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Plattegrondvan de begraafl>laatsHeerenpoort, ca. 1828. Op depunt van het balwer/e bevina't zich een zogenaarn
keerlus, waardoor bespannen wagens en koetsengemakkelijk /eana’en omkeren. Coll. ELO.
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Het Armenbolwerk
Of de geschiedenis van een vergeten begraafplaats

Herbert van Hoogdalem en Kees Walle

Op de Langegracht bij de kruising met de Klokpoort staat een flatgebouwdat
met een onderdoorgang toegang geeft tot het Huigpark. Vanaf dat punt leiden
twee smalle paden via een klapbrug naar de Maresingel. Oudere Leidenaars zul-
len zich herinneren dat daaromtrent het armoedige Huigstraatje liep, langs een
afgezet terrein dat voor 1963 ruimte bood aan de metershoge cokes- en sintel—

bergen van de SLF, de Stedelijke Licht Fabriek of voluit de Stedelijke Fabrieken
van Gas en Electriciteit. Minder bekend is dat zich hier tot 1910 de begraaf—

plaats Heerenpoort bevond, die haar naam ontleende aan de in 1865 afgebroken
stadspoort aan het noordelijk eind van de Oude Herengracht. In de negentiende
eeuw stond de begraafplaats vooral bekend als het Grote ofArmenbolwerk— en
vooral de laatste benaming maakt duidelijkwelke stadgenoten hier hun laatste
rustplaats vonden.

Aan haar bestaan is in de loop der tijd wel enige aandacht besteed, maar die is

minimaal in vergelijking met de belangstelling voor het funeraire erfgoed aan
het eind van de Groenesteeg1 en naast de Zijlpoort.2 Dat is deels verklaarbaar
omdat de laatstgenoemde begraafplaatsen er nog steeds zijn; de eerste als gecon-
serveerd rijksmonument, terwijl de tweede — met een onderbreking tussen 1969
en 1985 — nog in functie is. Daarbij komt dat het grafveld achter de Groenesteeg
tal van doden herbergt die tijdens hun leven welgesteld, gerespecteerd en soms
beroemdwaren. Toch is de geringe aandacht voor de begraafplaats Heerenpoort
merkwaardig, want in de relatief korte periode vanaf begin 1817 tot halverwege
1910 vonden op dit terrein van slechts 5.920 m2 maar liefst 49.602 Leidenaars

Herbert van Hoogdalem is voorzitter van KeesWalle heeft eerder in l990, l992
de stichting het Kleine Leidse Woonhuis en en 2007 over uiteenlopende onderwerpen
beheerder van het Museum LeidsWevershuis in het Leidsjuarboel<je gepubliceerd.Van zijn

aan de Middelstegracht. hand verscheen in 2005 tevens het boek
Buurthouden.
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een laatste rustplaats. Op dat aantal en die oppervlakte komen wij straks nc
terug, maar zeker is dat daar gedurende het genoemde tijdvak veel meer persone
ter aarde zijn besteld dan op het Valkenbolwerk, het Papegaaisbolwerk, de Grol

nesteeg en — vanaf 1828 — de Zijlpoort.

Het Grote Bolwerk aan de Witte Singel
Het ontstaan van de begraafplaats aan de Groenesteeg hing samen met het la1
delijk verbod — eerst in 1813, daarna definitiefvanaf 1829 — om in de kerken '

begraven. Dat gold ook voor het grafveld naast de Zijlpoort, met als bijkomen
‘

argument dat de Leidse rooms—katholiekenhet belangrijk vonden om hun dode
aan gewijde grond toe te vertrouwen.

ÌZzbel ]:Aantallen begravingen op de begmazfilaats Heerenpoort1817 — 1910

Vanaf 30 januari 1817 tot en met de sluitingop 21 mei 1910 zijn op de armenbegraafplaa
Heerenpoort 49.602 personen begraven, waarvan 39.445 in de 5e klasse en 10.157 in (

(pro deo) 6e klasse.

jaren vĳfde klasse in % zesde klasse in % totaal
1817-1826 geen 0 1.671 100,0 1.671
1827—1828 geen 0 246 100,0 246“

1829-1838 4.018 74,9 1.348 25,1 5.366-
1838 229 75,3 75 24,7 304‘

1839-1909 35.059 83,7 6.813 16,3 41.872
1910 139 97,2 4 2,8 143'
totaal 39.445 79,5 10.157 20,5 49.602

1 ArchiefNederlandsHervormdeKerkvoogdij (NHKV) inv.nr. 1476 en 1477.
3 ArchiefNHKV inv.nr. 435 en 436 (resp. 113 en 133 begravingen).
5 SA1H inv.nr. 4511.
4 2e halfjaar van 1838, zie ArchiefNHKV inv.nr. 836.
SArchiefNHKV inv.nr. 836, 837, 838, 839, 839A, 840 en 841.
°ArchiefNHKV inv.nr. 794*13.

N.B. Volgens de auteurs van het boek ‘Groenesteeg: Geschiedenis van een Leidse begraafplaats’ (2

pag. 48 en 49), zijn gedurende de periode 1839—1909 op de begraafplaats Heerenpoort 39.990 pe
sonen begraven (waarvan 34.770 in de 5e klasse en 5.220 in de 6e klasse). Dat zijn 1.882 mind
begravingen dan volgens onze telling. Omdat de bron niet is vermelden de auteurs zich die niet me
herinneren, kan het tellingverschil niet worden verklaard.

