkere Gracht werden 21 kavels voor
bebouwing uitgegeven2 .
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“Het Faliede Bagijnhof in
1578”. Links naast het bruggetje over de Donkere Gracht
staan de drie huisjes waarin
Willem Cornelisz. Speelman is
geboren en getogen.
Bron: ELO, sig. PV14002
Maker: Molhuysen, P.C.

Aan het einde van de 16e eeuw werden een woonhuis met twee een-kamer-woninkjes ter hoogte van
Rapenburg 92 tot 96 bewoond door Claetgen
Ulricxdr samen met haar kinderen en ‘Speelluyden’3.
Claetgen was getrouwd geweest met timmerman
Cornelis Janszoon met wie ze 8 kinderen kreeg. Een
ervan was de in 1542 geboren Willem die in eerste
instantie samen met zijn oudere en jongere broer
Ulrich en Jan, Speelman genoemd werd omdat zij
alle drie een instrument bespeelden en daar hun inkomsten uit haalden4 . Willem was behalve organist
in de Pieterskerk ook luitspeler. Ulrich speelde harp
en Jan viool. Hierdoor kregen zij ook de achternaam
Speelman. Gezamenlijk met o.a. Floris Schuyt en Jan
Jacobszn de Leeuw werden zij betaald om te spelen

9

tijdens Christelijke (vrije) dagen, jaarlijkse feesten en
drie keer in het weekend in het stadhuis. Ook traden
Willem en ’sijn Consorten’ op wanneer belangrijke
mensen in Leiden werden ontvangen, waaronder de
Ambassadeur van Venetië en Sir Robbert Dudley,
Graaf van Leicester. Vooral aan het einde van de 16e
eeuw werd kamermuziek steeds meer gewaardeerd
en gevraagd waardoor zij een goed bestaan leidden4.
Tijdens het beleg speelde Willem Corneliszoon
Speelman een belangrijk
rol. Of wellicht beter
gezegd, zijn duiven die hij
als hobby hield en niet
wenste op te eten. De
duiven werden afgestaan
aan de stad Leiden ten
behoeve van de correspondentie met de legers
van Willem van Oranje. Willem heeft:

“op veele wyse der Steede dienst beweezen en ghedroech
sich cloeckmoedig in de uuren des ghevaers” 5
Het verhaal gaat dat hij nog acht duiven had in zijn
til die men naar Delft wist te smokkelen. Hierdoor
werden de Leidenaren op de hoogte gehouden van
alle ontwikkelingen. De eerste kwam op 23 september 1574 binnen waarin de Leidenaren

“ hunne standvastigheid te volharden, met de troostvolle verzekering dat men, zodra het water iets of wat rijzen wilde,
alles in het werk zou stellen hen te helpen en ontzetten”.
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Schilderij van Willem
Corneliszoon Speelman (Van
Duivenbode) op 33 jarige
leeftijd.
Bron: ELO; sig. PV 49791
Maker: J. Delfos

De volgende dag kwam een tweede duif binnen met
bericht van Prins Willem van Oranje
“die ons hertelijken doet groeten en dat wij goeden
moeten houden, niet twyfelende of wy en sullen
van de jegenwoordige elende calamite ende miserie, metter hulp Gods ontset werden…… te bidden
dat syne Goddelycke Majesteit believe ons mit Syne
barmhertige oogen aen te sien ende van de tegenwoordige belegeringe en de elende te verlossen”.6
Na het beleg kreeg Willem Speelman een oorkonde
met gouden draagpenning met het Leidse stadswapen er in gegraveerd7 . Tevens mocht hij de naam
Van Du(i)venbode(n) dragen en kreeg hij zijn eigen
familiewapen met gekruiste sleutels, waarop in elk
kwartier een blauwe duif staat afgebeeld, omringd
door een kroon van eikenbladeren.
Na het beleg verzocht hij het bestuur vanwege lichaamsgebreken, te worden ontslagen uit de schutterij. In ruil hier voor bood hij de drie opgezette
duiven aan die lange tijd in de burgemeesterskamer
op het stadhuis hebben gestaan.
Na het overlijden van Claertgen werd Ulrich Cornelisz. Speelman de voogd van de broers waardoor hij
staat aangegeven op de kaarten van het Caertbouc
uit 15858. Behalve het stuk grond links naast de
Donkere Gracht met een breedte van circa 21 m bezaten ze ook een stuk grond aan de andere zijde van
de Donkere Gracht dat later bij het totaal zal gaan
behoren. Op het perceel stonden drie woningen.
Een huis waarin zijzelf woonden, het huidige Rapen-
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Het wapenschild van van
Duivenbode dat hij in de voorgevel liet aanbrengen bij de
bouw van zijn huis. Alleen het
onderste tekst is nog aanwezig
maar in de achtergevel.
Bron: ELO; sig. PV 46430
Maker: J. v.d. Spijk.

