
 

 

DE GESCHIEDENIS VAN DE BEGRAAFPLAATS GROENESTEEG 
 
SAMENVATTING 
 

Begraven in Leiden tot 1813 
In de Middeleeuwen ontwikkelde Leiden zich vanuit de Burcht tot een stad langs de 
Rijn. Kerken en kloosters werden gesticht, ieder met hun eigen kerkhof. Rijke burgers 
(‘rijke stinkerds’) konden het zich veroorloven in de kerken zelf begraven te worden. 
Na de pestepidemie van 1635 was er meer ruimte nodig voor het begraven en 
werden begraafplaatsen op enkele bolwerken ingericht.  
 Dit bleef zo tijdens de Franse tijd (1795-1813), waarin steeds meer Franse 
wetgeving van kracht werd. Een van die wetten verbood in Nederland, met ingang 
van 1813, het begraven in kerken. Eind 1812 werd daarom in Leiden besloten om 
een begraafplaats te stichten op het Nieuwe Bolwerk, aan het einde van de 
Groenesteeg.  
 
De periode 1813 - 1859 
Begin 1813 werd het Nieuwe Bolwerk ingericht als begraafplaats. Op 9 maart van dat 
jaar was een tiental graven klaar en tien dagen later vond de eerste begrafenis plaats 
van de pas 10 maanden oude Hester Willemina van Dissel. In 1813 werden nog 10 
andere personen begraven. Tegen het einde van 1813 was de Franse overheersing 
voorbij en kwam prins Willem Frederik van Oranje, de latere koning Willem I, aan de 
macht.  
 Deze Willem besloot dat er weer in de kerken mocht worden begraven, waardoor 
het aantal begrafenissen op Groenesteeg drastisch daalde. Tussen 1814 en 1828 
waren dat er slechts 31. Echter, krachtens een Koninklijk Besluit, mocht met ingang 
van 1 januari 1829 definitief niet meer in kerken begraven worden.  
 Ook werd bepaald dat het beheer en de administratie, inclusief de inkomsten uit 
de begrafenisrechten, een zaak werd van de gemeenten. Omdat daardoor de 
Hervormde Kerk inkomsten zou mislopen, werd besloten dat deze gemiste inkomsten 
door de gemeente Leiden moesten worden gecompenseerd. 
 Stadsarchitect Salomon van der Paauw kreeg de opdracht om een ontwerp te 
maken voor zowel de begraafplaats als de woning van de doodgraver. Zijn ontwerp 
was gebaseerd op de Engelse landschapsstijl. De huidige situatie is in feite niet veel 
anders dan het ontwerp van Van der Paauw. 
 Per 1 juli 1929 konden alleen nog graven worden gekocht, niet meer gehuurd. In 
1838 werd door de gemeente Leiden een verzoek van de Hervormde Kerk 
ingewilligd om de administratie en het beheer van de begraafplaats weer te mogen 
voeren. De gemeente bleef wel de eigenaar van de begraafplaats. 

 



 
Plattegrond van Salomon van der Paauw uit 1827 met daarop de begraafplaatsen op vijf 
bolwerken (Rhijnsburgerpoort, Marepoort, Heerenpoort, Zijlpoort en het Nieuwe Bolwerk 
bij de Groenesteeg). 
 

In 1856 diende de Hervormde Kerk, vanwege een aanzienlijke terugloop aan 
kerkelijke inkomsten, een verzoek in bij B&W om de begraafplaats ook in eigendom 
te krijgen. Na ruim twee jaar besloot de Leidse gemeenteraad dit verzoek in te 
willigen en op 18 februari 1859 tekende B&W een overeenkomst, waardoor de 
begraafplaats Groenesteeg, inclusief de aula en de Laatste Brug, in eigendom 
werden overgedragen. 
 In de periode In 1813-1859 zijn er in totaal 2858 personen op Groenesteeg 
begraven, slechts 41 in de jaren 1813-1828, 775 in de volgende tien jaar (1829-
1838) en 1042 in de daaropvolgende twintig jaar (1839-1859). 
 
De periode 1860 - 1910 
In 1860 werd toestemming gegeven om de begraafplaats uit te breiden met het stuk 
grond dat vanaf het bolwerk naar de hoek Zijlsingel/Nieuwe Rijn loopt. De hortulanus, 
de heer Heinrich Witte, maakte een ontwerp voor dit nieuwe deel van de begraaf-
plaats.  
 Tussen 1860 en 1864 werd begraven in een klein nieuw deel van vak D. Vanaf 
1864 werden ook de rest van vak D en de nieuwe vakken C en G in gebruik 
genomen. In 1867 werd het toegestaan om staande zerken, zogenaamde stèles, te 
mogen plaatsen. 



 In 1879 werd, omdat steeds meer nabestaanden een monument op een graf 
wilden plaatsen, een voorstel aangenomen om daarvoor een jaarlijkse bijdrage van 
ƒ 1,- te heffen. Tussen 1881 en 1885 zijn nog 30 extra graven aan de zijkanten 
aangelegd. 
 Tussen 1890 en 1900 werd de 
begraafplaats verder uitgebreid met de 
vakken A1, H, J en K. In deze jaren was 
er ook sprake van overlast en het 
beschadigen van eigendommen. Om dit 
tegen te gaan werd de grafmaker 
Hendriksen benoemd tot (onbezoldigd) 
rijksveldwachter.  
 In het eerste decennium van de 
twintigste eeuw raakte de begraafplaats 
vol. In 1908 kocht de Hervormde 
Gemeente het landgoed Rhijnhof om 
een nieuwe begraafplaats aan te 
leggen. In 1910 werd Rhijnhof geopend 
en werd besloten dat er op Groenesteeg 
geen nieuwe graven meer mochten 
worden gekocht; wel kon er begraven 
worden in reeds gekochte graven.  
 In de periode In 1860-1910 zijn er in 
totaal 2401 personen op Groenesteeg 
begraven, gemiddeld één per week. 

 
Het laatste vak A1 met keldergraven 

 
De periode 1910 - 1982 
Nadat Rhijnhof was gesticht kwam er een discussie op gang of de andere 
begraafplaatsen, waaronder Groenesteeg, niet gesloten moesten worden. Deze 
sluiting ging ten slotte niet door om daarmee te voorkomen dat er schade-
vergoedingen wegens verkorting van verkregen rechten aan belanghebbenden 
moest worden betaald. Toch werd dit onderwerp niet met rust gelaten. In 1927 was 
er sprake van een nieuwe verbindingsweg tussen de binnenstad en de Zijlsingel, 
dwars over de begraafplaats die daarvoor zou moeten wijken. Dit plan ging gelukkig 
niet door.  
 In 1931 is het knekelveld aangelegd, waarnaartoe ook de stoffelijke resten van 
andere Leidse begraafplaatsen, die werden opgeheven, werden overgebracht. De 
begraafplaats Groenesteeg raakte in verval omdat grafmaker Hendriksen, die 
inmiddels ruim 70 jaar oud was, het werk niet meer aankon. Geld voor een 
opknapbeurt was er eigenlijk niet, maar in juni 1934 werd besloten om - op zo 
goedkoop mogelijk manier - de begraafplaats weer in orde te brengen en ook de 
woning van de grafmaker op te knappen en van elektriciteit te voorzien. In 1937 werd 
Hendriksen als grafmaker opgevolgd door Van Hooven. 



 De discussie over het sluiten van de begraafplaats in verband met een eventuele 
verbinding van de binnenstad naar de Zijlsingel laaide opnieuw op. In 1938 is zo’n 
brug er toch gekomen: de Weversbrug, echter niet over de begraafplaats maar direct 
naast de Meelfabriek. 
 Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon Rhijnhof soms niet worden gebruikt en 
werden overleden personen in het massagraf op Groenesteeg tijdelijk begraven. 
Deze werden later overgebracht naar Rhijnhof. 
 Het college van kerk-
voogden besloot in 1969 om 
de begraafplaats op korte 
termijn te sluiten. Eind 1975 
was het zover dat de 
begraafplaats werd gesloten. 
 In 1978 werden zowel de 
begraafplaats als de aula 
rijksmonument. 
 Ook speelde in 1978 een 
voorstel van de gemeente 
Leiden om het terrein aan de 
Groenesteeg te ruilen tegen 
een uitbreiding van Rhijnhof.  

 
Sluiting van de begraafplaats (1975) 

De monumentale status verhinderde de realisatie van dit plan.  
 Op 13 januari 1982 werd de notariële akte opgemaakt van de verkoop van de 
begraafplaats Groenesteeg door het College van kerkvoogden van de Hervormde 
Gemeente aan de gemeente Leiden. De verkoopwaarde van de begraafplaats en de 
aula was ƒ 148.808,-. 
 Tussen 1910 en de sluiting in 1975 zijn 709 personen begraven, ongeveer 11 per 
jaar. Vooral na de Tweede Wereldoorlog werd er nauwelijks meer begraven op 
Groenesteeg. 
 
De periode 1983 tot heden 
Na de sluiting van de begraafplaats werd het rustig en was het verval nauwelijks nog 
te keren. Het echtpaar Van Hooven bleef de aula bewonen. In 1988 overleed Nico, 
zijn vrouw Dora in 1990.  
 Een aantal burgers, verontrust over de slechte toestand waarin de begraafplaats 
verkeerde, richtte op 30 maart 1989 een werkgroep op, die plannen maakte om de 
begraafplaats weer in oude luister te herstellen. Op 11 maart 1992 werd de 
werkgroep omgezet in de ‘Stichting tot instandhouding van de begraafplaats 
Groenesteeg Leiden’. De vernielingen gingen intussen onverminderd verder. 
 Eind 1992 nam de Leidse gemeenteraad het formele besluit tot het restaureren 
van de begraafplaats en de aula. . De gemeente liet het architectenbureau Braaksma 
& Roos uit Den Haag een restauratieplan opstellen. Ook het bureau Copijn, 
gespecialiseerd in het onderhoud van bomen, werd bij de plannen betrokken. De 



restauratie van de begraafplaats werd tussen 1993 en 1995 uitgevoerd door het 
aannemersbedrijf Den Hertog. 
 

 
Aula vlak voor de restauratie (1993) 

 

In 2006 scheelde het weinig of de begraafplaats en de aula waren overgegaan naar 
de Stichting Hendrick de Keyser. Uiteindelijk ging de verkoop niet door omdat de 
gemeente dit monumentale erfgoed uit cultureel-historisch belang toch niet wilde 
kwijtraken. Desondanks bleef de aula wel op de lijst van te verkopen panden staan. 
 