132 LEIDS JAARBOEKJE20]

Daarentegen heeft de stichting van de begraafplaats Heerenpoort niets van
doen met de veranderde wetgeving. Een korte terugblik: na 1635 kregen de Lei-
denaars die niet in een van de hoofdkerkenwerden begraven een laatste rustplaats
op een van de bolwerken.3 Dat waren het Grote Bolwerk aan de Witte Singel,
het Valken— of Rijnsburgerbolwerk naast molen De Valk en het Papegaais— of
Marepoortbolwerkoostelijk van de Marepoort. De bolwerken waren uitermate
geschikt voor begravingen. Niet alleen omdat ze zich aan de stadsrandbevonden,
maar vooral omdat deze onderdelen van de stadsvesting enkele meters hoger lagen
dan het maaiveld. Daardoorkon het grondwaterniet wordenverontreinigdof een
hoogwaterpeil de lijkontbinding belemmeren.

Met name op het Blauwe of Grote Bolwerk, waar zich nu de Sterrewacht be-
vindt, werden de meeste arme Leidenaars begraven. Die situatie veranderde in
1816 toen de Universiteit te kennen gaf dat zij haar kruidtuin — dus de Hortus
Botanicus —— wenste te vergroten met de grond gelegen tussen de Catharijnevest—
steeg (het verlengde van de Nonnensteeg),Witte Singel en Doelenachtergracht
(nu Vijfde Binnenvestgracht). Weliswaar stonden op dat terrein nog enkele tien—

tallen huisjes, maar die bevonden zich in bouwvallige staat.4

De Universiteit werd op haar wenken bediend; het feit dat burgemeester Helde—
wier tevens curatorwas van de Hogeschool zal daar niet vreemd aan zijn geweest.
Op 31 oktober presenteerde de stadsarchitect Salomon van der Paauw een uit—

voerige notitie met tekeningen.5 Daaruit blijkt dat hij veel belang hechtte aan het
slopen van de bouwvallige vijftiende—eeuwse stadsmuur tussen het Grote Bolwerk
en deWittepoort. Op die manier zou de stad van het kostbare onderhoud verlost
zijn. Voordeel was ook dat de mest uit de aan de muur grenzende paardenstallen
op het Doelenterreinvoortaan niet meer door de stad, maar per schuit vanaf de
singel kon worden afgevoerd.

Van der Paauw rekende voor dat de verkoop van de af te breken muur — vele
tienduizenden stenen — geld zou opleveren. Dat was pienter bedacht, want dank—
zij nauwkeurige opmeting van de stadsarchitect weten we dat de muur ruim
497 meter lang en 60 cm (drie steens) dik was. De muurhoogte, gerekend vanaf
het waterniveau van de singel, bedroeg 4,70 meter.6Dan was er nog de verkoop—
opbrengstvan de bomen die de nagenoeg lege stadskas zou spekken. En wellicht,
zo opperde Van der Paauw, waren er tuinders die belangstelling hadden voor de af
te graven grond van de aarden vestingwal (het taludwaar de muur tegen steunde).
De gemeenteraad ging al op 5 november 1816 akkoord.7
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7aoel 3: Onderhoudskosten van de begraafilaatsen Groenesteeg, Mare— en Heerenpoort
in verhouding tot loet aantal begravingen

Bron: Voor de onderhoudskostenhet ArchiefNed. Herv. Kerkvoogdij inv.nr. 1347.
Voor de begravingen de betreffende begraafregisters.

Over de periode 1864-1879 zijn van een aantal jaren de onderhoudsbudgettenvan de drie door de
HervormdeKerkvoogdij beheerde begraafplaatsen bekend. Uit onderstaandevergelijking blijkt dat
aan de begraafplaatsen Groenesteeg en Marepoort respectievelijk 47,9% (kolom 4) en 41,5% (ko—

lom 6) van het budgetwerd toegewezen, terwijl de armenbegraafplaats Heerenpoort het met 10,6%
(kolom 8) moest doen. Uit de toelichting blijkt dat voor de Heerenpoort alleen het hoognodige
(zand, grint en nummerpaaltjes)werd uitgetrokken, terwijl de twee andere begraafplaatsen ruimer
van middelen— zoals beplanting— werden voorzien.

Het contrastwordt nog groter wanneerde aantallen begravingen tegen de onderhoudsuitgaven
worden afgezet. Terwijl de begraafplaats Groenesteeg bijna de helft van het onderhoudsbudgetont—
ving, vonden daar slechts 4 % (kolom 10) van de begravingen plaats. Voor de Marepoortwas dat
bijna 22 % (kolom 12), terwijl de begraafplaats Heerenpoort 74 % van de begravingen voor haar
rekeningnam.