burg 92 en 94, en 2 kleinere eenkamerwoningen9.
Na het overlijden van Ulrich rond 1593 werd het
perceel gesplitst en kwam de linkerhelft in handen
van Van Duvenbode. In 1598 liet hij het pand afbreken en hier twee huizen neerzetten door timmerman Claes Jansz Verhooch voor een bedrag van 800
gulden10.
Hij woonde zelf op Rapenburg 94, het huidige voorhuis, waarin hij in de voorgevel zijn verworven familiewapen liet aanbrengen. Een deel ervan is nog te
vinden in de gevel van het linker achterhuis11.
Volgens een reconstructietekening van Jacobus Cornelis Wendel uit circa 1857 was het pand gebouwd
overeenkomstig de Renaissancestijl en voorzien van
een trapgevel met kruiskozijnen. Nummer 92 verkocht hij op 11 juli 1811 aan schipper Jacob Aerentz.
Boom. Zijn eigen pand werd pas na zijn dood verkocht aan Aelbrecht en Pancraes Jacobusz.12 op 7
september 1617 die achter de woning de Donkere
Gracht lieten overkluizen door een bruggetje13.
Vermoedelijk diende het voor een huisje aan de andere kant van de Donkere Gracht, het huidige rechter achterhuisje van het pand.
Toen op 9 april 1679 het pand eigendom werd van
wijnhandelaar Johannes Camper kocht deze een jaar
later ook het pandje achter de woning dat de ingang
aan de Commandeurssteeg (nu Scheepmakerssteeg)
had. Na hem gingen de panden over op zijn dochter
Margareta Camper die in 1705 een stal tegen de
woning bouwde, het linker achterhuis.
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Tevens liet zij het andere achterhuis verhelen zoals
blijkt uit de omschreven veiling uit 176714:
“Een groot, Ruijm, Hegt, sterk en weldoortimmert
Huijs en Erve, staande en geleegen binnen de Stad
Leyden op het Steenschuur, teegen over de Vliet,
Daar het wapen van Duivenbooden in de gevelstaat,
met twee huysen en Erven aan de Westzijde van de
Commanderijsteeg, geapproprieert tot een slachthuys en stallinge voor vier koebeesten, met ruyme
hooyzolders daarboven, alles aan den ander Verheelt; en de nog aan den Hegt sterk huys en erve
staande en de gelegen in de Commanderijsteeg
nevens de voormelde stallinge”.
Onder de stalling en het slachthuis door liep de
Donkere Gracht die mogelijk toen nog in verbinding
stond met het Rapenburg. Uit de verkoopacte bleek
dat er nog jaarlijks drie stuivers betaald moesten
worden aan de stad Leiden voor ‘het bruggetje’ of
de overkluizing. Bij de bouw en verheling van de
panden is het aannemelijk dat de gracht werd gedempt.
De panden kwamen op 19 mei 1767 in bezit van
Emma Hesselink. Verschillende detailleringen in
het huis wijzen op een grote verbouwing rond deze
periode. Zo zijn, behalve de trap, ook verschillende
binnendeuren in de 18e eeuw te dateren. Door het
verschil in balklagen op de plaats van het rechter
achterhuis kan worden aangenomen dat het pand
een extra verdieping kreeg.
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Reconstructietekening van J.
C. Wendel uit circa 1857 met
de tekst:
Huijs op het Rapenburg over
de Vlietsbrug al waarin de
gevel het wapen van Duivenboode staat zoals het nog was
Ao 1803.
Bron: ELO; sig. PV 31350.47
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Aannemelijk is ook dat ze het andere achterhuis
geheel opnieuw liet optrekken. De enkelvoudige
balklagen van zowel de verdiepings- als zoldervloer
zijn vrij zwaar uitgevoerd voor een slachterij of koeienstal.
Daarnaast is een raveling aanwezig in het linker achterhuis in de zoldervloer van een rookkanaal dat pas
na 1953 kwam te vervallen.
Emma verkocht de woning op 30 september 1794
aan Pieter Peltenburg die meerdere panden aan het
Rapenburg had. Na zijn dood op 7 juni 1818 werd in
hetzelfde jaar ook de gevel vervangen. Het is aannemelijk dat dit werd gedaan door de nieuwe eigenaresse, Johanna Onos, weduwe van meestermetselaar Johannes La Lau. Haar oudste zoon, eveneens
meestermetselaar lijkt de aangewezen persoon die
daarvoor verantwoordelijk was. Bij haar overlijden
in 1842 had ze uiteindelijk meer dan 30 panden en
woonde op dat moment met haar jongste zoon in
Zoeterwoude. Het pand Rapenburg 94 werd vermoedelijk al die tijd verhuurd.
Er zijn meerdere elementen in het pand die wijzen
op aanpassingen in de 19e eeuw, waaronder de
tuindeur en het venster in het rechter achterhuis,
het deurkozijn naar de binnenplaats en de attiek aan
de voorzijde. Ook werd het dak verhoogd gezien de
extra klossen bovenop de constructie. Omdat het
pand destijds verhuurd werd is het niet uit te sluiten
dat deze aanpassingen in een later tijdstip in de 19e
eeuw zijn aangebracht.
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Rapenburg 94 in 1962 waarbij
de oudere vensters en deuren
nog zichtbaar zijn
Bron: ELO; sig. DIA20083240
Maker: Jansen, B.B.M.

