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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1966 Excursieverslag 1966 Leiden behoort tot die nederlandse steden, waar zoveel voor oud-heidminnaars te zien is, dat het voor ons bestuur niet moeilijk wasonze leden voor een excursie op 20 juni 1966 een programma aan tebieden. Een eerste indruk van deze overvloed aan monumenten kregenwe al te zien toen we ons van het station over het statige Rapenburgnaar het Gravensteen begaven, waar de gelegenheid tot wederzijdsebegroeting het gebruikelijke voorspel van de tocht vormde.De naam Gravensteen laat aan duidelijkheid niet veel te wensen over;gelegen op het grafelijk domein was het huis als gevangenis sedertde veertiende eeuw het zichtbare teken van de macht van de gravenvan Holland. Van het samenstel van gebouwen is de zware gevan-gentoren het oudste deel, waaraan sedert de vijftiende eeuw en daarnanog regelmatig tot in de moderne tijd werd voortgebouwd (tuchthuis1655, vierschaar 1672), met als resultaat

het huidige schilderachtigecomplex. Na de laatste oorlog is het in gebruik genomen door dejuridische faculteit van de Leidse universiteit. De schilderachtigheidvan buiten stemt overeen met een onregelmatige indeling van binnen,die het een intimiteit geeft, welke ons in verbeelding terugvoerdenaar het openingsjaar van de universiteit in 1575. De oprichtinghiervan was de beloning die de stad ontving voor haar heldhaftigverzet tijdens het beleg van 1573 tot 1574, waarbij een groot deelvan de burgerij van de honger omkwam. In de beginjaren was hetbezoek aan de hogeschool -sedert 1581 gevestigd in de kerk vanhet Dominicanenklooster aan het Rapenburg- klein en daarom beslootde overheid de studenten vrij te stellen van onder meer de impost opbier en wijn. Hoe belangrijk dit vooral voor die tijd was kunnenslechts zij weten, die evenals schrijver dezes al jarenlang geen drink-(baar)water meer ter beschikking hebben. Met het verbeteren van deeconomische en militaire toestand lukte het de overheid

beroemdeprofessoren aan de hogeschool te verbinden, waardoor er een zeergrote toevloed van nederlandse en buitenlandse studenten kwam.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1966 XVI Door dit alles tezamen werd de Leidse hogeschool de laatste univer-siteit, waarvan de wetenschap de gehele toenmalige beschaafde wereldoverstraalde. Van het inwendige van het Gravensteen valt niet veelbijzonders te vermelden; opmerkelijk vonden we de smaakvolleaankleding van de docentenkamer. Wij keerden het Gravensteen en haar bevolking van studenten derug toe om links afslaande een bezoek te brengen aan de St. Pieters-kerk, die er schuin tegenover ligt. De noordingang binnengaande ver-toonde zich de laat-gothische kruisbasiliek in al haar wijdsheid als be-langrijkste en oudste parochiekerk van Leiden. Oorspronkelijk in detwaalfde eeuw gewijd aan de heiligen Petrus en Paulus, schijntPaulus in het vergeetboek te zijn geraakt; van hem hoort men althansin latere tijden niet meer. Nadat graaf Floris V in 1266 stadsrechtenaan Leiden had verleend schonk hij in 1268 het patronaatsrecht vande

kerk aan de Duitse Orde te Utrecht. Dit zal er toe hebben mee-gewerkt dat Stichtse bouwmeesters (Mr. Rutger van Kampen en Mr.Aernt van den Doem) als &quot;kerckmeester&quot; de leiding hebben gekregenbij de bouw van een nieuw nog bestaand koor met omgang (ca. 1400).In de loop van de tweede helft van de vijftiende eeuw kwamen ookachtereenvolgens een nieuw schip en een dwarsschip tot stand. Degrote bloei van de Leidse lakennijverheid sedert de veertiende eeuw,die met enkele tussenperioden tot in de achttiende eeuw zou voortdu-ren, stelde de Leidse gemeenschap in staat de vernieuwing en uit-breiding van haar godshuizen te bevorderen. Aan een nieuwe torenis men echter nooit toegekomen; de veertiende-eeuwse toren methoge slanke spits bleef staan tot 1512, in welk jaar zij instorttewaarna een portaal met nieuwe westgevel aan de plaats herinnert,waar deze toren zijn klokgelui jarenlang over de gehele stad kon doenhoren. In 1572 had de overgang naar

de hervormde eredienst plaats.Sedert het einde van de vorige eeuw is er vrijwel voortdurend aan hetherstel van de kerk gewerkt. Binnenkomende in de St. Pieterskerk werd ons oog getroffen doorhet grote koorhek met koperen spijlen in laatgothische vormen; hetlater daarop getimmerde hoofdgestel heeft bijzonder mooie vroegrenaissance friezen. Op enkele zuilen van het koor zijn nog overblijfse-len van middeleeuwse schilderingen te zien. Aan de zuidzijde vanhet koor bevindt zich de kamer der gemeentecommissie, die omstreeks1675 tegen het koor werd gebouwd. De uitmonstering van deze kamer