Onderhoudskostenin guldens en percentages Begravingenin aantallen en percentages
Totaalbudget Groenesteeg Marepoort Heerenpoort Groenesteeg Marepoort

'

Heerenpoort

jaren f % f % f % f % 7L % 7L % Í %

1864 1.189 100 259 21,8 821 69,0 109 9,2 34 4,3 132 16,8 619 78,9

1865 1.524 100 814 53,4 601 39,4 109 7,2 44 5,0 164 18,8 666 76,2

1869 269 100 131 48,7 83 30,8 55 20,5 38 5,0 174 22,9 548 72,1

1870 579 100 450 77,7 65 11,2 64 11,1 34 3,0 241 20,9 877 '
76,1

1873 430 100 215 50,0 160 37,2 55 12,8 45 5,2 198 22,9 621 71,9

1875 150 100 65 43,3 60 40,0 25 16,7 45 5,1 187 21,3 645 73,6

1876 410 100 260 63,4 100 24,4 50 12,2 28 3,3 198 23,5 618 73,2

1879 340 100 150 44,1 140 41,2 50 14,7 41 3,4 310 25,6 861 71,0

totaal 4.891 100 2.344 47,9 2.030 41,5 517 10,6 309 4,2 1.604 21,8 5.455 74,0

De Heerenpoort als ‘algemene begraafplaats’
In 1869 werd een nieuwe wet op de lijkbezorging van kracht.46 Daarin was be—

paald dat iedere gemeente over een algemene begraafplaats diende te beschikken.
Omdat de bolwerken voldoende ruimte boden, was het onnodig om een geheel
nieuwe begraafplaats aan te leggen en besloot men om voor dat doel een deel van
het Valkenbolwerk te bestemmen.
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Zoals gezegdwerd daar sinds 1831 niet meer begraven,47 maar hoofdzaak was dat
dit grafveld gemeentelijk eigendom was. In 1870 verzocht het Israëlitisch armbestuur
om een deel van de begraafplaats af te zonderen om minvermogende geloofsgenoten
te begraven — en aldus geschiedde.48 Overigens was toen al de verwachting dat er
weinig gebruik van zou worden gemaakt en inderdaad was dat het geval.49

In die situatie kwam in 1904 verandering, omdat het gemeentebestuurtijdig wil—

de anticiperenop een vergroting van de veemarkt. Dat was van belang met het oog
op de wettelijk voorgeschreven grafrust van minimaaltien jaar.Maar die tien jaren
zouden pas ingaan op het moment dat elders in de stad een nieuwe algemene
begraafplaats was ingericht. Omdat gedurende de periode 1894—1903 slechts vijf—

tien joodse ingezetenen waren begraven op wat nu de Lammermarkt is, was de
verwachting dat met een stukje grond van 70 m2 kon worden volstaan. Wel zou
dat conform de joodse gebruiken opnieuw een afgescheiden deel moetenworden.
Voorgesteld werd om een en ander op de begraafplaats Heerenpoort te realiseren.
Er moest dan wel naast het al bestaande een nieuw lijkenhuisje worden gebouwd.
Samen met de ophoging ter plekke en het plaatsen van een aanlegsteiger kostte de
verplaatsing f 1000, terwijl de grondhuur jaarlijks f 25 bedroeg. B enWmeldden
dat de Hervormde gemeentecommissie reeds had ingestemd.50Op het algemene
gedeelte van de Heerenpoort is nadien slechts één persoon begraven,51 terwijl het
joodse grafveldje op de Lammermarktpas in 1961 is geruimd.52

Wat de begraafplaats Heerenpoort verder betreft, kan worden gemeld dat in
1896 de bouw van een aula met grafmakerswoning werd aanbesteed.53Sprekend
over voorzieningen illustreert dat opnieuw de tegenstelling tussen arm en rijk,
want de begraafplaats aan de Groenesteeg beschikte al in 1828 over zo’nwoning,
die in 1860 werd uitgebreid met een aula.54Ook wat het reguliere onderhoud aan—

ging kwam de Heerenpoort er in vergelijking met de twee andere begraafplaatsen
bekaaid af (zie tabel 3).

‘... dan start de boel in, want men bouwt op kisten!’
De groei van de Leidse bevolking bracht met zich mee dat de begraafplaatsen aan
de Groenesteeg, Marepoort en met name de Heerenpoort te klein werden. In
1908 kocht de HervormdeGemeentehet landgoed Rhijnhof aan, toentertijd nog
op het grondgebied van Oegstgeest gelegen. Op 24 mei 1910 opende de nieuwe
begraafplaats haar deuren, nadat een week eerder de 73—jarigeDaniel Bodijn zowel
letterlijk als figuurlijk een laatste rustplaats op de Heerenpoort had gevonden.55
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Plattegrondvan de begraaf—

plaatsHeerenpoort, 1901.
Het is goed te zien dat de
begraafl7laats vol is en dat zelfi
de bermen langs de Maresingel
worden benut. In het grafi/eld
rechtsonder werden de ‘ca—

davers van het Nosocorniurn’
(het academisch ziekenhuis)
begraven. Ook vonden hier de
overledenen die 6e klasse werden

begraven een laatste rustplaats.
Coll. ELO.