Na de oorlog in 1946 kwam Prof. dr. C. J. F. Böttcher
hier wonen met zijn vrouw15. In ’52 en ’54 werden
twee kinderen geboren. In zijn schrijven aan het college van B&W om verzoek van een bouwvergunning
beklaagde hij zich over “het verwaarloosd en zeer
onpractisch huis” voor vier gezinsleden en inwonende dienstbode en verzocht het pand te mogen
renoveren.
Hij kreeg toestemming van het college en de verbouwing werd uitgevoerd onder leiding van ir. M.P.
Schutte, de opvolger van architecten W.C. Mulder
en B. Buurman.
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De Welstandscommissie ging echter niet akkoord
met het platte dak op het linker achterhuis en
verzocht de eigenaar de kap te plaatsen die bij de
vergunning was aangevraagd. Aangezien (volgens
Böttcher) ook de kap van het rechter achterhuis aan
vervanging toe was, liet hij dit pas in 1958 uitvoeren. Hierbij werd ook het trappenhuis aangepast
waarbij het bovenste deel vernieuwd werd.
Zes jaar later volgde opnieuw een verbouwing
waarbij de voorgevel werd gerestaureerd. Weer was
Schutte als architect hierbij betrokken. De T-vensters op de eerste verdieping werden vervangen
door de huidige schuifvensters met roedeverdeling.
Het metselwerk op de verdieping werd opnieuw
gevoegd. De gevel op de begane grond werd geheel
verwijderd en opnieuw gemetseld overeenkomstig
de verdieping. Het grote venster en de deur werden
hierbij hergebruikt maar kregen wel een nieuwe
invulling. Ook het bovenlicht van de entree werd
vernieuwd en er werd een nieuw stoepje voor het
huis geplaatst. Voor de restauratie werd een subsidie verkregen van fl. 2.000,-. Ook de gedenksteen
werd in kleur geschilderd. Op archiefmateriaal is
deze grijs.
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Hogewoerd 16 & 18
Na de vorming van de eerste stedelijke situatie van
Leiden ontstond er vanaf de 13e eeuw een voorstad langs de periferie net buiten de Oostpoort.
Deze strekte zich in eerste instantie uit vanaf de
Hogewoerdsebrug, langs de Nieuwe Rijn, tot de St.
Jorissteeg/Watersteeg en ging daarna dieper landinwaarts tot aan het huidige Levendaal. Dit was een
van de eerste stadsuitbreidingen van Leiden16 en
kreeg de gebuurtnaam West-Kaershof. Dit stukje
Hogewoerd stond tot ver in de 19e eeuw bekend als
de Oude Hogewoerd.
Een exacte bouwdatum van Hogewoerd 16 is niet
bekend. Wel is duidelijk te herleiden dat het oorspronkelijk twee afzonderlijke woningen waren. Een
aan de straat- en een aan de waterzijde met een
stuk erf ertussen. In aanvullend onderzoek van de
kelder en balklagen zijn er elementen aangetroffen
die het eerste huis vroeg in de geschiedenis kunnen
plaatsen. Zo heeft de kelder voor een deel een tongewelf en zijn samengestelde balklagen (moer- en
kinderbinten) in de achterkamer aangetroffen.
Vermoedelijk liep het achtererf oorspronkelijk door
tot aan het water zoals vaker te zien was aan de
Hogewoerd en Breestraat. Door bevolkingstoename,
met name aan het einde van de 16e eeuw, werden
ook de achterliggende terreinen vol gebouwd. Deze
waren vaak bereikbaar via zogenoemde poorten,
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Plattegrond van Hogewoerd
16 met omkaderd de vm.
poort van voorgevel tot
achtererf. Bij het erf is de gang
afgeschuind.

smalle gangen van soms maar een meter breed.
Deze is ook tussen Hogewoerd 16 en 18 aanwezig
en is vermoedelijk gelijk met het huis aan het water
gebouwd door wolverver Oorlof Reyerszoon.
Het totale perceel van Hogewoerd 16 en 18, was
aan het einde van de 16e eeuw in zijn bezit17 . Hij
woonde zelf op de huidige Hogewoerd 16 en verhuurde het andere pand18. Deze laatste werd in
1598 afgebroken tot ongenoegen van zijn buurman
Jan Janszoon van Steyn met wie hij een geschil kreeg
over een scheidingsmuur19 . De zaak kwam voor de
schepenen die de rooimeesters opdracht gaven om
met de bewoners de rooilijn vast te stellen. Het stuk
vermeldt niet exact de plaats van de muur, maar
gezien gesproken wordt over een anderhalfsteens
wand is het aannemelijk dat het ging om een constructieve wand.
In 1783 kocht Abraham Snijders het geheel voor fl.
5.030,- nadat het lange tijd in handen was van de
familie Franken. Verschillende bouwsporen, materialen en ornamentiek wijzen erop dat HW 16 met
het achterliggende pand in deze periode werd verbouwd en verheeld. Door middel van klampstenen
en dakpannen werd de ongelijke schuinte van de
zijgevel van het achterhuis gelijk gemaakt met die
van het voorhuis. Hierdoor ontstond een lange rechte wand van voor- tot achtergevel. De poort werd
overbodig en gezien de aangetroffen oude kozijnen
bij Hogewoerd 16 getrokken. In het voorhuis kwam
een lange gang met het nu nog aanwezige halfrond
gestuukte plafond.
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De moer- en kinderbinten werden weggewerkt
achter houten plafonddelen en ook de voorgevel
werd volledig naar de eigentijdse architectuurmode
opgetrokken.
Na het overlijden van Snijders in 1806 werd Hogewoerd 16 verkocht aan Jean Joussaint en Hogewoerd 18 aan schoenmaker Franciscus Magarius20.
Terwijl het eerste pand tot 1884 een woonhuis
bleef, kwamen er op Hogewoerd 18 na Magarius
verschillende spekslagers wonen die hier vermoedelijk ook hun beroep hebben uitgevoerd 21 .

Glasnegatief van vóór 1905
met aan de rechterzijde de
panden 16 en 18. Deze laatste
heeft hier nog een wit gestucte flesgevel.
Bron: ELO; sign. GN002892
Maker: onbekend.

Na een lange periode van terugval begon de economie in de tweede helft van de 19e eeuw weer op
gang te komen. De industrialisatie die in omringende landen al langere tijd gaande was (in Engeland
al meer dan een eeuw) kwam ook in de Noordelijke Nederlanden op gang en zou een grote omslag
betekenen. Niet alleen voor de bouw van panden
maar ook het gebruik ervan. Met name de oude
panden langs de drukke verkeersaders in de binnenstad werden geheel vernieuwd of kregen alleen een
winkelpui aan de voorgevel en binnen wat aanpassingen. Winkeliers bleven in veel gevallen achter
en/of boven de winkel wonen. Dit zien we zo wel
bij Hogewoerd 16 als 18 terug. De eerste werd in
1884 verbouwd in opdracht van koopman Mijndert
Hubert Fontein 22 . Op de begane grond liet hij een
nieuwe winkelpui bouwen en er kwam een aparte
entree met trap voor de bovenwoning(en). De bestaande binnenwand werd hierdoor deels omgezet
om weer aan te laten sluiten op de pui.