 
‘Herbegrafenis’ Diederik van Leyden Gael 

 In 2013 bestond de begraafplaats 
200 jaar, wat herdacht werd met een 
jubileumboek, een speurtocht voor 
schoolkinderen, een theatervoorstelling 
en de herbegrafenis van de ‘redder van 
Leiden’, Diederik van Leyden Gael. 
Deze laatste activiteit werd door 15.000 
toeschouwers gadegeslagen. 
 Na de grote restauratie in de jaren 
1993-1995 was het in 2014 nood-
zakelijk opnieuw een restauratie uit te 
voeren. 

Naast de graven zijn ook de grafhekjes, de nummerpaaltjes en het groen 
meegenomen in de herstelwerkzaamheden. Het architectenbureau Braaksma & 
Roos werd gevraagd het restauratieplan op te stellen. De restauratie zelf is 
uitgevoerd door Steenhouwerij Maarssen uit Utrecht. 
  



VOLLEDIGE VERSIE 
 
Begraven in Leiden tot 1813 
 
Begraven in kerken, op kerkhoven en op bolwerken 
In de Middeleeuwen ontwikkelde Leiden zich vanuit de Burcht tot een stad langs de 
Rijn. Kerken en kloosters werden gesticht, ieder met hun eigen kerkhof. Tot 1813 
werden de rijken in kerken begraven en de wat minder rijken op de kerkhoven bij de 
Pieterskerk (het Pieterskerkhof), de Hooglandse kerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
met hun kerkhoven. Vanaf de 15de eeuw kon ook in en rond een aantal kloosters 
begraven worden.  
 

 
De ca. 1330 gestichte Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de Haarlemmerstraat, anno 1579, 
afgebroken tussen 1808 en 1840 (tekening J.Stellingwerff, ca. 1720) 
 

 Deze situatie bleef zo tot 1635. Toen was er een grote pestepidemie, waardoor er 
dag en nacht begraven moest worden. De kerkhoven konden geen plaats meer 
bieden aan de 13.000 doden die te betreuren waren. In de kerken hing een 
ondragelijke lijkenlucht en het stadsbestuur moest de grafdelvers verbieden om in de 
paden op het kerkhof nog lijken weg te stouwen. 
 Het stadsbestuur nam zijn toevlucht tot het inrichten van begraafplaatsen op 
enkele bolwerken: het Rijnsburger- of Valkenbolwerk (bij Molen de Valk), het 



Papegaaisbolwerk bij de Marepoort en het Grote of Blauwe Bolwerk bij de huidige 
Sterrewacht. Dit laatste bolwerk was in 1583 als eerste Leids bolwerk aangelegd. De 
bolwerken lagen voldoende hoog om geen wateroverlast te hebben, waardoor ze 
zeer geschikt waren als begraafplaats. Op deze bolwerken vonden alleen 
neringdoenden en armen hun laatste rustplaats. De rijken behielden hun graven in 
de kerken met hardstenen zerken, voorzien van naam, titels en eventueel het 
familiewapen. Dit bleef zo tot de Franse tijd (1795-1813). 
 

 
Stadsprofiel van Leiden met bolwerken (Kopergravure van C. Hagen, 1670) 

 
De regelgeving in de Franse tijd 
De Franse tijd in Nederland was 
de periode van 1795 tot 1813, 
waarin het grootste deel van het 
tegenwoordige Nederland een 
vazalstaat van Frankrijk was en 
vanaf 1810 ook een onderdeel 
van het Franse keizerrijk.  
 De Franse tijd begon met de 
Bataafse Revolutie, waarbij de 
Nederlandse patriotten, met 
steun van een Frans leger dat 
ons land was binnengetrokken, 
de Bataafse Republiek uitriepen. 
De patriotten waren burgers die 
meer democratisering wensten. 
Zo wilden zij dat niet de 
stadhouder, maar de burgers de 
burgemeester kozen en dat de 
vroedschappen een afspiegeling 
vormden van de bevolking. 

 
 

Vertrek van prins Willem V uit Holland naar Engeland. 
(Collectie Rijksmuseum, Amsterdam) 

 



 Stadhouder Willem V vertrok op 18 januari 1795 naar Engeland om daar in 
ballingschap te gaan. De volgende dag werd in Leiden, als eerste stad in het gewest 
Holland, de vroedschap door de Leidse patriotten afgezet en vervangen door de 
Provisionele Raad. Twee dagen later kwamen de eerste Franse troepen in Leiden 
aan. In de Breestraat danste de Leidse bevolking rond de vrijheidsboom voor het 
stadhuis. De omwenteling werd met gejuich begroet en had zonder geweld 
plaatsgevonden. De Republiek der Verenigde Nederlanden had opgehouden te 
bestaan en de Bataafse Republiek was geboren onder de leus ‘Vrijheid, Gelijkheid 
en Broederschap’, vastgelegd in de Verklaring van de Rechten van de Mens en 
Burger. 
      De Provisionele Representanten 
werd het hoogste bestuursorgaan van 
gewest Holland. Deze Representanten 
vonden het begraven in kerken 
ongezond voor de kerkbezoekers. In 
twaalf artikelen werd omschreven op 
welke wijze voortaan het begraven 
plaats moest vinden. In artikel 1 werd 
aangekondigd dat per 1 januari 1796 
het voortaan in Holland verboden was 
om in kerken te begraven. In artikel 2 
werd gesteld dat het gemeentebestuur 
moest zorgen voor de aanleg van 
nieuwe begraafplaatsen buiten de 
bebouwde kom. Zonder bijbetaling 
zouden de eigenaren van graven in de 
kerken een graf krijgen op deze 
nieuwe begraafplaatsen. Ook werd in 
een aantal artikelen bepaald dat op de 
graven alleen de naam, de geboorte- 
en overlijdensdatum mocht zijn 
aangebracht, maar geen andere 
ornamenten en grafmonumenten. Ook 
voor de doden gold de leuze 
‘Gelijkheid’. 

 
Vlaggen gebruikt tijdens de Franse tijd 

 In Leiden stond de wijze van begraven van de doden nauwkeurig omschreven in 
de Reglementen op de Gebuurte. De kerkmeesters plaatsten omstreeks 1 augustus 
1795 driemaal een aankondiging in de Hollandse Courant over het wegnemen van 
de wapentekens en de rouwkasten uit de kerken, maar over het verbod op het 
begraven in kerken sprak men niet. Daarom bleef men in Leiden toch nog in de 
kerken begraven: het Leidse patriciaat en de adel hielden vast aan het recht dat de 
grafkelders familie-eigendom waren. 
 In 1796 werd de scheiding van kerk en staat van kracht. Tien jaar later stichtte 
Napoleon Bonaparte, die zichzelf in 1804 tot keizer van Frankrijk had uitgeroepen, 



het Koninkrijk Holland en zette zijn broer Lodewijk op de troon. Het instituut van 
kerkmeesters werd in 1809 vervangen door de gemeentecommissie met de officiële 
naam Gemeente Commissie van het Nederduitsch Hervormd Kerkgenootschap 
binnen Leyden. Deze commissie zou zich later intensief gaan bezighouden met de 
begraafplaats aan de Groenesteeg. In 1810 besloot Napoleon de Nederlanden bij het 
Franse keizerrijk in te lijven.  
 Keizer Napoleon wilde zijn nieuwe departementen zo snel mogelijk 
gelijkschakelen met de rest van zijn rijk en dus werden hier allerlei Franse wetten 
ingevoerd. Een van de wetten van de Napoleontische regering, de 23 prairial an XII 
van 12 juni 1804, verbood in Nederland met ingang van 1813 het begraven in 
kerken. Het decreet luidde: “Geen enkele teraardebestelling mag plaats hebben in de 
kerken, tempels, synagogen, hospitalen, openbare kapellen…”.  

 

 
Gebrandschilderd raam in het stadhuis van 
Leiden met het wapen van maire Heldewier  

(glasschildering P.A.H. Hofman, 1940) 

Op 8 december 1812 besprak de 
gemeentecommissie een brief van 
de maire1 mr. D.M.G. Heldewier over 
het verbod op het begraven in 
kerken per 1 januari 1813. De 
gemeentecommissie werd door deze 
maatregel gevoelig getroffen omdat 
de leden vreesden dat daardoor een 
zeer belangrijke inkomstenbron van 
de kerk zou verdwijnen. De graven in 
de kerken werden namelijk verkocht 
en leverden zodoende de kerken 
aardig wat inkomsten op. 
Na overleg met de maire werd een 
terrein gezocht waar de leden van 
gegoede families, die grafkelders 
hadden in de kerken, hun doden 
konden begraven. Er werd voor-
gesteld om op een van de 
bolwerken, het Nieuwe Bolwerk aan 
de Groenesteeg dat in 1659 was 
opgericht en gelegen was tussen 
Zijlpoort en Hogewoerdspoort, een 
nieuwe begraafplaats in te richten 
voor de meer gedistingueerde classe 
der ingezeetenen. Medio december 
1812 werd hiertoe een formeel 
besluit genomen.  

                                            
1 Na inlijving bij Frankrijk, in 1810, waren de Nederlanden opgedeeld in zeven departementen met aan het hoofd 
een prefect. Leiden viel onder het departement van de Bouches de la Meuse. De prefect van dit departement was 
G.J.A. de Stassart. Een departement was weer onderverdeeld in arrondissementen met aan het hoofd een sous-
chef. Een arrondissement omvatte een aantal mairiën, waarvan een maire aan het hoofd stond. 



 De maire bood de gemeentecommissie hulp aan door de stadsarchitect C. Mulder 
op te dragen grondmetingen te verrichten. De gemeentecommissie kreeg de 
opdracht om zich onmiddellijk bezig te gaan houden met de berekening van de 
kosten van de inrichting van de nieuwe begraafplaats en met het opstellen van een 
conceptreglement over het begraven, zoals voorgeschreven in het keizerlijk decreet. 
Al op 18 december werd in een buitengewone vergadering van de gemeente-
commissie een zeer gedetailleerd plan over het in bezit nemen van de nieuwe 
begraafplaats en een reglement met betrekking tot het begraven aangenomen, dat 
daarna ter goedkeuring aan het bevoegd gezag werd voorgelegd. De maire gaf zijn 
goedkeuring aan deze stukken, maar de prefect, G.J.A de Stassart, moest er ook 
nog mee instemmen. 
 Dit bleek zeker geen formaliteit. De prefect bracht op 28 december 1812 een 
bezoek aan Leiden en bekeek daar het terrein voor de nieuwe begraafplaats. Hij 
vond de plek geschikt, maar had grote bezwaren tegen de exclusiviteit. De Franse 
wetgeving (‘gelijkheid’) stond niet toe dat een begraafplaats alleen bestemd was voor 
de betere klasse en voor één bepaalde godsdienstige gezindte. Hij wenste dat een 
gedeelte van de begraafplaats bestemd zou worden voor de andere gezindten en 
voor de burgerlijke klasse inclusief de armen. De gemeentecommissie hoorde dat 
met leedwezen aan omdat daardoor de inkomsten uit de begrafenisrechten nog meer 
zouden dalen. De prefect verleende de commissie echter wel uitstel van twee 
maanden, zodat tot 1 maart 1813 nog in kerken begraven kon worden. 
 De gemeentecommissie besloot, na ampele overwegingen, om toch akkoord te 
gaan met het aanleggen van de nieuwe begraafplaats conform de Franse wetgeving. 
Op 5 januari 1813 vergaderde de gemeentecommissie verder over de aanbesteding 
van de nieuwe begraafplaats. Zodra de maire zijn toestemming gegeven had, moest 
daarmee worden begonnen, want men had nog nauwelijks twee maanden de tijd. 
Aan de maire werd een garantie gevraagd voor de onkosten en de Municipale Raad 
stemde hiermee in. 
 