Maar nadat de armenbegraafplaats op 21 mei werd gesloten, zou haar
geschiedenis nog een lang vervolg krijgen. Met het oog op uitbreidingwilden de
Stedelijke Lichtfabriekende voormalige begraafplaatsen aan de Mare— en Heeren-
poort aankopen voor opslag van steenkolen. Kennelijk bestond er (ondanks de
erkenningvan 18 59) twijfel over het eigendomsrechtvan de terreinen, zodat het
gemeentebestuur door het advocatenkantoor Goudsmit & Cosman een onder—
zoek liet instellen. Nadat duidelijkwas dat de NederlandsHervormde Gemeente
toch echt eigenares was van de twee begraafplaatsen, stelden B en W aan de
gemeenteraadvoor om de respectievelijk 54,6 en 59,3 are grote terreinen voor
f 12.000 en f 20.500 aan te kopen.56

De behandelingvan het voorstel verliep echter niet zonder slag of stoot.57 Een
raadslid, de aannemer]. Botermans, voerde aan dat het terrein vanwege de wette—

lijk voorgeschreven minimale grafrust van tien jaar niet mocht worden gebruikt.
Bovendien wees hij er op dat de wet niet toestond dat de grond van een geslo-
ten begraafplaats eerder dan na dertig jaar dieper dan een halve meter mocht
worden afgegraven. In verband daarmee had een andere opponent, het raadslid
K.D. Sijtsma, berekend dat — het renteverlies in aanmerkinggenomen— de prijs
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leerenpoortbolwerk voor de afgraving. De foto dateert van voor 1931; in dat jaar verdwenen de wieken van de

eneens afgebeeldemolen De Stier. Coll. ELO.

l

per vierkante meter niet f 3,46 maar uiteindelijkf 8 zou bedragen. Bovendien
vreesde hij dat de eigenaars van graven redenen zoudenhebben om te procederen.
Naar zijn mening kwam het voorstel 25 jaar te vroeg! Burgemeester De Gijselaar

l wierp tegen dat men door afzien van de koop speculanten gelegenheid zou bie—

j den om zich van de terreinen meester te maken — om die vervolgens voor veel
meer geld aan de gemeente door te verkopen. Volgens de burgemeester waren er
geen grafrechten in het geding; er was slechts sprake van één grafdat spoedig zou
worden geruimd.58 Ten slotte wees De Gijselaar erop dat afgraving niet aan de

\ orde was, omdat het terrein alleen voor steenkolenopslag mocht worden gebruikt.
Waarop Botermans smalend opmerkte: ‘. . .dan stort de boel in, wantmen bouwt op
kisten!’Ondanks deze bezwaren stemde de gemeenteraad met het voorstel in.

Daarna gebeurt er jarenlang niets; kennelijk had de uitbreiding minder haast
dan het gemeentebestuur in 1916 beweerde. Maar in 1932 wilde men het ter-
rein van de voormalige begraafplaats toch laten afgraven, nog steeds ten behoeve
van steenkolenopslag. Omdat er sinds de sluiting in 1910 slechts 22 jaren wa-
ren verstreken, weigerde Gedeputeerde Staten onder verwijzing naar de wet
een vergunning af te geven. Daarop ging de gemeente in beroep bij de afdeling
Geschillen van Bestuur van de Raad van State. Dat college overwoog dat de afgra—
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ving nodigwas voor de beoogde uitbreidingvan de SLF en dat de afgraving geen
problemen voor de volksgezondheid zou opleveren — en dus werd het besluit van
GS vernietigd.59

De gemeente had zich al die moeite kunnen besparen, want een jaar later barstte
een heftige discussie los over de bestemming van het terrein en de afbraak van
de Huigbrug die de Maresingel via de Huigstraatmet de Langegracht verbond.60
Het gemeentebestuur wilde de brug onder druk van de SLF in oostelijke

richting tegenover de Susanna Klinkertstraat verplaatsen.61 Daardoor zou de
energiecentrale het gehele terrein van de voormalige begraafplaats voor uit—

breiding kunnen benutten en dat was belangrijk voor de jaarlijkse aanvoer en
berging van 50.000 ton cokes. Het verzet vanuit de gemeenteraadwas echter
groot, met name van linkse zijde. De reden was dat ten noorden van de Mare—

singel in de loop der jaren een flinkewoonwijkwas verrezen en de bewoners van
Leiden—Noord druk gebruik maakten van de Huigbrug die hun buurt met de
binnenstad verbond. Bovendien werd over geldverkwisting gemopperd, omdat
de nieuwe oeververbindingvlakbij de Herenpoortbrug was geprojecteerd. Ook
zou een bestemming van het terrein ten gunste van de SLF de aanleg verhinde-
ren van een — toen al! — geplande noord—zuidverbinding tussen Langegrachten
Maresingel, aansluitend op de Hooigracht en een verbrede Pelikaanstraat. Het
verzet vanuit de raad was vooral afkomstigvan de SDAP en de CPH, respectie—
velijk vertolkt door T. Groenevelden H. van erlzen.62Wethouder Goslinga rea—
geerde vilein op het raadslid Groenevelddoor te zeggen dat de SDAP zich altijd
een principiële voorstander van gemeentebedrijvenhad getoond, maar zich nu
keerde tegen het belang van de SLF. En over de gewenste noord-zuidverbinding
zei hij: ‘Die doorbraak van Pelikaanstraat en Oaa'en Singel naar de Langegracht
is toekomstmuziek, iets voor een nog zeer verre toekomst/’Dat waren profetische
woorden, maar de wethouder kon niet bevroedendat over hetzelfde onderwerp
veertig jaar later opnieuw felle discussies zouden worden gevoerd. Uiteindelijk
werd het voorstel van B en \W met 18 tegen 15 stemmen verworpen en bleven de
Huigbrug en het Huigstraatje als doorgangsroutevanuit en naar Leiden-Noord
bestaan.63