23

Vermoedelijk woonde de winkelier zelf achter de
winkel.
Op archiefmateriaal is te zien dat tussen de winkelruimte en woning openslaande deuren waren
aangebracht. Ook de kelder is in een latere periode
vergroot.
Hogewoerd 18 werd in 1905 door spekslager Buffart
verkocht aan zoetwarenfabrikant Cornelis Jamin 23.
De Leidse architect W.C. Mulder kreeg de opdracht
het pand af te breken ten behoeve van een heel
nieuw pand in de moderne Jugendstil. Hierbij werd
het achterhuis gespaard. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd het pand nogmaals verbouwd en
kwam er een nieuwe indeling.
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Foto van het interieur kijkend
van de winkel richting woonvertrekken.
Bron: ELO;
Maker: afdeling monumentenzorg

Hogewoerd 16 en 18 in
februari 1965 met Jamin in het
rechter pand. De bovenverdiepingen worden dan nog
bewoond.
Bron:Historische Vereniging
Oud Leiden;
Maker: onbekend

25

Hogewoerd 106 & 108
Utrechtse Veer 3
Hogewoerd 106 en 108 is momenteel het onderkomen van studentenvereniging SSR. Na het overlijden van de heer Groenewegen, die de loods aan
de Utrechtse Veer 3 bezat, kreeg de vereniging de
mogelijkheid uit te breiden. Verheling van de stukken grond is echter niet voor het eerst.
In de vergadering van 4 februari 1658 brachten de
burgemeesters de plannen op tafel voor een nieuwe
stadsvergroting 24 aan de oost- en zuidzijde van de
stad waardoor de huidige binnenstad zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen. De Hogewoerdse poort die
in 1635 nog vernieuwd was, werd afgebroken en op
de plaats van de huidige Plantage opgebouwd. De
landerijen van de verschillende eigenaren werden
door landmeter Johannes Dou in kaart gebracht en
door de stad opgekocht. Dou was ook verantwoordelijk voor het stedebouwkundige plan met de nieuwe verkavelingen. Op een van zijn ontwerpkaarten
wordt het stukje grond waartoe ook de panden van
SSR toe behoren als Fase I aangeduid met daarbij de
tekst “reeds verkocht”. Vermoedelijk is verkoop van
dit stuk grond sneller gegaan doordat het bolwerk al
eigendom was van de stad Leiden.
Het grondgebied van de huidige Hogewoerd 106 en
108 met Utrechtse Veer 3 is ontstaan uit vier kavels
die op 23 oktober 1660 door de stad Leiden werden
geveild.
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Hogewoerd 108 bestond uit twee kavels die beide
in de 17e eeuw alleen aan de Hogewoerdzijde bebouwd werden met woonhuizen.
Ook de kavel van 106 werd bebouwd met een
woonhuis. Hierbij is de typisch 17e eeuwse opzet
nog terug te vinden in de plattegrond van de begane grond. Een brede beuk met twee grote ruimten,
gescheiden door een inmiddels verdwenen bedstede waaronder een keldertje. In de smalle beuk zit in
de gang, ter hoogte van de bedsteden, de toegang
tot de kelder en de ronde spiltrap die de verdiepingen ontsluit. Ook het perceel aan de Utrechtse veer
werd bebouwd, maar werd later aan het einde van
de 18e eeuw afgebroken voor pakhuizen.
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“De Stadt Leyden zijnde het
Raemveld”, De plattegrond
van het verloop van de
Hogewoerd en de landerijen
voor uitbreiding van de stad
in 1660
Bron: ELO; sig. PV1162.7
Makers: J. Gerstecoren en J.
Dou in 1658.