 
Tekening met de begraafplaats op het Nieuwe Bolwerk (ca. 1850) 



De periode 1813 - 1828 
 
Leiden in het jaar 1813 
Leiden was in 1813 een arme en verpauperde stad. De stad verkeerde al meer dan 
een eeuw in een negatieve spiraal. Demografisch is dat ook goed zichtbaar. Eens 
leefden er 63.000 mensen binnen de singels. In 1750 was dat aantal gezakt tot 
38.000 en in 1830 tot 28.000. Leiden was daarmee in bevolkingsaantal al lang niet 
meer na Amsterdam de tweede stad van de Verenigde Nederlanden, maar afgezakt 
tot de vijfde en voorbijgestreefd door Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Een 
schrijnend bewijs van deze terugloop was de leegstand. In de buurt van de Zijlpoort 
en de Haver- en Gortbuurt werden hele rijen huizen gesloopt. In deze omgeving 
bevond zich de nieuwe begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg. 
 Ook in economisch opzicht was de situatie weinig rooskleurig. De textielindustrie, 
van oudsher de kurk waar de Leidse economie op dreef, had het erg moeilijk. De 
totale productiecijfers geven een terugval te zien van circa 30.000 stuks in 1799 naar 
ruim 19.000 in 1813. En dan te bedenken dat de totale productie ooit, omstreeks 
1660, 125.000 stuks bedroeg. Een alternatief voor de kwijnende textielindustrie was 
er niet. Over de feitelijke omvang van de werkeloosheid zijn geen gegevens bekend. 
De situatie was blijkbaar zo uitzichtloos dat in die jaren ook opvallend weinig 
huwelijken gesloten werden. De sterfte daarentegen was extreem hoog.  
 Het jaar 1813 was een uitermate roerige tijd. Napoleon had in Rusland en 
Duitsland nederlagen geleden, maar nieuwe rekruteringen voor zijn legers gingen 
almaar door. Dit leidde tot anti-Franse onlusten in het gehele land, waarvan de Drie 
Schoft Oranje Boven-oproer te Leiden de ernstigste was. Uiteindelijk werd Napoleon 
in oktober 1813 bij Leipzig verpletterend verslagen.  
 Napoleon deed afstand van de troon, waarmee de Franse tijd ten einde was. 
Willem I, de derde zoon van stadhouder Willem V, werd ingehuldigd als ‘Soeverein 
Vorst’. In 1815 riep Willem I zich uit tot koning der Verenigde Nederlanden en was de 
Nederlandse monarchie een feit. 
 
De nieuwe begraafplaats in het jaar 1813 
Begin januari 1813 begon de gemeentecommissie met de voorbereiding voor de 
inrichting van de nieuwe begraafplaats. Dit gebeurde onder leiding van stadsarchitect 
Cornelis Mulder. Op 8 februari vond in de Pieterskerk de publieke aanbesteding 
plaats van zowel de nieuwe begraafplaats Groenesteeg als ook van de begraafplaats 
op het Papagaaisbolwerk. Het bestek verscheen in het Frans onder de titel: Proces 
verbal de l’adjudication de l’Etablissement d’un Cimetière sur le rempart du coté 
oriental de la ville de Leyde et des reparations à faire au Cimetière dit Papegaais 
Bolwerk situé du coté du nord de la ville de Leyde appartenant à l’administration de 
la Fabrique de l’Eglise Reformée dans la ville de Leyde. 
 
 
 
 



      De aannemer (‘timmersbaas’) 
Johannes van der Gaag was met 
ƒ 1538,- de laagste inschrijver en 
mocht het werk uitvoeren. Van der 
Gaag kreeg negen weken de tijd 
om de werkzaamheden uit te 
voeren. Daarmee zou de gestelde 
datum van 1 maart worden 
overschreden.  
     Daarom verzocht de 
gemeente-commissie de maire om 
zijn invloed aan te wenden bij de 
prefect om opnieuw uitstel te 
vragen omdat op 1 maart de 
begraafplaats zeker nog niet 
gereed zou zijn. Dit lukte echter 
niet. Daarom hield de gemeente-
commissie op 25 februari een 
buitengewone vergadering over 
de vraag: wat te doen met lijken 
zolang de begraafplaats niet in 
orde zal zijn? 
     Men besloot om twee van hout 
beschoten grafkelders te laten 
maken om daar in provisie te 
plaatsen de lijken die voordien in 
de kerken werden begraven. 

 
Aanbesteding begraafplaatsen, waaronder 

Groenesteeg (1813) 
 

 Op 9 maart 1813 waren er op de nieuwe begraafplaats Groenesteeg tien graven 
gereed en gaf de gemeentecommissie toestemming tot het maken van twee dubbele 
grafkelders. Al op 19 maart vond de eerste begrafenis plaats: die van de pas 10 
maanden oude Hester Willemina van Dissel. Twee dagen later rapporteerde A.P.J. 
Drabbe, lid van de gemeente-commissie, dat de begraafplaats volkomen in orde was 
en dat de aannemer betaald kon worden. Na Hester Willemina van Dissel werden in 
1813 nog negen andere personen begraven.  
 Bij de kerkenraad van de Waalse kerk informeerde men of zij wilde participeren in 
de nieuwe begraafplaats, waar de kerkenraad na ampele overwegingen mee 
instemde. Met betrekking tot deelname van de katholieke en andere gezindten zou 
later nog overleg worden gevoerd.  
 Er werden ook maatregelen genomen om de lijken ’s nachts te bewaken. 
Johannes Le Febury, die in de buurt van de begraafplaats woonde, werd tot 
opzichter benoemd. Hij ontving hiervoor jaarlijks een douceur van vier dukaten en 
daarnaast een gratis zitplaats voor zijn vrouw en zichzelf in de Lootskerk aan de 
Oranjegracht, een in 1663 gestichte noodkerk die in 1829 zou verdwijnen. 



 
Lootskerk vanaf de Oranjegracht gezien 

 

 De maire meldde op 22 juni 1813 aan de gemeentecommissie dat de lijken van 
de armen alleen nog maar begraven mochten worden op het Grote Bolwerk. In 
september van dat jaar zond de prefect het door de gemeentecommissie opgestelde 
reglement op de begrafenissen naar Parijs ter goedkeuring, Maar de Franse 
overheersing zou weldra voorbij zijn, zodat goedkeuring vanuit Parijs niet meer aan 
de orde was. 
  
De komst van koning Willem I 
Nadat begin november 1813 bekend was geworden dat keizer Napoleon bij Leipzig 
verslagen was, ontstond er onrust, eerst in Den Haag, later ook in Leiden en de 
omliggende dorpen. De bevolking was de Franse overheersing beu geworden. De 
Franse gendarmes en douaniers verlieten Leiden. Onder druk van de bevolking koos 
de stadsregering de zijde van Oranje. Op 19 november wapperde de Oranjevlag aan 
de toren van het stadhuis. De Franse overheersing was voorbij. Elf dagen later 
landde prins Willem Frederik van Oranje, de derde zoon van stadhouder Willem V, in 
Scheveningen. Twee dagen daarna aanvaardde hij de soevereiniteit over de 
Verenigde Nederlanden. 
     Koning Willem I besloot op 22 december 1813 het door de Fransen ingestelde 
verbod op het begraven in kerken op te heffen en de begrafenisrechten als kerkelijke 
inkomsten te beschouwen. Op Groenesteeg mocht nog wel begraven worden, maar 
het aantal begrafenissen daar liep drastisch terug. In 1813 waren dat er nog 10 en in 
de volgende veertien jaar in totaal slechts 31. Deze 41 personen zijn ter aarde 
gesteld in 10 zandgraven en 10 keldergraven. Deze keldergaven liggen in de eerste 
rij van vak A en in de zandgraven in het midden van het veld waar nu de vakken D 
en E liggen. Een deel van deze zandgraven is nog te herkennen aan het 
nummerpaaltje, dat aan de bovenkant een piramidevorm heeft. 
 



 
De oudste paaltjes met een piramidekop 

 
Het definitieve verbod op het begraven in kerken 
In 1825 bracht een door koning Willem I ingestelde Raad van Genees- en 
Scheikundigen een rapport uit waarin geadviseerd werd om het begraven in kerken 
niet meer toe te staan. Dit advies werd overgenomen en het college van B&W van 
Leiden ontving van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een missive over dit 
verbod op het begraven in kerken.  
 Burgemeester De Mey van Streefkerk antwoordde dat de graven in de kerken 
eigendom waren van de betrokken families, die daarvan niet zomaar ‘beroofd’ 
konden worden. Een ander bezwaar was het financiële belang dat de 
gemeentecommissie had bij de inkomsten aan begrafenisrechten. De burgemeester 
vreesde dat de hervormde gemeente dan genoodzaakt was voor het onderhoud van 
de kerkgebouwen subsidie aan te vragen bij de gemeente Leiden. Hij pleitte voor 
handhaving van de bestaande situatie. 
 Dit verzoek was tevergeefs, want in augustus 1827 berichtte de minister van 
Binnenlandse Zaken aan het college van B&W van Leiden dat het verbod op 
begraven in kerken per 1 januari 1829 van kracht zou worden. Bovendien mocht niet 
meer begraven worden in de bebouwde kom, maar moesten nieuwe begraafplaatsen 
buiten de bebouwde kom komen te liggen.  
B&W werd verzocht om aan Gedeputeerde Staten op de volgende vragen antwoord 
te geven: 



a. hoe zij de nieuwe begraafplaatsen zouden gaan inrichten; 
b. hoe zij dit financieel wilden verantwoorden; 
c. de reden om eventueel geen nieuwe begraafplaatsen te stichten; 
d. op welke wijze zij de kerken het verlies aan begrafenisrechten zouden vergoeden. 
 