Van Armenbolwerk tot Huigpark
Het definitieve eindevan de inmiddels ruim drie decenniagesloten begraafplaats
Heerenpoort vond plaats in oorlogstijd.Op 24 februari 1941 kondigdewethou—
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derWilbrink aan dat B enW voornemenswaren om ‘loet GrooteBolwer/e aan tien
Heerensz'ngel’ [!] af te graven.64 Het eigenlijke besluitwerd echter op 16 oktober
genomen door de in april van dat jaar benoemde NSB—burgemeester De Ruyter
van Steveninck.65Voor kritische vragen vanuit de gemeenteraadhoefde hij niet
te vrezen, want die was anderhalvemaand eerder op last van de Duitse bezetter
ontbonden. Met de Gemeentecommissievan de Hervormde kerk was al over-
eengekomendat de vrijkomende stoffelijke resten zoudenworden bijgezet op de
begraafplaats aan de Groenesteeg. En zo werden rijk en arm Leiden uiteindelijk
toch nog postuum ‘verenigd’. Overigens schijnt dat niet heel zorgvuldig te zijn
gebeurd, want in 1986 werden enkele kistbegravingenaangetroffen. Eerder von-
den schoolkinderenmenselijke beenderen in het Huigpark.66

De afgegraven grond, maar liefst 13.000 m3, werd gebruikt ‘voor a’en aanleg
van straatbanen benoora’en olenMaresingel ’.67 Het werkwerd voor f 53.000 door
de Rijksdienst voor de Werkverruiming (de ‘werkverschaffing’) uitgevoerd, in-
clusieff 5.750 voor de kosten van herbegraving. Ten slotte beslootmen om het
oostelijk deel van de voormalige begraafplaats toe te voegen aan het terrein van
de GemeentelijkeReinigings- en Ontsmettingsdienst.68
Uit hetzelfde bericht blijkt dat een strook grond tussen de SLF en de Ge-

meentereiniging, lopend vanaf de Langegracht naar de Maresingel, behouden
zou blijven met het plan om in de toekomst een noord-zuidverbinding te reali—

seren.
Dat plan zou pas in 1961 echt gestalte krijgen in het kader van hetWegenplan

en Basisplan Sanering en Vernieuwing. Het was de bedoeling om de verbinding
vanaf de tegenwoordige Klokpoort over de voormalige begraafplaats naar de
Maresingel door te trekken. Vervolgens zou de verkeersweg via de Maurits— en
Marnixstraat moeten aansluiten op de Willem de Zwijgerlaan.

Zoals bekend is de doorbraak via de Pelikaanstraat en de Oude Singel
gerealiseerd, maar een verkeersverbindingmet Leiden—Noord is nooit tot stand
gekomen. De reden was dat rond 1970 het verzet tegen grootschaligesloop en
het toenemend autoverkeer in de binnenstad sterk groeide. Tegelijk was dat
de ironie van de geschiedenis, want terwijl in de jaren dertig de linkse partijen
in de gemeenteraad zich nog sterk maakten voor een noord—zuidverbinding
tussen de binnenstad en Leiden-Noord, was progressief Leiden nu mordicus
tegen. Daarentegen bleefhet zittende gemeentebestuur, steunend op een kleine
meerderheid, halsstarrigvasthouden aan de uitvoering van het jarenoude voor-
nemen.
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HetHnigpdrk. Lin/es de Maresingel en de Huigbrug,' Op de achtergrond de St. ]ozefleerk aan de Herensingel. F0t0
Kees VVezlle, 2014.

De kaartenwerden echter opnieuw geschudtoen de PvdA-er Cees Waal in 1974
wethouder werd en hij het jaar daarop een streep door de plannen trok.69 Ook
realiseerde hij ter plekke van de geplande doorbraak aan de Langegracht een
aantal flats. Naar verluidt heeft hij overwogen om zodoende het nieuwe besluit
onomkeerbaar te maken en is dankzij hem en zijn ambtenaren het Huigpark
ontstaan.70 Daarbij hielp mee dat voor de stedelijke energievoorzieningdie al in
1963 overging van kolen op aardgas, het terrein op het voormaligebolwerkniet
meer nodig was.71

Het plaatsen van een eenvoudig gedenkteken zou een blijvende herinnering
zijn aan de 49.602 Leidenaars die hier tussen 1817 en 1910 een laatste rustplaats
vonden.
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- de oude (en verdwenen) begraafplaatsen”,
Leon Bok [2009], zie httpz//www.dodenak—
kers.nl/artikelen/verdwenen/350—leiden—
oud.html.
Buiten beschouwing blijven de ‘buitenbe-
gravingen’ van Leidenaars in Oegstgeest,
Leiderdorp, Katwijk en elders.

Volgens het Bonboek Zuid Rapenburg
(zie ELO, 8A11 inv.nr. 6615, fol. 375V50—

437vso) telde dit stadsdeel ruim 130 perce—
len die voor het grootstedeel uit armoedige,
achteraf gelegen ‘poortwoningen’ bestond.
Zo was er een slopje dat bekend stond als
de Pompesteeg. Veel van deze bouwvallige
huisjes wisselden al vanaf 1760 voor een
paar gulden van eigenaar. Tien jaar later

wordt bericht dat het zuidelijk deel van de

buurt, bekend als West Vreugdenrijk, nog
maar weinig inwoners telt en wordt sa—

mengevoegd met het aangrenzende Noord
Vreugdenrijk (ELO, SA 11 inv.nr. 130 fol.