De eerste verheling vond plaats op 17 mei 1704
toen Johan Wolffgang Bronk beide percelen van
Hogewoerd 108 kocht. Twee jaar later kocht hij ook
het achterliggende perceel aan de Utrechtse veer25.
Voor lange tijd bleef het stuk grond achter de linkerhelft van Hogewoerd 108 onbebouwd.
Op 12 mei 1725 kocht Adriana van Leeuwen de panden van Bronck. Vermoedelijk liet zij een nieuwe gevel plaatsen voor de panden aan de Hogewoerd met
de dan gangbare Lodewijk-XIV stijl. Het verhelen
van twee woningen en het voorzien van een nieuwe
gevel was in deze periode gebruikelijk, in plaats van
complete nieuwbouw. Adriana woonde zelf tot haar
huwelijk op 29 november 1726 met predikant Barthelomeus Bosch in Den Haag waarna ze hun intrek
in dit pand namen 26.
Adriana van Leeuwen overleed al vrij snel en bleef
kinderloos. Haar goederen, waaronder ook buitenplaats Saenendrift in Alphen aan de Rijn 27 werden
eigendom van predikant Bosch. Deze kocht daarna
ook verschillende andere panden aan, zowel binnen dit bouwblok aan de Hogewoerd als elders
is de stad. In juli 1737 trouwde hij met Catharina
Immerzeel met wie hij drie kinderen kreeg. Jan
Barthelomeus, Adriana Kornelia en Maria Jacomina.
In 1848 kocht zijn schoonzus, Maria Immerzeel het
naastgelegen pand Hogewoerd 106. Zij was peettante van de jongste dochter Jacomina aan wie ze
Hogewoerd 106 dan ook naliet bij haar overlijden in
1885. Jacomina verkocht het huis vrijwel direct voor
fl.12700,- 28
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Mogelijk verbouwde ze met dit geld haar eigen
woonhuis Hogewoerd 108 dat ze drie jaar daarvoor
geërfd had van haar moeder. Hier bleef ze wonen
tot haar dood in 1812 29.
Jacomina liet bij haar overlijden veel bezit na. Niet
alleen van haar zelf maar ook van haar man Michael
van der Meersch. Meerdere woningen in het bouwblok inclusief haar eigen woning werden verdeeld
over haar erfgenamen maar bleven onbewoond 30.
De kosten voor het onderhoud liepen hoog op en
werden door de erfgenamen niet betaald waardoor
loodgieter Barend van der Horn een deurwaarder
inschakelde. Hogewoerd 108 werd, inclusief twee
woningen aan de Utrechtse Veer, door de rechtbank
afgenomen en geveild. Pieter de Haan kocht ze voor
Fl. 200,- en verkocht 108 op 26 januari 1822 voor
een bedrag van fl. 4252,- 31 met de volgende omschrijving:
“Een kapitaal, extra groot, ruimt, hecht, sterk en
zeer wel doortimmerd dubbel Huis en Erve, voorzien
van schoonen ruime Gang, belegd met marmeren
Zerken (Platen), voorts van diverse Spatzeuse behangen en onbehangene Boven- en beneden Kamers en
Vertrekken, ruime Keuken, Uitmuntende Kelder, twee
binnenplaatsen, ruime zolders, Provisie- Knechtsen Meiden- Kamers en verdere offices, staande en
gelegen op de Hoogewoerd en uitkomende met twee
ruimende Vertrekken aan de nieuwen Rijn, belendend aan ….”
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Glasnegatief van de
Hogewoerd rond de vorige
eeuwwisseling.
Op de gevel staat :
Rijks Ethnografisch Museum.
Bron: ELO; sig. GN003382
Maker: onbekend
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Het pand werd gekocht door Jacob van Leeuwen die
ook de naastgelegen panden aan de Utrechtse Veer
kocht. Op het achterdeel waar het huidige Utrechtse
Veer 3 staat, werden pakhuizen gebouwd32. Hij zelf
woonde op de Breestraat en had vele panden in zijn
bezit. Op 4 december 1832 verkocht hij Hogewoerd
108 en Utrechtse Veer 3 aan de Curatoren van de
Rijksuniversiteit. Beide percelen werden in 1850
met elkaar verheeld 33 .
Toen Koning Willem I geleerden opdracht gaf tot het
verzamelen van stukken uit China, Indonesië (Nederlands Indië) en Japan, leidde dit tot het oprichten van het ‘s Rijks Enthnographisch Museum (het
uiteindelijke Rijksmuseum voor Volkenkunde).
Op 4 december 1832 kochten Curatoren van de
Rijksuniversiteit Hogewoerd 108 en Utrechtse Veer
3 van Van Leeuwen en werden de percelen in 1850
met elkaar verheeld34. In 1837 opende het Museum
hier de deuren. De arts Philipp Franz von Siebold
die zich voornamelijk op het Japanse deel richtte,
werd de eerste directeur tot 1859. In 1881 sloot het
museum de deuren voor een grootscheepse reorganisatie35. Deze duurde, langer dan gepland, tot
1883 en het pand werd ook toen nog niet volledig
opengesteld. Vermoedelijk werd ook het naast gelegen pand 106, dat in 1864 in eigendom kwam van
Catherina Petronella van Haagen, op dat moment
verheeld.
Het museum dat voorheen volledig ondergebracht
was op Hogewoerd 108 werd later, mede door de
toename van de collecties, in verschillende panden
in Leiden ondergebracht.
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Bij de opening werd in de kranten de indeling beschreven waaruit is op te maken dat de begane
grond twee grote zalen had. De overloop op de
eerste verdieping zou eveneens een grote ruimte
zijn geweest met aan de achterzijde een kleinere
ruimte. Vermoedelijk is ook de ronde spiltrap die de
zolderverdieping ontsloot in deze periode aangebracht. Bij het bezoek van Koningin Emma en prinses Wilhelmina in 1897 is uit de krantenberichten op
te maken dat er een spiltrap was naar de bovenste
verdieping 36. Bij hun bezoek aan het Ethnographisch
museum bezochten ze eerst conciërge B. Gaykema.
Deze woonde naast het museum op Hogewoerd
106 37 .
Aan de andere zijde van het bouwblok nam Lambertus Groenewegen in November 1886 de beurtveer
van Leiden naar Utrecht over van J. Kraneveld en
ging wonen aan de Utrechtse Veer 18 38. Bij beurtvaart werden met gezette tijden via een vaste route
mensen, vee of goederen vervoerd. Zijn zoon Chris
moest vanaf zijn 13e/14e meevaren 39 en startte op
zijn 24e in 1912 een eigen beurtvaart van Leiden
naar Amsterdam, eveneens vanuit het ouderlijk huis
aan de Utrechtse Veer 18 40. 10 jaar later verhuisde hij naar Utrechtse Veer 8 41. Toen Chris in 1946
overleed was de vloot inmiddels uitgebreid met
vijf schuiten. Het bedrijf werd voortgezet door zijn
zoons Bert en Piet Groenewegen. Door de komst
van de vrachtwagen nam ook de concurrentie toe
en gingen ze zelf ook over de weg vervoeren.
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Garage aan de Utrechtse Veer
met nog een bouwlaag op de
begane grond.
Bron: Historische Vereniging Oud Leiden; sign.
166_6vo_6vo0148
Makers: J.J. Sleyser en W. van
Oosten.

De achterkamer op de begane
grond van Hogewoerd 106 in
1988
Bron: ELO; sig. PV30858.53-2
Maker: afdeling Monumentenzorg.