Definitieve inrichting van de begraafplaats 
Wethouder Petrus Cunaeus, telg uit een geslacht van hoge ambtenaren in Leiden en 
later zelf ook begraven op Groenesteeg, kreeg de opdracht alle bestaande 
dodenakkers van Leiden te laten inspecteren en voorstellen te doen tot verbetering 
en eventuele vergroting van de begraafplaatsen. 
 In oktober 1827 gaf Cunaeus aan de stadsarchitect Salomon van der Paauw de 
opdracht om na te gaan of de nieuwe begraafplaats aan de Groenesteeg voldeed 
aan de gestelde eisen. Van der Paauw meende dat dit het geval was, alleen was een 
betere beveiliging noodzakelijk. Daartoe stelde hij voor dat de sloten uitgediept en 
verbreed zouden worden. Van der Paauw achtte de afstand van de begraafplaats tot 
de dichtstbijzijnde huizen voldoende groot. Omdat de wind meestal uit zuidelijke of 
westelijke richting kwam, werd de stad niet geplaagd door onaangename geuren van 
de begraafplaats. Ook lag de begraafplaats hoog genoeg om geen last te hebben 
van het grondwater. 
 In zijn verslag van 29 mei 1828 aan het gemeentebestuur stelde Cunaeus dat het 
Nieuwe Bolwerk dringend opgeknapt moest worden. De houten palissade aan de 
ingang bood onvoldoende bescherming. Ook aan de zijde van de Zijlsingel moest 
een omheining komen, bij voorkeur een zes voet hoge en zesenveertig Rijnlandse 
roeden lange afrastering (1 voet = 31,4 cm; 1 roede = 12 voet).  
 Ook deed de wethouder de suggestie voor een kleine uitbreiding, omdat er vanaf 
1 januari 1829 weer volop begraven zou gaan worden. Extra grafkelders konden 
worden verkregen door het kappen van de voorste rij van de iepen waarmee het 
terrein werd omzoomd. Cunaeus hoopte dat de bemiddelde Leidse burger een 
begraafplaats aan zou treffen die zich in welvoeglijke staat bevindt. Aan deze 
voorstellen voegde hij nog iets toe. In voorzichtige bewoordingen deed Cunaeus de 
suggestie om op het Nieuwe Bolwerk een woning voor de doodgraver te bouwen. 
Deze kon dan, behalve graven aanleggen, ook toezicht houden.  
 Stadsarchitect Van der Paauw werd in juni 1828 gevraagd om een ontwerp te 
maken voor de grafvelden, de paden, de beplanting en de woning. Zijn ontwerp was 
gebaseerd op de Engelse landschapsstijl. De vorm was symmetrisch: links van het 
hoofdpad 293 graven (104 keldergraven en 189 zandgraven) en rechts 289 graven 
(109 keldergraven en 140 zandgraven). De draaicirkel, ook wel keerlus genaamd, 
diende om de door paarden getrokken rouwkoets te laten keren. Het uitgraven van 
de wandelpaden, het beplanten van het bolwerk werd begroot op ƒ 1818,02. Het 
werk werd uitgevoerd door aannemer Carel Blansjaar jr. 
 
 
 
 



  
Plattegrond van het symmetrische ontwerp 

van Salomon van der Paauw 
Portret Salomon van der Paauw 

(ca. 1865) 
 

 De doodgravers, de eerste was Pieter Briejer, werden belast met het houden van 
toezicht op de begraafplaats en het zorgen voor een behoorlijke ontvangst van de 
nabestaanden of vrienden van de overledenen bij het volbrengen der laatste pligt 
 Op vrijdag 3 oktober 1828 
verscheen in de Leydsche 
Courant een advertentie waarin 
B&W aankondigden dat de 
bezitters van graven in de kerken 
een grafruimte kregen aange-
boden buiten de kerken. Het 
bewijs van eigendom van een 
graf in een van de kerken moest 
men sturen aan de secretarie van 
de stad. De begraafplaatsen 
waren openbare instellingen tot 
algemeen nut geworden. 

 
Bericht in de Leydsche Courant 

(3 oktober 1828) 
 

 Voor het delven van een graf, dat normaliter ƒ 12,50 kostte, hoefden de bezitters 
van graven in kerken niet te betalen. Voor een gemetseld graf moest wel het 
metselwerk worden betaald. De metselaar, Carel Blansjaar jr., rekende hiervoor 
ƒ 15,- per 1000 metselstenen. Dit leverde hem in totaal ƒ 2.175,60 op. De 
steenhouwers Jacob Timmermans en Johannes Philippus Paternotte verdienden 
ƒ 1.389,- respectievelijk ƒ 1.935,- en aardewerker Pieter Briejer kreeg ƒ 172,50 voor 



het uitgraven van de grond van 69 graven. In de zomer werd er vroeg begraven, 
tussen 6 en 9 uur; ’s winters tussen 8 en 11 uur. Wie de ‘teraardebestelling’ later op 
de dag wenste, moest ƒ 15,- extra betalen.  
 
Het administratieve beheer 
De kerkelijke gemeentecommissie voerde in november 1827 overleg met B&W over 
het administratieve beheer, wat resulteerde in de rapportage dat burgemeester en 
wethouders zich bijzonder genegen hadden betoond om even als zulks sins 
onheugelijke jaren was ingevoerd en tot op heden plaats had, het beheer, toezigt en 
voordelen ten behoeve van deze administratie te laten behouden en genieten, dat na 
gehouden inspectie, wanneer het begraven in de kerken zal komen op te houden de 
vier alhier bestaande Bolwerken, mits behoorlijk voor de veiligheid verzekert, alsins 
geschikt geoordeeld zijn, en dat deze aan het gouvernement zoude worden 
voorgedragen om de lijken te ontvangen die nu in de kerken begraven worden. 
 B&W wilden de historisch gegroeide situatie dus niet veranderen. De 
gemeenteraad besliste in december 1827 dienovereenkomstig en diende bij 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een voorstel in om de gemeentecommissie 
de administratie te laten behouden ter voorkoming van het verlies aan inkomsten, 
waarmee door hen het onderhoud van de kostbare kerkgebouwen gefinancierd werd. 
Het toezicht over het begraven zelf en de begraafplaatsen zou echter een 
gemeentelijke aangelegenheid worden. 
 Helaas gingen Gedeputeerde Staten hiermee niet akkoord. Wel bepaalden 
Gedeputeerde Staten dat de gemeente Leiden de kerkelijke gemeentecommissie 
moest compenseren voor de geleden schade met een bedrag ter grootte van de 
inkomsten uit begrafenisrechten, met aftrek van de kosten van aanleg en onderhoud.  
 De gemeentecommissie kon niet anders dan het besluit van Gedeputeerde 
Staten aanvaarden. Zij stelde ter compensatie voor om de pas tot commies en 
kamerbewaarder benoemde J. de Pecker over te laten gaan in gemeentelijke dienst, 
evenals de doodgravers. In de archieven van de kerkvoogdij bevindt zich een briefje, 
ondertekend door stadssecretaris P.A. de Pui, waarin B&W de stedelijke ontvanger 
machtigen om aan de gemeentecommissie het bedrag van ƒ 1600,- te geven als 
tegemoetkoming over 1829 voor het verlies van inkomsten. In 1828 werden, 
gedwongen door het besluit van Gedeputeerde Staten, voorbereidingen getroffen om 
de begraafplaatsen, waaronder Groenesteeg, over te dragen aan de gemeente 
Leiden.  
 Ook moest B&W een nieuw reglement opstellen, omdat het beheer en de 
administratie vanaf 1 januari 1829 onder de burgerlijke gemeente zou gaan vallen. 
Daarom nam de gemeente Leiden alle begraafplaatsen over van het Nederlands 
Hervormd kerkgenootschap. 
 
 
 
 
 



De periode 1829 - 1838 
 
De jaren 1829 tot en met 1837 
Elk jaar legde de nu tot opziener van de stedelijke begraafplaatsen benoemde 
kamerbewaarder J. de Pecker rekening en verantwoording af aan de stedelijke 
ontvanger. Zo meldde hij in 1829 dat de verkoop van 14 zandgraven en het begraven 
van 116 doden op de begraafplaats ƒ 1.285,40 had opgebracht. Daartegenover 
stonden de uitgaven, zoals de lonen van de grafdelvers, de personele belasting van 
de woning en allerlei onkosten en het salaris van De Pecker zelf, samen een bedrag 
van ongeveer ƒ 600,-.  
 Per 1 juli 1829 werd het begraven van de zogenaamde huurlijken op de begraaf-
plaats Groenesteeg stopgezet. Voortaan waren de graven alleen te koop en werd er 
niet meer verhuurd.  
 Wethouder van Fabricage, Petrus Cunaeus, schreef in augustus 1832 aan de 
opziener van de begraafplaats dat hij gelast werd bij deze toe te laten dat de 
goederen uit het Hospitaal aan de Kaarsenmakersstraat op dezelfde begraafplaats 
ter bleek werd gelegd. Echt opzienbarende gebeurtenissen vonden in de periode 
1829 tot 1838 niet plaats. In het jaar 1838 werd dat anders. 
 
Het jaar 1838 
Op 21 maart 1838 stuurde de gemeentecommissie een verzoek aan B&W om de 
administratie en het beheer van de begraafplaats weer te mogen voeren en tevens 
om de begrafenistarieven te mogen verhogen. Door het wegvallen van de 
administratieve vergoedingen waren de inkomsten van de kerkelijke gemeente sterk 
verminderd. Vóór 1829 ontving men voor alle begraafplaatsen ongeveer ƒ 5.000,- 
per jaar en nu was dat nog maar ƒ 1.200,-.  
 B&W besloten om de gemeenteraad te adviseren met dit verzoek in te stemmen. 
De gemeenteraad ging hiermee akkoord. Ook besloot de gemeenteraad dat het 
gemeentebestuur – als eigenaar – het beheer en de administratie kon opdragen aan 
wie zij maar wilde. 
 Aan Gedeputeerde Staten werd voorgesteld op per 1 juni 1838 het beheer en de 
administratie over te dragen aan de gemeentecommissie en om de 
begrafenisrechten te verhogen. Het toezicht op de begraafplaatsen zou wel bij het 
gemeentebestuur blijven. In mei 1838 keurde Gedeputeerde Staten de voordracht 
voorlopig goed, maar de minister van Binnenlandse Zaken had er enige bedenkingen 
tegen. De gemeentecommissie wilde de nieuwe regeling invoeren zonder speciale 
autorisatie van de koning omdat zij meende dat het ging om een ‘verkregen recht’. Zij 
beriep zich daarbij op de eeuwenlang bestaande traditie dat de kerk altijd de zorg 
gedragen had voor de overledenen in de stad. 
 De minister meende echter dat dit niet het geval was. Een commissie uit 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland weerlegde in een rapport de bezwaren van 
de minister en adviseerde hem in december 1838 om de overdracht van het beheer 
door te laten gaan. Aldus geschiedde. 
 