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1966 XVIII levering van het prachtige goudleer behangsel geheel klaar. Tegenoverde grote schoorsteen hangt aan de wand de handvestverlening aanRijnland geschilderd door Caesar van Everdingen. Vele andere opRijnland betrekking hebbende schilderijen en voorwerpen, waarbijmodellen van waterwerken, hadden onze bijzondere aandacht. Nadatonze voorzitter zijn dankwoord had uitgesproken verlieten wij hetgemeenlandshuis om door de Breestraat lopende het raadhuis te gaanbezoeken. Staande voor de gevel van het stadhuis kwam ons de grote brandweer in het geheugen, die tijdens de zeer strenge winter van 1929 hetgehele gebouw volledig in de as legde. De zwaar beschadigde voor-gevel heeft men gelukkig kunnen herstellen en weer gebruikt bij debouw van het nieuwe stadhuis, dat in de jaren 1935-1941 naar hetontwerp van architect C. J. Blauw achter de voorgevel werd opge-trokken. Deze voorgevel, zij

het veel korter dan thans, werd op heteinde der zestiende eeuw grotendeels uitgevoerd naar een ontwerpvan Lieven de Key in de weelderige hoUandse renaissance stijl. Boven de hoge bordestrap ter weerszijden van de Ingang bevindenzich in nissen de Vrede en de Gerechtigheid, die de plicht der stede-lijke overheid verbeelden. Als eregasten mochten wij het stadhuisdoor de oude ingang aan de Breestraat binnengaan om in de Grote Halen Burgerzaal door de burgemeester gastvrij te worden ontvangen,waarna de secretaris ons de representatieve gedeelten van het stadhuisliet zien en ons op alle bijzonderheden opmerkzaam maakte. Bij hetverlaten van het stadhuis kreeg iedere deelnemer als gedachtenis deuitvoerige gedrukte gids mede. Men kan er in nalezen hoe vele be-kwame kunstenaren hun bijdrage hebben geleverd aan de totstandko-ming van een gebouw, waarop de gemeente met recht trots kan zijn.Dat na al deze bezoeken een kofflemaaltijd in restaurant Van

derHeyden een welkome rustpauze was spreekt vanzelf.Na afloop van de maaltijd zochten de deelnemers hun vervoermid-delen weer op om gezamenlijk naar Rijnsburg te rijden. Aan de voet van de oude toren werden wij opgewacht door de heerVan Regteren Altena. Hij heeft de leiding van de opgravingen dieer plaats vinden met als doel nadere Inlichtingen te verschaffen overde geschiedenis en de omvang van de Abdij die tot het beleg van Lei-den In 1574 een belangrijke rol In het graafschap Holland heeft ge-speeld. Tijdens dit beleg werd de abdij verwoest. In 1962 werd een

































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1966 14 waar wij de Tavel reeds gedekt vonden en plaats namen, na smake-lijk gegeeten en goed gedronken hebbende vroegen wij op dessertaan de maitre d'Hotel na de woonplaats van de reeds meermalen ge-noemde Pastoor, waaraan hij bezig was om zulks te zeggen, toen eenlang heer in 't zwart gekleed zulks hoorende en met wien wij voorde eten reeds in gesprek geweest waren, verzocht ons derwaartste geleiden daar ZE ook plan had er na toe te gaan, onderweg geko-men zijnde verhaalde ons dien heer dat hij gereformeerd predikantvan 't Garnisoen te Namen was en hier om de 14 dagen ook voor hetGarnisoen dienst moest doen, gelijk hij zulks heden gedaan had, dochnimmer hier kwam zonder bij de Pastoor te logeeren of te dineerenuitgezondert heden daar een officier hem ten eten verzocht had, danDinant niet willende verlaten zonder zijn vriend en medebroedereen visite gemaakt te hebben ging hij met

ons derwaars. Aan 't huisvan de Pastoor komende, hoorde wij van de dienstbode dat Zijneer-waarde zijn middagslaapje deed, en wilde vertrekken, doch de meidachter gegaan zijnde kwam spoedig terug met het verzoek of wij wildebinnekomen, daar zijnde vonden wij den brave man (volgens getuigevan de Dn) in zijn groot pontifikaal als hebbende dien morgen de misgehouden onder zijn kop Koffy aan den gedekte tavel zitten. Zeerverheugt zijnde van ons te zien en dat wel in tegenwoordigheid vande predikant welke hij zijn broeder noemde verzocht hij ons plaatste nemen, vragende wat wij wilde gebruiken. Champagne, Bourgonje,Bourdeaux of rinse wijn en daar wij ons tot de Bourgonje bepaalde,liet hij dadelijk een vies aanrukken welke spoedeg door een anderbenevens eenig fruit en wat vanille bisquit gevolgd wierd. Onze tijdzeer bepaald zijnde, konde wij hier niet lang vertoeven 't welk onsspeet als hebbende op onze geheele reis zo danig gul en vrolijk manniet aangetroffen.

Devlesse geledigt hebbende wilde ZEWons vol-volstrekt nog Champagne geeven waar voor wij allen bedankte enna onze namen opgeschreven en die aan ZEWuit wiens contra kaartjewij zagen dat la Hire heete, gelijk ook aan de predikant welke zigvan Exter noemde en te Hoorn geboortig was ter hand gesteld tehebben stonden wij van Tafel op en wandelde de tuin door, onderwelker bezigtiging ZEW ons te kennen gaf dat hij gaarne zoude ziendat wij nog eenige tijd te Dinant verbleeven, dan onze tijd waste bepaald en moesten van dien braven geestelijke die wij nimmerzullen vergeten met dankbaar gevoel scheiden, keerende in gezelschap
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