Hiervoor werd in 1961 de achterhelft van Hogewoerd 108 van SSR aangekocht voor de bouw van
een garage42 . In 1964 werd deze voorzien van een
extra woonverdieping op de garage 43. Ondanks de
groei met uiteindelijk zes wagens stootten de broers
het bedrijf in 1967 weer af en bleven daarna alleen
nog speciale goederen vervoeren. Tot 1971 vervoerden ze ook het papier voor Het Leidsch Dagblad,
maar er kwam een eind aan de relatie toen de Rijnen Schiekade werd gedempt voor de aanleg van een
weg44.
In 1954 betrok Sociëteit S.C.R.E.D. (dat in 1984 de
naam S.S.R. – Leiden kreeg) de zolder aan Hogewoerd 108. Op de eerste verdieping was boven de
dansschool een pastadrogerij gevestigd 45 . Vijf jaar
later kocht S.C.R.E.D. het pand samen met Hogewoerd 106 aan en breidde de studentenvereniging
langzaam uit naar de andere verdiepingen.
Met het overlijden van Piet Groenewegen, kreeg de
vereniging ook het pand aan de Utrechtse Veer 3
weer terug en werd het weer een geheel.
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Herengracht 72
Caerte vant gedeelte der Nieuwe vergrootinge der Stadt Leyden twelck gelegen is tusschen
den Oude ende Nieuwen Rijn,
sulx het selve met straten en
wateren voorsien ende doordeelt sal werden. Uit 1660
Bron: ELO, Signature PV1022.1

Met de stadsuitbreiding in de tweede helft van
de 17e eeuw kwam de functie van de Herengracht
als vestgracht te vervallen, evenals de stadsmuur.
Een stukje fundering van de Grietgentoren is onlangs ontdekt in het achterhuis van dit pand door
de collega’s van Erfgoed Leiden. De grond waarop
de stadsmuur stond, voldeed niet qua diepte om
uit te geven als bouwgrond. Hierdoor besloot het
stadsbestuur de Herengracht in oostelijke richting
te verleggen. De vrijgekomen grond van de nieuwe
gracht werd gebruikt om de bestaande Herengracht
te dempen 46 . Hierna werden beide zijden van de
(nieuwe) Herengracht verkaveld en verkocht voor
woonhuizen.
Op 8 september 1659 kochten bakker Hendrick Middelman en kaarsenmaker Jan Lucaszn van Croonen
de kavels 26, 28 en 30, de huidige huisnummers 72,
74 en 76 47 . Zij lieten er als belegging woonhuizen op
bouwen voor verhuur zoals toen wel meer gebruikelijk was. Onduidelijk is de onderlinge verdeling
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tussen de twee beleggers omdat het woonhuis daarna steeds op naam kwam te staan van de erven van
Hendrick Middelman die het uiteindelijk in 1668 verkochten. Mogelijk was de kaarsenmaker de borg bij
de koop van de percelen. Vanaf dat moment werd
het pand tot het einde van de 17e eeuw nog zeven
keer verkocht en vererfd, met tussenpozen van circa
1 tot 20 jaar. Ook dit pand had de bekende plattegrondindeling met voor- en achterkamer waartussen
de trap en bedstede met daaronder een (half verdiept) keldertje. Veranderingen aan de indeling van
het pand lijken pas in het eerste kwart van de 18e
eeuw te hebben plaatsgevonden, gezien het metselwerk in de voorgevel en de toegepaste kozijnen.
In 1820 kocht Johannes Jacobus Groen
“het huis en erve aan de westzijde van de Heerengracht met nog een pakhuis of werkhuis uitkomende
in de Vestestraat”
van Gabriel van Oerle voor fl. 700,- 48 . Hij huurde het
pand al eerder van Van Oerle die ook de belendende percelen in eigendom had 49 . Meerdere aanwijzingen, zoals de binnendeuren en Empire- schuifvensters lijken te suggereren dat hij het pand heeft
verbouwd. Op 1 april 1870 verkocht zijn jongste
zoon het pand aan Jan van Dijk voor fl. 3.400,- en
werd de woning weer verhuurd. Vanaf deze periode
woonden er meerdere gezinnen, waaronder Gijsbert
van Herwijnen en Johanna van Dijk, die het pand
aan het einde van die eeuw overnamen.
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kaart met verkochte percelen 1660
Bron: ELO

situatie in 1670 van Van Hagen.
Bron: ELO

Kadastrale minuut uit 1832
Bron: Kadaster

situatie in 1850 van Van Campen.
Bron: ELO
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Herengracht aan het einde van
de 19e eeuw.
Bron: ELO, Sig. GN005325
Maker: onbekend.

Foto uit 1912 van de voorgevel. Goed te zien zijn de twee
deuren die terug liggen in een
portiek.
Bron: ELO; PV30761.15
Maker: F.W. de Waart in 1912

In juli 1902 splitsten zij het pand in een boven- en
benedenwoning. Hierbij werden twee voordeuren
aangebracht in een portaal op de begane grond.
Vermoedelijk is ook de trap naar de eerste verdieping en de indeling op zolder in deze periode aangebracht. 66 jaar later werd de aanpassing in de gevel
ongedaan gemaakt en kreeg het weer een toegangsdeur.
In 1986 werd een vergunning aangevraagd voor
het wijzigen van de achtergevel van het achterhuis.
De tekening is niet geheel duidelijk, maar het lijkt
erop dat, gezien het materiaalgebruik van trappen,
wanden en deuren het hele pand in deze periode
is verbouwd. De tekening geeft nog wel de indeling
weer van de periode voor de huidige situatie. Ook
werd de toegang tot de rechter uitbouw verplaatst
naar het achterhuis.