291, 17—05—1770). Het register Lantaarn—,

Brandspuiten— en Klapwakersgeld van
1817-1818 (ELO, SAIH inv.nr. 981, wijk 1

nrs. 325—368) vermeldt nog maar 36 perce—
len; de rest is dan kennelijkal gesloopt. Ook
worden de namen van de laatste particulie-
re eigenaars genoemd, waaronder bekende
‘krottenkoningen’ als Christoffel Staken—

burg, Willem Coertens en Gerrit Wijling.
Rond 1816—1817had de universiteit in alle

gevallen het eigendomvan de nogbestaande
percelen verworven.
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13
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ELO, SA111 inv.nr. 23, Besluiten van burge-

meesteren, bijlage 89, 31-10-1816.
Van der Paauw doet zijn opgave in oude
Rijnlandsematen: 132 roeden lang, 2 voe—

ten breed en 15 voeten hoog. De lengte van
de muur achter de bestaandeAcademietuin
en het toe te voegen deel ten zuiden daarvan
bedroeg56 roeden.

ELO, SA111 inv.nr. 96, Besluiten van de ge—

meenteraad, 05—1 1—1816.

ELO, SA111 inv.nr. 23, bijlage 99, 12-10—

1816.

ELO, SA111 inv.nr. 3362, Commissie van
Fabricage 1816, pag. 236, 18-11—1816.
Voor meer over de persoonvan Carel Blans—

jaar jr. (1785—1844) zie Kees van der Wiel,
Leidse Wèvers/7uisjes. Het wisselend [of van de
zeventiende—eeuwse Leidse drbeiderswaningen
(Leiden 2001) 118—122.

ELO, SAHI inv.nr. 3362, pag. 261, 09—12-

18 16.

ELO, SA111 inv.nr. 3364, Commissie van
Fabricage, 17-01-1817.
ELO, SA111 inv.nr. 23, fol. 56 en 56v, 07-
1 1- 1 8 16.

ELO, SA111 inv.nr. 96, bijlage 19, 31—10—

1816.

ELO, SA111 inv.nr. 23, bijlage 156, 13—11-

1816.
Voluit: het lantaarn- en brandspuitengeld, be-

lasting op de huurwaarde en het klapwakers-
geld. Het betrof een door de huiseigenaars
te betalen gemeentelijke belasting. Nadat de
universiteit c.q. de Hortus in 1817/1818 ook
de grond langs de Witte Singel tussen de te—

genwoordige Kaiserstraat en Sterrewacht voor
de aanleg van een diergaarde had verworven,
probeerden de curatoren al na een paar maan-
den onder deze voorwaarde uit te komen. Dat
leidde tot verontwaardiging bij het stadsbe-

stuur. ELO, SA111 inv.nr. 96 fol. 146-149 en
bijlage 43, resp. 08-09-1818 en 30-06-1818.
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ELO, SAIH inv.nr. 23, fol. 96.

Op de ‘Lijst der Arme Dooden in den jaare
1817'staat hij vermeld onder nr. 35 als ‘kind

van de weduwe Kluijvers’. Pieter Brinkman
(nr. 29) en JohannaMaas (nr. 31) zijn ook

op de Heerenpoort begraven, maar anders
dan de nummering doet vermoeden in de
dagen daarna. De overledenen 1 t/m 28, 30,
32 t/m 34 zijn echter nog op de Papegaais-
en Valkenbolwerken ter aarde besteld. ELO,
Archief Ned. Hervormde Kerkvoogdij, Graf—

makersrekeningen 1812—1821, inv.nr. 1476e.
JohannesKluijvers werd op 23-10-1803 ge—

doopt in de HooglandseKerk als zoon van
Johannes Kluijvers en Maria [of Marijtje]
van Putten. Uit dit huwelijkwerden eerder
Johannes (1802-1803) en later Johanna
Maria (1806-1852), Maria (1809-1817)
en Jannetje (1811- na 1875/6) geboren.
De vader van de kinderen stierf in 1813.
De weduwe Kluijvers—van Putten, wisse—

lend vermeld als spinster, oudijzerkoopster
en boodschappenloopster,beviel vervolgens
ongehuwd van Maria, geb. 07—04-1817 en
Maria, geboren op een onbekende datum
in 1826. Beide kinderen stierven zeer jong,
resp. op 21-06—1817 en 10—08—1827, waar-
bij in de overlijdensakten de al lang over—

leden Johannes Kluijvers als vader wordt
vermeld of gesuggereerd. Mogelijk waren
er nog meer buitenechtelijk geboren kin-
deren. Waarschijnlijk is Maria van Putten
identiek met de persoon die eind 1825
naar de bedelaarskolonie in het Overijsselse
Ommerschanswerd ‘opgezonden’ en daar-
uit in 1832 terugkeerde. Op 23-05-1833
hertrouwde ze met Jan Lotte, die evenals zij
analfabeet was. Op 18—10-1847overleed ze,
64 jaar oud, in het Minnehuis aan de Kaar-
senmakersstraat.
De bruto en netto oppervlakten van de

overige drie begraafplaatsen waren nog wat
kleiner. Die van het Rijnsburgerbolwerk

20

21

22

23

24

25

26
27
28

bedroegen resp. 4.175 (2.675) m2, van het
Papegaaisbolwerk 4.120 (2.720) m2 en van
het (pas later vergrote) NieuweBolwerk aan
de Groenesteeg 4.030 (2.430) m2. Men had
berekend dat de begraafplaats Heerenpoort
ruimte bood aan 4.400 begravingen. Zie
ELO, SA Ill inv.nr. 4509, Stukken betref—

fende het aanleggen, inrichten en beheer
van de begraafplaatsen op de bolwerken,
01—10—1827.