Bekende personen en aantal begrafenissen 
Enkele bekende Leidenaren die in de periode 1829 tot en met 1838 op Groenesteeg 
begraven zijn: 
 
Caspar Jacob Christiaan Reuvens (1793-1835; keldergraf 29, vak A ) 
 

Reuvens, die al op 42-jarige leeftijd overleed, 
was de eerste hoogleraar ter wereld in de 
archeologie en grondlegger van de 
Egyptologie in Nederland. Hij was ook de 
eerste directeur van het Museum van 
Oudheden, dat in 1818 door koning Willem I 
was gesticht.  
 Dit museum was in eerste instantie 
ondergebracht in de Houtstraat. Men kampte 
al gauw met ruimtegebrek en in 1837 
verhuisde het museum naar Breestraat 18. In 
1913 betrok het museum het pand op het 
Rapenburg, waar het nu nog altijd is 
gevestigd. Reuvens woonde de laatste 14 
jaar van zijn leven op Breestraat 27, waar 
later de openbare leeszaal en bibliotheek 
Reuvens werd gevestigd. 
 

 
Portret van Reuvens 

Meinard Simon du Pui (1754-1834; keldergraf 91, vak A) 
 

 
Oude Vest 35, het voormalige  

Nosocomium Academium 

Meinard Simon du Pui, die in 
1754 geboren was te Enkhuizen, 
studeerde aanvankelijk letteren 
en wijsbegeerte, maar stapte 
daarna over op medicijnen. Hij 
begon zijn loopbaan in Kampen 
als stadsmedicus, waarna hij in 
1791 hoogleraar in Leiden werd, 
met als leeropdracht chirurgie en 
verloskunde.  
 Du Pui was jarenlang lijfarts 
van het koningshuis. In 1799 
stichtte hij het Nosocomium 
Academium aan het Pieters-
kerkhof, dat in 1818 verhuisde 
naar het statige pand Oude Vest 
35. In de Leidse volksmond werd 
gesproken over het nou-zo-kom-
je-om-ziekenhuis. 



Pierre Antoine du Pui (1785-1838; keldergraf 91, vak A) 
 

Deze zoon van Meinard 
Simon du Pui was 27 
jaar lang gemeente-
secretaris in Leiden. Hij 
was tevens belast met 
de financiën van het 
pesthuis, de trekvaarten, 
een viertal hofjes en 
enkele studiefondsen.  
 Direct na zijn over-
lijden kwam aan het licht 
dat hij ƒ 150.000,-, voor 
die tijd een enorme som 
geld, had verduisterd. 
Leiden was in last, maar 
de stad werd gered door 
een anonieme schenking 
van ƒ 100.000,-. 

 
Spotprent over de frauderende gemeentesecretaris du Pui 

 

Men dacht dat deze gift afkomstig was van koning Willem I, maar later bleek deze 
schenking afkomstig te zijn van Diederik van Leyden Gael 
Het totaal aantal begraven personen in de tienjarige periode 1829 tot en met 1838 
was 775, dus bijna 80 per jaar. Hieronder staat een uitsplitsing per jaar. 
 

Aantal begraven personen Jaar Aantal begraven personen Jaar 
41 1829 87 1834 
81 1830 85 1835 
81 1831 80 1836 
84 1832 80 1837 
95 1833 61 1838 

 
 
De periode 1839 - 1859 
 
De begraafplaats komt weer in eigendom van de Hervormde Gemeente 
Over de jaren 1839 tot en met 1855 valt weinig bijzonders te vermelden. Dat 
verandert in het jaar 1856. De jaarrekening van de Leidse hervormde gemeente liet 
over het jaar 1855 een aanzienlijke vermindering van de kerkelijke inkomsten zien. 
De kerkenraad was gealarmeerd en stelde ook de gemeentecommissie ervan op de 
hoogte. Mogelijk is dit indirect ook de aanleiding geweest voor het uitvoerig epistel 
dat prof.dr. A. Rutgers, als voorzitter van de gemeentecommissie, in september 1856 
zond aan de Leidse gemeenteraad. De gemeentecommissie wilde de nadere 
bepalingen omtrent de begrafenisrechten in de nieuwe gemeentewet niet lijdzaam 



afwachten, maar voelde zich gedwongen om bij de stedelijke overheid alvast te 
pleiten voor haar belangen.  
 Gebaseerd op een historisch overzicht, trachtte Rutgers te bewijzen dat de 
begraafplaatsen tot de kerkelijke goederen behoorden en dat dus ook de inkomsten 
van de begraafplaatsen aan de gemeentecommissie toekwamen als zijnde een 
verkregen recht. Echter, toen in 1828 niet meer in kerken begraven mocht worden 
had de gemeentecommissie geen gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om de 
begraafplaatsen te reserveren voor de hervormde gezindte en had ze deze aan de 
gemeente Leiden overgedragen als burgerlijke begraafplaatsen.  
 Op dit punt wenste de gemeentecommissie nu terug te komen. Zij wilden de drie 
dodenakkers op het Papegaaisbolwerk, het Grote Bolwerk en aan de Groenesteeg 
weer in eigendom krijgen als begraafplaatsen voor de hervormden. De 
gemeentecommissie was wel genegen om de graven ook aan andere 
kerkgenootschappen te verkopen of te verhuren, op dezelfde voorwaarden als aan 
leden van de Hervormde Kerk. De armen zouden net als altijd gratis begraven 
worden. Als tegenprestatie bood de gemeentecommissie de Leidse gemeenteraad 
de begraafplaats op het Valken- of Rijnsburgerbolwerk aan als burgerlijke 
begraafplaats, omdat de gemeente over een of meer van dergelijke begraafplaatsen 
nu eenmaal behoorde te beschikken. 
 Omdat het college van B&W niet goed begreep wat de bedoeling van de brief 
was, duurde het ruim twee jaar voordat het college een voorstel had geformuleerd 
dat in de gemeenteraad besproken kon worden. Bovendien bestond binnen het 
college in eerste instantie twijfel over de geldigheid van de aanspraken op de 
begraafplaats aan de Groenesteeg. Een afwijzing van het verzoek lag daarom voor 
de hand, maar het merendeel van het college had daar moeite mee. 
 Omdat bewezen kon worden dat het Papegaaisbolwerk vanaf de ingebruikneming 
tot de goederen van de hervormde gemeente had behoord, nam het college aan dat 
de stedelijke overheid in de Franse tijd hetzelfde voor ogen had gestaan toen zij het 
bolwerk aan de Groenesteeg aan de gemeentecommissie gaf om er een 
begraafplaats aan te leggen. B&W stelden de gemeenteraad voor om dit verzoek te 
honoreren. 
 Op 7 januari 1859 concludeerde de Leidse gemeenteraad dat in aanmerking 
neemende dat het voldoende bewezen is dat de thans tot burgerlijke begraafplaatsen 
gebezigd wordende begraafplaatsen op het Papegaais- en op het Grote Bolwerk en 
aan het einde van de Groenesteeg, zijn het eigendom der Nederduitsch Hervormde 
Gemeente. De raad besloot dat aan deze Commissie als bijzondere begraafplaatsen 
af en over te geven de begraafplaatsen op het Papegaais- en op het Grote Bolwerk 
en aan het einde van de Groenesteeg met afgifte tevens van al hetgeen tot het 
bestuur en de administratie dier begraafplaatsen behoort. Het Valken- of 
Rijnsburgerbolwerk bleef eigendom van de gemeente Leiden. 
 Op 10 februari 1859 tekende B&W een overeenkomst, waardoor de begraafplaats 
Groenesteeg, inclusief de aula en de Laatste Brug, in eigendom werden 
overgedragen aan de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Leiden. De 



begraafplaats op het Valkenbolwerk kwam geheel in handen van de gemeente 
Leiden en werd een algemene begraafplaats.  
 
Bekende personen en aantal begrafenissen 
Hieronder een opsomming van enkele bekende Leidenaren die in de periode 1839-
1859 op Groenesteeg zijn begraven. 
 
Albert Otto Ernst graaf van Limburg Stirum (1803-1858; keldergraf 191, vak B) 
 

Na zijn studie rechten werd 
hij rentmeester van het 
Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Daarna vervulde 
hij diverse bestuurlijke 
functies,  onder andere 
was hij tussen 1851 en 
1858 burgemeester van 
Leiden. De graaf was een 
energiek persoon die veel 
tot stand heeft gebracht. Zo 
heeft hij bijvoorbeeld in 
1847 de Stedelijke Gas-
fabriek opgericht.  

Kasteel Huys te Warmont (1726) 
In 1840 kocht hij het kasteel Huys te Warmont, maar hij had ook in Leiden, aan het 
Rapenburg, woonruimte. 
 
Coenraad Jacob Temminck (1778-1858; keldergraf 32, vak A) 
 

 
Portret van Temminck (1836) 

Temminck maakte van zijn hobby, het 
verzamelen en bestuderen van vogels, zijn 
beroep. Hij was een internationaal vermaarde 
ornitholoog. Temminck werd in 1815 waar-
nemend directeur van het Kabinet van 
Natuurlijke Historie. Hij pleitte er voor om de 
belangrijkste landelijke collecties bijeen te 
brengen in een nieuw museum.  
Op 9 augustus 1820 besloot koning Willem I 
tot de oprichting van het Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie, waar Temminck de 
eerste directeur van werd, een functie die hij 
tot zijn dood zou uitoefenen. Temminck 
schonk het museum zijn omvangrijke en 
waardevolle natuurhistorische verzameling.  
 



Hij woonde de laatste periode van zijn leven op Breestraat 84, waar later het 
bekende restaurant `In den Vergulden Turk’ was gevestigd en wat nu onderdeel van 
Vroom & Dreesman is. Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie heet tegenwoordig 
Naturalis. 
 
Diederik van Leyden Gael (1775-1846; keldergraf 30, vak A) 
 

Van Leyden Gael was de zoon 
van de Leidse burgemeester 
Johan Gael en de gravin 
Françoise Johanna van Leyden. 
Hij was lid van de gemeenteraad, 
zeer vermogend en schonk vaak 
aanzienlijke bedragen aan maat-
schappelijke instanties.  
    Na het overlijden van 
gemeentesecretaris Pierre du Pui, 
in 1838, kwam aan het licht dat 
deze ƒ 150.000,- had verduisterd. 
De schade en schande voor de 
stad waren enorm. Gelukkig en 
onverwachts kwam er een 
anonieme gift van ƒ 100.000,- 
binnen. Later bleek dat deze gift 
afkomstig was van Diederik van 
Leyden Gael. Diederik trouwde in 
1819 met Johanna van der Hoop. 

 
Café Restaurant ‘Het Gulden Vlies’ 

(ca. 1925) 
Het echtpaar ging wonen in het kapitale pand Breestraat 125, waar later het 
restaurant ‘Het Gulden Vlies’ was gevestigd. 
 