41

Rhijngeesterstraatweg 38
In de afgelopen periode is het voorste deel van het
pand aan de Rhijngeesterstraatweg 38 verbouwd.
Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden is bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te
krijgen in de bouwgeschiedenis van dit pand. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende archieven
en publicaties. Met name van de onderzoeken van
de heer H.A.J.M van Woerden (1901-1985) in het
maandblad ‘Over Oegstgeest’ en van de heer W. J.
van Varik in het Leids Jaarboekje van de Vereniging
Oud Leiden is dankbaar gebruik gemaakt.
Oegstgeest ligt op een van de zandruggen van
de oude duinen die circa 11.700 jaar geleden zijn
ontstaan. De Rhijngeesterstraatweg wordt op oude
kaarten aangegeven als Heerenwegh of Heereweg. De benaming Heer komt vermoedelijk uit het
oud-Nederlands en betekende leger50. Veelal betroffen het oude Keltische handelsroutes op de ruggen
van de oude duinen die tijdens de Romeinse periode
zijn verbeterd om zo grotere legers te kunnen verplaatsen. Later werden deze gebruikt door de Graven van Holland die langs de verschillende Heerenwegen hun domeinen bezochten. Het vele verkeer
maakte bebouwing langs deze weg dan ook logisch.
Dit gold met name voor herbergen waaronder de
Graaf Maurits en Het Wapen van Oegstgeest.

43

44

Een tekening van Johannus
Dou van 22 mei 1653 in
opdracht van de heer Johan
Knotter. Hierop is te zien dat in
het omcircelde pand “de balju
van oegstgees” woont.
Bron: ELO, Sig. PV80510
Maker: J. Dou

Kaart uit 1615 met Den
Heerwegh van oosgeest naer
Leyden. Bij de woning is een
hooiberg getekend. Aannemelijk is dat het agrarische
funktie heeft.
Bron: ELO; PV PV80506
Maker: onbekend

Een exact bouwjaar van de eerste bouwfase is
niet bekend. Het aangetroffen metselwerk van de
zuidgevel en het eerste deel van de noordgevel
geven de indicatie dat dit gebouwd kan zijn aan
het einde van de 16e of eerste helft 17e eeuw. Dit
wordt ondersteund door de aangetroffen gebinten
in de rechterbeuk van de woning 51 . Uit onderzoek
van de heer H.A.J.M van Woerden (1901-1985) blijkt
dat het huis vóór 1601 in het bezit was van een bakker, Lenert Jeroeszn. die het op 11 augustus van dat
jaar verkocht aan Lodewijck Abrahamszn., eveneens
bakker maar ook herbergier en metselaar52 . Tijdens
de bouwwerkzaamheden is een kleine kelder aangetroffen onder het linkerdeel van de woning. De
toegang bevond zich in de scheidingsmuur met het
rechterdeel van het pand en ligt deels onder het
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maaiveld. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
oudste vorm van de boerderij een rechthoekige oppervlakte had, een zogenaamd hallenhuis, dat in een
latere periode aan de voorgevel is uitgebouwd. Hierdoor kreeg de boerderij een L-vormige oppervlakte,
een zogenaamde krukhuisboerderij. Dergelijke boerderijen komen vaker voor in Zuid-Holland en zijn
in de meeste gevallen ontstaan nadat boeren zich
meer gingen toeleggen op de productie van melk,
kaas en vooral boter. Deze zuivelproducten vroegen
niet alleen een uitbreiding van de stalruimte voor
het vee maar ook om vergroting van de melkkelders.
Boven de kelders was de zogenaamde opkamer.

Ortogonale foto van de scheidingswand met de aangegeven
bouwsporen.

In de eerste helft van de 17e eeuw verwisselde het
pand regelmatig van eigenaar. Dit kan verklaren
waarom de noordgevel voor een deel is ingeboet
met oud metselwerk, voorzien van klezoortjes in
de eindoplossing. Een van de eerste ‘betrouwbare’
tekeningen van dit gebied komt van landmeter Johannes Dou uit 1653. Hij geeft op zijn tekening aan
in dat in deze woning de ‘Baljuw van Oegstgeest’
woonde. Dit moet baljuw Anthony van Dortmont
zijn waarover Van Woerden schrijft, die het in 1646
gekocht had van de weduwe van Cornelis Jacobszoon. Na Dortmont kwam het in handen van de
Baljuws Johan Wijgans (1660) en Lambertus de Ruyt
(1677). Hij was de eerste die het gebied uitbreidde
door aankoop van de naastgelegen herberg de Graaf
Maurits en bijbehorende landerijen. Ook de boerderij daarnaast met landerijen van de erven Trompert
werd door hem in 1690 gekocht.
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In 1709 was het pand eigendom van predikant
Petrus van den Upwich die ook de gronden en het
Rechthuis kocht, waarna het gebied vermoedelijk als
Hofstede Duinzicht bekend stond.
Door vererving aan kinderen veranderde het pand
in de 18e eeuw enkele malen van eigenaar. Op basis
van de gevonden bouwsporen lijken verbouwingen
in deze periode niet gebeurd of uitgewist te zijn
door latere verbouwingen.
Toen Jan van Royen in 1803 stierf had hij de hofstede in zijn bezit door erving van zijn vader. Op zijn
beurt liet hij het na aan zijn dochter Anna Margaretha Cypriana van Royen en zoon Evert Jacob van
Royen die in eerste instantie onder voogdij van zijn
schoonzus Margaretha Maria Berger stonden. In
haar testament kregen beide kinderen niet alleen
de erfenis van hun ouders waaronder de hofstede,
maar ook nog ieder drieduizend gulden van hun
tante 53. Cypriana was getrouwd met Pieter Pieterszoon van Lelyveld, Capitein bij de schutterij van de
stad Leiden. Ze woonden in Leiden, eerst aan de
Breestraat en later, ten tijde van haar overlijden aan
de Hooigracht 54. Vermoedelijk hadden zij de hofstede als zomerhuis om de stank in de stad te vermijden.
Gezien het metselwerk aan de noordzijde en de
interieurafwerkingen, in combinatie met de erfenissen, is met vrij grote zekerheid te zeggen dat zij het
pand drastisch verbouwd hebben. Hiermee kreeg
het pand zijn huidige vorm en massa. De kelder en
opkamers verdwenen waarmee de begane grond
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Voorgevel van Klein Duinzigt of
Klein Curium werd eveneens in
deze periode aangepast.