ELO, SAIH inv.nr. 4508, Contract van aan-
besteding, 09—11-1816. Aannemer was de

Rijnsburgse aannemer Jan Jacobse Zwaan.
Het werk moest in twee weken gereed zijn.
ELO, SAHI inv.nr. 23, bijlage 89, 31—10—

1816.

ELO, SAIII inv.nr. 4509, 29—05-1828 en
09-06—1828.
Zie ook ELO, SAIII inv.nr. 4509, het on—

derdeel ‘Opgave der hoeveelheid lijken
welke begraven worden binnen Leyden’.
Overigens blijkt dat het eerste jaar 1817 een
uitschieterwas met 517 begravingen. Oor-
zaken waren vermoedelijkeen pokken— en
mazelepidemie en de nasleep van de slechte

weersomstandigheden in 1816, waardoor
de voedselprijzen waren gestegen en het da—
gelijks menu van de behoeftige Leidenaars
schraler was dan ooit. De grote sterfte in
1817 deed zich ook in Amsterdamvoor. Zie
G.P.M. Pot, Arrn Leiden — levensstandaard,
bedeling en bedeelden 1750-1854 (Hilver—

sum 1994) 142—143.

In die jaren bedroeg het begrafenistariefvijf-
de klasse voor een volwassene f 1,20. Voor

een kind ouder dan een jaar was dat f 0,60
en voor de allerjongsten f 0,30.
Hildebrand [Nicolaas Beets], Camera Ob—

scura (Haarlem 1871) 54.
LeydsebeCourant, 09-03—1831.
ELO, SAIH inv.nr. 4509, 29—05-1828.
ELO, SAHI inv.nr. 4511, Rekeningenvan
de opziener van de stedelijke begraafplaat-
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29

30

31
32

33

34

35

sen, 1829-1838 en Archief Nederlands
Hervormde Kerkvoogdij (hierna NHKV)
inv.nr. 435 en 436.
Briët was als grafmaker aangesteld voor
de werkzaamheden op de begraafplaatsen
Groenesteeg, Rijnsburgerbolwerk en de

Heerenpoort. Zijn instructie luidde: Hij
moet al de drie bolwerken in orde bouden,
opmaken, reinigen, bemaaijen en besnoeijen
enz., al de graven scbieten voor de gealimen—
teerden gratis en zomer of winter altijd voor
75 cents de grafleuilen leveren. Zie SAIH inv.

nr. 4509, het onderdeel: ‘Omtrent het per-
soneel voor den dienst der begraafplaatsen).
Dat was per 1 juni 1838. ArchiefNHKV,
inv.nr. 1440.

LeydscbeCourant, 31—01-1859 p. 5.
Har Meijer, Het vuil, de stad en de dokter
(Leiden 2005).
Volgens Cor Smit stegen de reële arbeids—

lonen vanaf 1860 aanzienlijk, zij het met
schommelingen.Zie C. Smit, De Leidse Fa-
brie/esbinderen. Kinderarbeid industrialisatie
en samenleving in een Hollandse stad, 1800-
1914 (Leiden 2016) 324, 327-328. Over de
deelname aan begrafenisfondsen, zie Pot,
Arin Leiden, 220.
AnnaWilhelminavan Weegel werd geboren
op 26-02-1852 te Zutphen. Zij huwde op
04—04—1883 te ’s—Gravenhage met de spek-
slager Leendertvan Stipriaan en overleed te
Leiden op 06—04—1889. Van Stipriaan werd

geboren te Kolhorn (NH) op 19-11—1851
en overleed op 14—10-1904 te ’s-Graven—

hage. Er waren twee kinderen: Anthony
(1883-1961) en Jan (1885-1955). Op 18—

02—1891 hertrouwde Leendert van Stipri-
aan met CorneliaJohanna Haneveld in Den
Haag; hij wordt dan als arbeider vermeld.
De ingang van het voormalige in 1873 ge-
stichteAcademisch Ziekenhuisbevond zich
aan de 1e Binnenvestgracht.
LeydscbeCourant, 15 en 18-05—1863.

HET ARMENBOLWERK

36

37

38
39
40
41
42

43
44

45

46

47

48

49

50

Leidst Dagblad, 27-03—1883 en Leidse/oe

Courant, 28—03-1883.
Leydscbe Courant, 04 en 05—07-1865.Jacobus
van der Laaken werd zesde klasse begraven.
Leidsebe Courant, 31—10-1873.
Leidse/1 Dagblad, 12 en 17—04—1888.

Leidse/7 Dagblad, 27—12—1883.

Leidsebe Courant, 28—12—1883.