Het totaal aantal begraven personen in de één-en-twintigjarige periode 1839 tot en 
met 1859 was 1042, wat bijna 50 per jaar is. Dat is gemiddeld 30 personen per jaar 
minder dan in de periode 1829 tot en met 1838.  
 

Aantal begraven personen Jaar Aantal begraven personen Jaar Aantal begraven personen Jaar 
60 1839 54 1846 47 1853 
58 1840 55 1847 36 1854 
52 1841 52 1848 43 1855 
74 1842 66 1849 40 1856 
44 1843 45 1850 35 1857 
54 1844 43 1851 46 1858 
46 1845 45 1852 39 1859 

 
 
 



De periode 1859 tot en met 1889 
 
Plannen tot aanpassing van de begraafplaats  
Nu de begraafplaatsen werkelijk eigendom waren geworden van de Hervormde 
Gemeente, stelde de voorzitter van de gemeentecommissie, prof.dr. A. Rutgers, in 
april 1859 voor om de begraafplaats Groenesteeg te vergroten en te verfraaien en 
om er een nieuw gebouw neer te zetten. Al in 1857 was gesproken over uitbreiding 
van de begraafplaats, een mogelijke verplaatsing van de grafmakerswoning en het 
laten maken van een wachtkamer. In mei 1859 diende de gemeentecommissie de 
vereiste aanvragen bij de gemeente in met een verzoek om de begraafplaats te 
vergroten met een stuk grond tot aan de hoek Zijlsingel/ Nieuwe Rijn.  
 De gemeente stemde in principe met dit verzoek in, maar wilde het gedeelte van 
de vestwal, dat nodig was om de begraafplaats te vergroten, verkopen voor ruim 
ƒ 3.000,-. Zo’n groot bedrag had de gemeentecommissie echter niet in kas. Prof.dr. 
H. Cock bood aan om het bedrag renteloos voor te schieten. De gemeentecommissie 
aanvaardde dit genereuze aanbod onder dankzegging en besloot tot aankoop, terwijl 
men zou proberen om op het bedrag nog af te dingen. 
 Op 13 februari 1860 keurden de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland deze 
aanvraag eveneens goed. De hortulanus, de heer Heinrich Witte, maakte een 
tekening voor het nieuwe deel van de begraafplaats en legde deze voor aan de 
gemeentecommissie. Anderhalf jaar later, in oktober 1861, stond in de vergadering 
van de gemeentecommissie opnieuw een plan ter discussie over het veranderen van 
de begraafplaats. De kostendekking voor dit nieuwe plan werd gevonden in de 
verkoop van het hout van de bomen van de begraafplaats. 
 In 1860 wilde de gemeentecommissie de regenten van het gereformeerde 
Minnehuis niet meer toestaan om water te halen op de begraafplaats Groenesteeg. 
Omdat dit besluit de regenten onoverkomelijke problemen gaf, vroegen deze aan de 
gemeentecommissie om hierop terug te komen, wat - na een onderzoek door de 
voorzitter - gebeurde. In februari 1862 werd het oude deel van de begraafplaats al 
opgeknapt, het nieuwe gedeelte nog niet. Wel werd de toegangsbrug hersteld. 
 
De jaren 1860 - 1890 
Tussen 1860 en 1864 werd voor het eerst begraven in een klein nieuw deel van vak 
D. Vanaf 1864 werden ook de rest van vak D en de nieuwe vakken C en G in gebruik 
genomen. In 1867 wees de gemeentecommissie in eerste instantie een verzoek af 
om staande zerken, zogenaamde stèles, te mogen plaatsen. Men achtte het niet 
wenselijk om van de gewone regel over het afdekken van de graven met zerken af te 
wijken. De secretaris deelde kort daarna mede dat hij de zaak nader onderzocht had. 
Omdat de bepalingen in het reglement daarover onduidelijk waren en omdat er 
daargelaten het onsierlijke en het vreemde van een opstaande zerk geen bezwaar 
bestond besloot de gemeente-commissie het verzoek alsnog toe te staan, mits de 
zerk op een diepte van minstens één Nederlandse el (1 meter) in de grond werd 
geplaatst.  



      Op 13 april 1864 verscheen in het Leidsch 
Dagblad het volgende bericht: 
De GEMEENTE-COMMISSIE van het Neder-
duitsch Hervormd Kerkgenootschap alhier maakt 
bekend, dat voortaan de begraafplaatsen aan het 
einde der Groenesteeg en op het Papegaai’s 
Bolwerk, op de dagen waarop er begraven wordt 
tot des namiddags twee ure, alleen toegankelijk 
zullen zijn voor hen, die tot den lijkstoet behooren, 
of die voorzien zijn van een toegangsbewijs, dat 
tegen betaling van 10 Cts. per persoon aan de 
begraafplaatsen te verkrijgen is. 
 Naar aanleiding van het voorgevallene bij 
eenige deftige teraardebestellingen, die in den 
laatsten tijd plaats hadden, ziet de Gemeente-
Commissie zich gedwongen tot het nemen van 
dezen maatregel, zoowel in het belang der orde en 
ter bevordering van het plegtig en indrukwekkende 
der begrafenissen, als ter voorkoming van verdere 
schade aan het plantsoen en gazon der onlangs in 
behoorlijken staat gebragte begraafplaatsen. 

 
Leidsch Dagblad 
(13 april 1864) 

 

     Ten aanzien van een 
voorstel van de diaconie, 
gedaan in oktober 1871, om 
bij begrafenissen op de 
begraafplaats een vrijwillige 
bijdrage voor de armen te 
vragen, waren de leden van 
de gemeentecommissie 
gunstig gestemd. 
 Overeenkomstig het 
voorschrift in de wet op de 
besmettelijke ziekten van 4 
december 1872 werd in 
1874 een lijkenhuisje op alle 
begraafplaatsen neergezet. 

 
Gevelsteen `Gedenkt den Armen’ 

Hierin konden personen, die aan een besmettelijke ziekte waren overledenen, tijdelijk 
worden ondergebracht. In 1879 werd, omdat steeds meer nabestaanden een 
monument wilden plaatsen op een graf, een voorstel aangenomen om daarvoor een 
jaarlijkse bijdrage van ƒ 1,- te heffen.  
 Tussen 1881 en 1885 zijn extra graven aan de zijkanten aangelegd, aangeduid 
met een getal plus letter, bijvoorbeeld in vak A de vier extra graven 109A, 109B, 
109C en 109D. Op die manier kwamen er nog ruim 30 graven op de begraafplaats 
bij. 



Bekende personen en aantal begrafenissen 
Vele bekende Leidenaren zijn in de periode 1860-1889 op Groenesteeg begraven. 
Een zestal van deze wordt hieronder besproken. 
 
Evert-Jan Brill (1812-1871; zandgraf 188, vak F) 
 

Brill kwam in 1829 bij uitgeverij Luchtmans 
in dienst. Zijn vader werkte ook al bij deze 
oudste drukkerij van Nederland, die in 1683 
was opgericht. In 1848, toen er geen 
opvolgers binnen de familie Luchtmans 
waren, nam Evert-Jan dit bedrijf over. De 
naam werd gewijzigd in Boekhandel en 
Drukkerij E.J. Brill, zoals op een gevel aan 
de Oude Rijn waar de drukkerij tussen 1883 
en 1985 was gevestigd, nog is te zien. 
Daarvoor was het bedrijf gevestigd op het 
Rapenburg. De hoofdvestiging is nu aan de 
Plantijnstraat bij het Lammenschansplein. 
 Brill leidde dit bedrijf tot zijn dood en gaf 
het internationale allure. De firma was zeer 
succesvol en stond en staat vooral bekend 
om zijn wetenschappelijke uitgaven, met 
name op het gebied van de letteren en de 
oriëntalistiek. Het is een van de weinige 
drukkerijen met zo’n lange historie. In 1996 
kreeg het bedrijf de status ‘Koninklijk’. Om 
het huidige drukwerk in vele talen met 
allerlei speciale tekens te vereenvoudigen, 
besloot Brill een eigen lettertype te 
ontwikkelen. In 2012 werd dit lettertype, de 
Brill, gerealiseerd. 

 
Boekhandel en Drukkerij E.J. Brill aan de 
Oude Rijn (linksonder een poort uit 1774 met 
de wapens van de toenmalige burgemees-
ters) 

 
Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882; zandgraf 491, vak D) 
 

Cornet was een echte Leidenaar, geboren in de Haarlemmerstraat. Zijn grote wens, 
om een goede kunstschilder te worden, wist hij waar te maken. Als 12-jarige ging hij 
in de leer bij een rijtuig- en huisschilder. Bij Mathesis Scientarium Genitrix volgde hij 
een opleiding voor handtekenen en bij Ars Aemula Naturae bekwaamde hij zich in de 
schilderkunst. 
 Cornet schilderde landschappen, historische stukken, portretten en architectuur. 
Bekende schilderijen van hem zijn ‘De kamer van de gebroeders De Witt in de 
Gevangenpoort na de moord’ en ‘De Ashantiprinsjes Aquasie Boachie en Quamin 
Poko’. 
 



 
De kamer van de gebroeders De Witt in de Gevangenpoort 

 

     Van 1849 tot 1878 was 
Cornet directeur van Ars 
Aemula Naturae en van 
1851 tot zijn dood in 1882 
bekleedde hij de functie 
van directeur van het 
Prentenkabinet van de 
Rijksuniversiteit. 
     In 1982 was er - ter 
gelegenheid van zijn 
honderdste sterfdag - in 
De Lakenhal een tentoon-
stelling over de werken 
van Cornet. 
  

Jan van Heukelom (1813-1886; keldergraf 62, vak A) 
 

Jan van Heukelom was afkomstig uit een Leidse 
fabrikantenfamilie. Liefst zes Jannen van 
Heukelom volgden elkaar van vader op zoon op. 
Het gaat hier om de vijfde Jan. Lakenfabrikant 
Matthijs van Heukelom stichtte in 1695 op de 
Hogewoerd zijn bedrijf. Hij werd opgevolgd door 
Jan 1 (1693-1762), Jan 2 (1730-1806), Jan 3 
(1758-1835) en Jan 4 (1784-1847), alvorens 
‘onze’ Jan aan de leiding van het bedrijf kwam. 
Deze wolfabriek werd in de periode dat Jan 5 
aan het bewind was in één adem genoemd met 
de andere Leidse wolfabrikanten, zoals Zaalberg 
en Krantz.  
 Jan 5 was naast succesvol wolfabrikant ook 
actief in het openbare leven. Hij zat in de 
gemeenteraad, de Provinciale Staten en vele 
andere besturen. In 1863 werd hij door 
Thorbecke benoemd in de Staatscommissie die 
de fabrieksarbeid van kinderen moet 
onderzoeken. Drie jaar later bood Thorbecke 
hem het burgemeesterschap van Leiden aan, 
maar dat weigerde hij. 