aan de voorzijde gelijkvloers werd. De oude uitbreiding van kelder en opkamer, werd naar achteren
toe verder uitgebouwd. Hierbij werd halverwege de
uitbreiding een nieuwe kelder aangebracht ten behoeve van provisie. In de voorkamer kwam tegen de
zijgevel een nieuwe schouw die werd opgetrokken
uit handgevormde bruinrode baksteen. Deze komt
overeen met de scheidingswand tussen de kamer en
de gang daarachter. Ook de aankleding en de deuren kunnen in deze periode geplaatst worden.
Tevens gaf zij opdracht aan de bekende tuinarchitect Zocher sr. om de tuin ten zuiden van het huis te
ontwerpen conform de in zwang geraakte Engelse
landschapsarchitectuur.
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Zes jaar na het overlijden van Cypriana kwam de
hofstede in bezit van Baron van Wijkerslooth. Hoewel hij voor Oegstgeest en het Nederlandse katholicisme van groot belang is geweest, lijkt van zijn
invloed op het onderzochte pand nauwelijks sprake.
De bouwwerkzaamheden richtten zich vooral op
nieuwe gebouwen zoals een huis in de tuin, dat
inmiddels weer is afgebroken. Ten noorden van de
woning liet hij door Moeder Overste van de Congregatie der Religieuzen Penitenten Recollectinen van
Onbevlekte Ontvangenis in Oegstgeest het huidige
klooster bouwen. In klein Duinzicht, zoals de woning
was gaan heten, woonde pastoor van Middeldorp
tot aan zijn dood in 1872.
Het pand werd daarna door verschillende mensen
bewoond, waaronder dorpsdokter Petrus Biljouw.
Gezien de periode dat hij hier woonde (1872-1899)
heeft hij enkele aanpassingen gedaan aan de woning. Zo is er een extra entreedeur in de noordgevel
geplaatst als toegang tot de praktijkruimte. Ook op
de zolderverdieping lijken, gezien het materiaalgebruik, enkele werkzaamheden te zijn uitgevoerd
zoals een dwarsgang in het midden van de woning
tussen beide kappen. Mogelijk heeft hij ook de twee
rechtervensters in de voorgevel aangebracht of aangepast en een gaskachel in de rechterkamer laten
plaatsen.
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Verschil in metselwerk bij de
ingang laten verschillende
bouwperioden zien. Eindoplossing met klezoortjes (rechts)
en drieklezoren (links).
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Een bon is een administratief deel van de stad. Elk had vier 		
bonmeesters die verschillende verantwoordelijkheden hadden
zoals het inzamelen van geld.
OERLE, Dr. Ir. H.A. van (1975); Leiden binnen en buiten de stads
vesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling
binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden
eeuw (2 delen); E.J. Brill, Leiden. p.109
Vermoedelijk betroffen het vrienden van haar zoons die zelf ook
muzikanten waren
Burgers, J.W.J., The lute in the Dutch golden age: musical 		
culture in the Netherlands 1580-1670
Leidse Courant 2 oktober 1962 p7
Leidsch Dagblad 29 september 1998 De twee briefjes zijn in het
Museum de Lakenhal bewaard.
Leidsch dagblad 13 december 1913
ELO; Archief 501A, Art. 5113, Chaertbouc
gezien de taxatiewaarde van 6 gulden volgens het Vetusboek
Buurquestieboeken, inventarisnummer 48A, blad103, aktenum
mer 12; ELO; Vetus, AR 501A, inv. 6595 f. 117 en; ELO, Bonboek,
Art. 501A inv. 1664, f. 146
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nieuwd
ELO, Bonboek, Art. 501A inv. 1664, f. 145
ELO, Bonboek, Art. 501A inv. 1664, f. 145
ELO:; art. 506, inv. 2403; f. 766/770
Openbaar bouwregister; BV 50171, brief van Böttcher aan Burge
meester en Wethouders, d.d. juli-1954
NB De boeken van Van Oerle spreken van voor 1294 en Erfgoed
Leiden van 1350
OERLE, Dr. Ir. H.A. van (1975); Leiden binnen en buiten de stads
vesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling
binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden
eeuw (2 delen); E.J. Brill, Leiden. p.9 en Chaertbouc van Salomon
Davidsz van Dulmanhorst en Jan Pietersz Dou uit 1588-1597
NL-LdnRAL_AR_501A_6596_232
NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48. Buurquestieboe		
ken,1597-1796. Deel A
OAT-lijsten behorende bij de kadastrale minuutakten van om		
streeks 1830
Kadasterarchief: LeggerArtikel_LDN01_7399_55-72_REEKS2
Kadasterarchief: LeggerArtikel_LDN01_7399_55-72_REEKS2
Kadasterarchief: LeggerArtikel_LDN01_11740_ _REEKS2
OERLE, Dr. Ir. H.A. van (1975); Leiden binnen en buiten de stads
vesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling
binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden
eeuw (2 delen); E.J. Brill, Leiden. p 368
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