Over de ‘Zaak Stammers’ is indertijd veel

geschreven; zie o.a. Leidse/1 Dagblad, 21—09

en 30-12-1907, 09—01, 27-02, 12-03 en 02—

09-1908.
Leidscb Dagblad, 30-12-1907.
Leidscb Dagblad, 27-12-1907. Ook werd

opgeroepenvoor een geldinzamelingter on—

dersteuning van de vrouw, zie Leidst Dag-
bladvan 23 en 24-09—1907.
Dat was op 04—09—1913; de doodsoorzaak
was een hersenvliesontsteking.
Officieel de ‘Wet tot vaststelling van bepa—

lingen en betrekkelijkhet begraven van de

lijken, de begraafplaatsen en de begraafreg—

ten’, 10-04—1869, Staatsblad 65.

Burgemeester WC. van den Brandeler
merkte tijdens de raadsvergadering van 27-
10-1870op dat de begraafplaats bij de voor-
malige Rijnsburgerpoort al dertig jaar niet
meer in gebruikwas. In werkelijkheid was
dat al negen jaar langer het geval.
Leydscbe Courant, 15—10—1869. Overigens
bezat de joodse gemeenschap in Leiden
sinds 1719 een eigen begraafplaats naast
het Grote Bolwerk, ongeveer ter hoogte
waar zich nu de Japanse tuin in de Hortus
bevindt. Na enige grafschendingen werd
in 1758 door de joodse gemeente een stuk
grond aan de Rijnstraat in Katwijk gepacht
dat tot heden in gebruik is als haar begraaf—
plaats.
Handelingen van de Gemeenteraad,27—10—

1870.

Handelingen van de Gemeenteraad, 14-06-
1904.
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Leidsch Dagblad, 06—06-1910.
Leidse Courant, 29—05—1961. De stoffelij-
ke resten zijn daarna overgebracht naar de
joodse begraafplaats te Katwijk.
Leidsch Dagblad, 08—09—1896.

Groenesteeg, 18-19 en 21—22.

Daniel Bodijnwerd op 17—05—1910 begra—

ven. Hij overleed op 13-05—1910 en werd
als zoon van JohannesBodijn en Maria Jan—
sen op 09—07—1836 te Leiden geboren.

Bij de verkoop van het voormalige Pape—

gaaisbolwerk lijkt het om een deel van het
terrein te gaan. Uiteindelijkwerd de grond
van de beide begraafplaatsen voor f 33.475
verkocht.Zie Handelingenvan de Gemeen—

teraad, 05-09—1916 en 01—02-1917.

Handelingen van de Gemeenteraad,28—09-

1916.
Omdat de Heerenpoort alleen huurgraven
telde, moet het betreffende graf op de be—

graafplaats Marepoort hebben gelegen.
Leidsch Dagblad, 19—10-1932.

Handelingen van de Gemeenteraad, Inge-
komen stukken nr. 248, 24—11—1933.

De Susanna Klinkertstraat of Blansjaarhof
lag achter de noordzijdevan de Langegracht
tussen de Huig- en Noorderstraat.
Onder de kop De Huigbrug: geesteskind van
SDAP—er T Groeneveld’ wijdde de Leidse

Courant van 08—06-1985 een lang artikel

aan de brug. Daaruit blijkt dat Groeneveld
zich al in 1921 inzette voor een verbinding
van de Maresingel met de binnenstad.
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Handelingen van de Gemeenteraad,04—12-

1933.

Handelingen van de Gemeenteraad,24—02—

1941, pag. 15.

Handelingen van de Gemeenteraad, Inge-
komen Stukken,02-10-1941.
H. Suurmond—van Leeuwen, Archeologisch

jaarverslag 1986, 17—18. In 1982/83 zijn
door schoolkinderenin het Huigpark, naast
de brug aan de walkant, beenderen gevon-
den; zie http://www.dodenakkers.nl/be—

graafplaatsen/zuid—holland/ 3 50-leidenoud.
html. In beide gevallen zijn de menselijke

resten aan de randen van de voormalige

begraafplaats aangetroffen. Tegenwoordig
worden dergelijke vondstenuit een oogpunt
van piëteit op de begraafplaats Rhijnhof bij—

gezet.
Op een vermoedelijk uit 1941 daterende
opmetingstekening staat met potlood bij—

geschreven: ‘Bij afgraving tot 0,20 meter +
N.A.P. komt er 13.000 rn3 grond af’.
Handelingen van de Gemeenteraad, 24—02

en 02-10-1941.
Leidsch Dagblad, 16-08 en 24-10-1975.
Desgevraagd is deze veronderstellingmon—
deling bevestigd door mr.ir. L. Barendregt,
voormalig stadsingenieur van Leiden. Zie

ook Frits van Oosten, De stad en de wethou-
der. Hoe Cees Waal de binnenstad van Leiden

vernieuwde (Leiden 2017) 123.
Leidsch Dagblad, 10—10—1963.

Voor het toegelichte cijfermateriaal dat is verbonden met het onderzoek naar de Leidse begraafplaatsen

gedurende deperiode 1829—1910 lean worden verwezen naar de Bronnenpublicaties van de Commissiefan

van Hout: htgos://www.oudleiden. nl/activiteiten/jan-van—hout/cornmissie—jan-van-hout.
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