 
Portret van Jan van Heukelom 

(ca. 1875) 

 
 



Frederik Kaiser (1808-1872; zandgraf 400, vak G) 
 

 
Sterrewacht op dak Academiegebouw 

Frederik Kaiser werd op 10 juni 
1808 in Amsterdam geboren. 
Zijn vader stierf toen Frederik 
acht jaar is. Zijn oom Johan, 
wiskundeleraar en een groot 
liefhebber van de sterrenkunde, 
nam de opvoeding over en nam 
zijn neefje als twaalfjarige al 
mee om waarnemingen te doen 
van een zonsverduistering. 
Frederik maakte naam als 
veelbelovend sterrenkundige en 
werd in 1826 tot observator 
benoemd aan de Leidse 
Sterrewacht, die sinds 1632 op 
het dak van het Academie-
gebouw was gevestigd. 

 In 1835 wist Kaiser de meest waarschijnlijke baan van de komeet Halley te 
berekenen. Hij overtroefde hiermee grote buitenlandse astronomen. Voor dit succes 
werd hij beloond met een eredoctoraat en in 1837 volgde zijn benoeming tot 
directeur van de Sterrewacht. In 1845 werd hij de eerste Leidse professor in de 
astronomie. Hij maakte plannen voor een aparte Sterrewacht op het gedeelte van de 
Hortus waar vroeger een algemene begraafplaats gevestigd was op het Grote 
Bolwerk.  
 De nieuwe Sterrewacht kwam er uiteindelijk pas in 1861. Kaiser bleef tot zijn dood 
in 1872 actief in de sterrenkunde. Later werd de Cellebroedersgracht, gelegen 
dichtbij Kaiser’s Sterrewacht, omgedoopt tot Kaiserstraat. 
 
Boudewijn Franciscus Krantz (1806-1878; keldergraf 232, vak C) 
 

Boudewijn Krantz werd op 3 
januari 1806 in Den Haag gebo-
ren. In 1809 begon zijn vader in 
Leiden een zaak in laken en 
wollen stoffen. Later werden 
Boudewijn en zijn broer Johannes 
ook firmant, en werd de naam van 
de firma, die gevestigd was op de 
Oude Singel, omgedoopt in J.J. 
Krantz en Zoon. De fabriek 
floreerde en deed de volledige 
lakenfabricage in eigen huis.  

Fabriekshal van Krantz (Langegracht anno 1894) 



 Geleidelijk aan ging men zich, naast het bedienen van de Nederlandse markt, ook 
op de export richten. In het begin van de jaren zeventig van de 19de eeuw breidde 
men de activiteiten uit met de productie van wollen dekens. Hiervoor werd een nieuw 
fabrieksgebouw in gebruik genomen op de hoek van de Baatstraat en de Zandstraat. 
Geleidelijk aan ondervond de afzet van laken en andere wollen stoffen steeds meer 
last van de vraag naar confectiekleding. Van alle lakenfabrieken in Leiden was in 
1889 alleen nog Krantz overgebleven. Het bedrijf Krantz bleef echter groeien en 
breidde zich uit tot vrijwel het hele blok tussen de Oude Singel, de Volmolengracht 
en de Langegracht.  
 Boudewijn Krantz zette zich voor veel zaken in Leiden in. Hij beijverde zich voor 
de oprichting van het Werkhuis en was van 1851 tot zijn dood in 1878 lid van de 
gemeenteraad. Ook was hij lid van de Kamer van Koophandel, commissaris van de 
Leidse Broodfabriek en bestuurslid van de Leidse Schouwburg. Verder was hij 
voorzitter van de Maatschappij voor Toonkunst, de vereniging Het Algemeen Belang 
en de Stedelijke Werkinrichting. 
 
Salomon van der Paauw (1794-1869; keldergraf 23, vak A) 
 

Van der Paauw werd op 10 juni 1794 in Haarlem geboren. Al op 15-jarige leeftijd 
werd hij als landmeter beëdigd. Dit werk gaf hem echter weinig voldoening. Daarom 
studeerde hij verder voor ingenieur, waarna hij in Leiden solliciteerde naar de functie 
stadsarchitect. Ondanks zijn jonge leeftijd van 22 jaar kreeg hij deze functie, die hij 
46 jaar zou uitoefenen. 
 

 
Markt op de Koornbrug (1928) 

 

 Van der Paauw was een vernieuwer. Hij ontwierp, naast de begraafplaats 
Groenesteeg, ook de overdekte Koornbrug (1825) en de Doelenkazerne (1840). 



 In 1826 vormde hij het Catharinagasthuis om tot Stadsgehoorzaal. Van der 
Paauw kreeg ook opdracht om een stadsverlichting aan te leggen, evenals voor de 
aanleg van een rij- en jaagweg van het einde van de Zijldijk naar de drooggelegde 
Haarlemmermeer. Hij bouwde diverse scholen en was betrokken bij de oprichting van 
de gemeentelijke gasfabriek. Nog vele andere projecten werden door hem als 
stadsbouwmeester gerealiseerd. In 1862, bijna 70 jaar oud, verzocht hij om eervol 
ontslag als gemeentearchitect van Leiden. Salomon van der Paauw stierf op 20 
maart 1869. Hij werd begraven op de begraafplaats die hij zelf had ontworpen. Het 
graf had hij al aangekocht in 1829. 
 
Het totaal aantal begraven personen in de dertigjarige periode 1860 tot en met 1889 
was 1363, wat ruim 45 per jaar is. Hieronder een overzicht van deze dertig jaren.  
 

Aantal begraven personen Jaar Aantal begraven personen Jaar Aantal begraven personen Jaar 
38 1860 37 1870 57 1880 
34 1861 50 1871 74 1881 
32 1862 67 1872 52 1882 
41 1863 46 1873 44 1883 
31 1864 59 1874 53 1884 
44 1865 46 1875 52 1885 
50 1866 38 1876 33 1886 
43 1867 50 1877 39 1887 
34 1868 54 1878 41 1888 
41 1869 45 1879 38 1889 

 
 
De periode 1890 tot en met 1910 
 
Uitbreiding van de begraafplaats 
In 1890 werd de begraafplaats verder 
uitgebreid, onder andere werd vak A1 
met keldergraven in gebruik genomen. 
Tussen 1890 en 1900 werden ook in de 
vakken H, J en K voor het eerst begra-
ven. In het Leidsch Dagblad van 24 
november 1888 werd bericht dat twee 
dagen later er een aanbesteding plaats 
zou vinden voor de ophoging met zand 
van dit gedeelte van de begraafplaats. 
Het ontwerp van de nieuwe vakken was 
zo uitgekiend dat er mede door een 
uitgebreid assortiment aan beplanting 
mooie contrasten ontstonden tussen 
donker en licht, open en gesloten 
ruimtes. 

 
Aanbesteding ophoging begraafplaats 

Groenesteeg (Leidsch Dagblad 24-11-1888) 



 
Begraafplaats kort na de uitbreiding van 1890 (foto: J. Goedeljee) 

 
Onrust in de buurt van de begraafplaats 
Op 20 april 1891 deelde de secretaris aan de leden van de gemeentecommissie 
mee, dat sommige personen die woonden in de buurt van de begraafplaats 
Groenesteeg voor overlast zorgden. Zij versperden de toegang met het dobbelen op 
straat, beschadigden eigendommen en stookten een vuurtje onder de brug, 
waardoor de brug in brand kwam te staan. Omdat de politie niet altijd aanwezig kon 
zijn, stelde de secretaris voor om een verzoek in te dienen bij het ministerie van 
Justitie om de grafmaker A.J. Hendriksen tot onbezoldigd rijksveldwachter te 
benoemen. Dit verzoek werd ingewilligd en vanaf die tijd was Hendriksen ook politie-
agent. Of hij van deze bevoegdheid ooit gebruik heeft gemaakt, is niet bekend. 
 

 
Echtpaar Hendriksen met vier kinderen, links een onbekende dame, rechts een knecht 

(1898) 
 



Overigens was met de aanstelling 
van Hendriksen als politieagent 
het rumoer rond de begraafplaats 
nog lang niet verdwenen. Uit een 
vragenrubriek uit het Leidsch 
Dagblad van 17 juli 1909 bleek 
dat men nog steeds veel last had 
van stoeiende en gillende jonge-
lui. Er was allerminst sprake van 
‘eerbied voor de dooden’. 
In 1896 ontving de gemeente-
commissie een brief waarin 
gewezen werd op den onaan-
genamen toegang tot de begraaf-
plaats aan de Groenesteeg.  

 
Leidsch Dagblad (17 juli 1909) 

 De schrijver vroeg ook of het mogelijk was om een toegang te maken aan het 
einde van de Nieuwe Rijn, dwars over het terrein van een steenhouwerswerkplaats, 
een terrein waarvan de grond in bezit van de gemeente Leiden was. De 
gemeentecommissie vroeg daarover advies aan de Commissie van Fabricage. Het is 
onbekend wat het advies was, maar de nieuwe toegang ging niet door. 
 
Discussie over de functie van de aula 
In de vergadering van 3 februari 1897 deelde de voorzitter van de gemeente-
commissie mee dat burgemeester Was hem gevraagd had om de aula zo in te 
richten dat aldaar genoegzame ruimte zal wezen om bij ongunstig weder de lijkreden 
daar te doen plaatshebben in plaats van aan het graf. Omdat het gebouw grote 
gebreken vertoonde, adviseerde de Commissie van Fabricage om het wachtlokaal 
niet te vergroten. Men overwoog of een verplaatsbare tent daarvoor gebruikt zou 
kunnen worden. Pas in oktober 1897 werd duidelijk dat een aantal leden van de 
Commissie van Fabricage grote bezwaren had tegen het gebruik van een tent. Zelfs 
een paar schotten met zeil overdekt, een alternatief voor een tent, leverde bezwaren 
op. Maar in juni 1898 deelde diezelfde Commissie van Fabricage mee dat het 
tochtscherm gereed was en dat voor het gebruik per keer ƒ 2,50 werd gerekend. 
 
Ingebruikname begraafplaats Rhijnhof en geen uitgifte van graven op Groenesteeg 
Tot het begin van de twintigste eeuw werd er veel begraven op Groenesteeg, dat 
langzamerhand vol raakte. In 1908 kocht de Hervormde Gemeente het landgoed 
Rhijnhof om er een nieuwe begraafplaats aan te leggen. Het was de bedoeling om 
de begraafplaatsen Groenesteeg, Marepoort, de Algemene Begraafplaats bij molen 
De Valk en Herenpoort te sluiten, maar dat zou niet van de ene dag op de andere 
dag gebeuren. Herenpoort was een begraafplaats op het bolwerk bij de Herenpoort 
(waar de Maresingel overgaat in de Herensingel), die in 1816 was gesticht omdat het 
Grote Bolwerk aan de universiteit moest worden afgestaan voor een uitbreiding van 
de Hortus. 



 
In een bericht in het Leidsch 
Dagblad van 21 mei 1910 
kondigde de gemeentecom-
missie van de Hervormde Kerk 
aan dat op Groenesteeg geen 
nieuwe graven meer verkocht 
zouden worden. De opening 
van Rhijnhof had ook tot 
gevolg dat een aantal 
stoffelijke overschotten van 
Groenesteeg werd overge-
bracht naar Rhijnhof. 
 
 

 
Leidsch Dagblad (21 mei 1910) 

Bekende personen en aantal begrafenissen 
Een groot aantal bekende Leidenaren zijn in de periode 1890-1910 op Groenesteeg 
begraven. Een achttal van hen wordt hieronder besproken. 
 
Anna Cornelia Carbentus, moeder van Vincent van Gogh (1819-1907; zandgraf 754, 
vak K) 
Anna Cornelia Carbentus werd op 10 september 1819 in Den Haag geboren. Zij 
trouwde in 1851 met dominee Theodorus van Gogh. Op 30 maart 1852 werd hun 
eerste kind, Vincent, dood geboren. Op de dag af één jaar later, op 30 maart 1853, 
kregen zij hun tweede kind, dat eveneens Vincent werd genoemd. Het echtpaar Van 
Gogh - Carbentus kreeg na deze Vincent nog vijf kinderen. In 1885 overleed vader 
Theo en vier jaar later verhuisde moeder Anna naar Leiden, waar een deel van haar 
familie woonde. Ze betrok met twee dochters het pand Herengracht 100. In 1893 
vertrok zij naar Den Haag, waar ook familie van haar woonde, maar ze keerde in 
1905 weer terug naar Leiden. Haar laatste adres was Zoeterwoudsesingel 45b.  
 Op 29 april 1907 overleed Anna. Haar in Leiden wonende schoonzoon Joan 
Marius van Houten, die in 1878 met haar oudste dochter, ook Anna Cornelia 
geheten, was getrouwd, kocht een dag na het overlijden van zijn schoonmoeder ‘het 
voortdurend gebruik’ van zandgraf 754 op Groenesteeg. In dit graf werd Vincent’s 
moeder op 2 mei 1907 begraven. De kosten van dit graf zijn door de familie Van 
Gogh lange tijd trouw betaald. Hier kwam een einde aan toen de erven met ingang 
van 1 januari 1979 afstand deden van dit recht. Anna Cornelia’s laatste rustplaats, 
romantisch gelegen onder een met klimop begroeide boom, wordt afgedekt met een 
eenvoudige, kleine zerk. Dit graf dient tot in lengte van dagen bewaard te blijven.  
     In de Leidse Courant van 5 mei 1990 stond vermeld dat de originele grafsteen in 
het najaar van 1989 uit voorzorg was weggehaald en eind mei zou worden 
vervangen door een replica.  
 



. De originele steen was door de gemeente 
Leiden ergens opgeborgen, maar lange tijd 
was het onbekend waar; het gerucht ging 
dat de steen gesneuveld was. Echter, in 
2015 is de originele  steen teruggevonden 
in een kist op de begraafplaats en weer 
teruggeplaatst op het graf, waar deze 
thuishoort. 

 
     Leidse Courant (5 mei 1990) 

 

  
De grafstenen op het graf van de moeder van Vincent van Gogh 

(links de replica en rechts het origineel) 
 
Petrus Isaäcus de Fremery (1809-1894; keldergraf 92, vak A) 
 

Petrus Isaäcus de Fremery was eigenaar van de 
door zijn grootvader Jacobus in 1771 opgerichte 
Zoutkeet aan de Oude Singel. Deze zoutkeet was 
een van de vele zoutketen die in de 17e en 18e 
eeuw in de kustprovincies gevestigd waren. Het 
bedrijf is tot de opheffing in 1951 in het bezit 
gebleven van de familie De Fremery. Ondanks 
gemeentelijke toezeggingen om de zoutkeet weer 
op te bouwen heeft men hier in 1988 een 
appartementencomplex neergezet.  
 De Fremery bekleedde vele maatschappelijke 
functies. Van 1859 tot 1862 was hij lid van de 
Leidse gemeenteraad en daarna 25 jaar 
wethouder. In die periode was hij ook 18 jaar lid 
van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
Daarnaast is hij meer dan twintig jaar regent 
geweest van het Waalsch Wees- en Oudelieden-
huis (Wallon). 

 
Portret van Petrus Isaäcus  

de Fremery (ca. 1875) 



Robert Jacobus Fruin (1823-1899; keldergraf 229, vak C) 
 

 
De studeerkamer van Fruin aan de Steenschuur 

ca. 1880) 

Robert Fruin werd op 14 
november 1823 in Rotterdam 
geboren en groeide in de 
Maasstad op. Na het eind-
examen aan het Erasmiaans 
Gymnasium aldaar ging hij in 
1842 in Leiden letteren stu-
deren. In 1847 promoveerde 
Fruin. Van 1848 tot 1850 
woonde hij in Utrecht, waar hij 
geschiedenis studeerde. In 
1850 werd Fruin aan het 
Leidse gymnasium geschie-
denisleraar. Later zou de laan 
waaraan het Stedelijk Gymna-
sium is gelegen de Fruinlaan 
gaan heten. 

 In 1860 werd Fruin aan de Rijksuniversiteit Leiden tot hoogleraar geschiedenis 
benoemd. Hij was daarmee de eerste in ons land die geschiedenis als aparte 
wetenschap doceerde. Fruin was zeer invloedrijk, schreef een standaardwerk over 
een belangrijke periode uit de Tachtigjarige Oorlog, evenals een boek over het 
Ontzet van Leiden.  
 
Hermanus Gerardus Hagen (1831-1901; keldergraf 239A, vak C) 
 

Hagen werd op 9 januari 1831 in Amsterdam 
geboren. Op 20-jarige leeftijd begon hij met zijn 
studie theologie in Utrecht en vijf jaar later, op 6 
mei 1856, promoveerde hij op het proefschrift 
De onbevlekte ontvangenis van Maria. Na 
predikant te zijn geweest in Piershil en Koog 
aan de Zaan, werd hij in 1860 predikant in 
Leiden, waar hij tot zijn dood zou blijven. 
Hagen was een bekend man in Leiden, geliefd 
als prediker en hartelijk als vriend. Hij was de 
laatste predikant in een rij van moderne 
vrijzinnige dominees in Leiden.  
 Naast kerkelijke zaken had hij het ook druk 
met vele andere sociale activiteiten: voorzitter 
van de Maatschappij van Weldadigheid, de 
Maatschappij voor Toonkunst, de Schoolkinder-
voeding en de Vereniging tot Bevordering van 
Geregeld Schoolbezoek.  

 
Graf Ds. Hagen 



 Ook was ds. Hagen bestuurslid van de Maatschappij van Nederlandse 
Maatschappij van Nederlandse Letterkunde. Hagen behartigde tevens de geestelijke 
belangen van de verpleegden in het Invalidenhuis en de Rijkswerkinrichting.  
 Hagen was de laatste predikant in Leiden van de moderne vrijzinnige richting. Bij 
zijn emeritaat in 1897 werd aan de kerkenraad een petitie met 1700 handtekeningen 
aangeboden, waarin gepleit werd voor een opvolger van dezelfde richting. Het 
verzoek werd afgewezen. Op 23 november 1901 overleed ds. Hagen en hij werd vier 
dagen later begraven in graf 239A, naast graf 239 waarin zijn in 1895 overleden 
vrouw, die hem negen kinderen schonk, was begraven. Het grafmonument met twee 
lauwertakken een Bijbel verraadt zijn beroep.  
 
Louis Marie de Laat de Kanter (1829-1894; keldergraf 155, vak B) 
 

 
Portret de Laat de Kanter (ca. 1860) 

De Laat de Kanter werd op 22 
januari 1829 in Goes geboren. Na 
een maritieme opleiding in 
Willemsoord werd hij in 1851 
kapitein-luitenant ter zee en 
vervolgens burgerlijk hoofd-
ambtenaar in Nederlands-Indië. 
Na zijn terugkeer in 1876 in 
Nederland werd de Laat de Kanter 
in Leiden lid van de gemeenteraad 
en tevens wethouder. Als 
wethouder van Fabricage zorgde 
hij ervoor dat er meer geïn-
vesteerd werd en meer in eigen 
beheer werd uitgevoerd. Vanaf 
1881 tot zijn dood in 1894 was hij 
burgemeester van Leiden, maar 
hij bleef tot 1892 daarnaast ook 
wethouder van Fabricage. In die 
dubbelrol zorgde hij voor een 
aantal nieuwe projecten in de 
stad, onder andere de aanleg van 
het Van der Werfpark met het 
standbeeld, een nieuw gymna-
sium en een meisjes-HBS.  

 Na een motie van wantrouwen moest hij in 1892 zijn wethouderschap 
neerleggen. Hij was lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, curator van de 
Rijksuniversiteit Leiden en president-commissaris van de Leidse Duinwater-
maatschappij. Hij stond bekend als een conservatief-liberaal en autoritaire man.  
 
 
 



Cornelis Johannes baron Leembruggen (1838-1905; keldergraf 15, vak A) 
 

Cornelis Johannes Leembruggen werd op 8 
augustus 1838 in Leiden geboren, telg uit 
een fabrikanten-familie. Het bedrijf Clos & 
Leembruggen werd in 1766 opgericht met 
als doel ‘de vervaardiging van en de handel 
in sajetten, weefgoederen en aanverwante 
artikelen’. Clos verdween al vrij snel uit 
beeld en de familie Leembruggen zette het 
bedrijf voort. Het werd een van de 
belangrijkste Leidse bedrijven in een tijd 
waarin Leiden als textielstad floreerde. Het 
grote complex van de wolfabriek lag aan 
weerszijden van de Langegracht, met 
nevenvestigingen in de Ververstraat en op 
de Lammermarkt. Het bedrijf werd tussen 
1865 en 1910 drie keer door een grote 
brand getroffen. Steeds werden de panden 
op grotere schaal herbouwd, volgens de 
nieuwste eisen van de tijd en met de 
modernste machines ingericht.  

 
Portret van de baron Leembruggen 

(ca. 1895) 
 Cornelis Leembruggen was een innovatieve fabrikant met een warm hart voor zijn 
werknemers. Onder zijn leiding steeg het aantal werknemers en nam de productie 
sterk toe. Maar hij was ook ijdel en wilde graag een adellijke titel. Onder koning 
Willem III werden ondernemers echter niet meer in de adelstand verheven. De enige 
mogelijkheid voor Leembruggen was om de titel in een ander land te verkrijgen. Italië 
verleende hem op 22 december 1887 de titel van baron, waarbij ook het wapen van 
de baron werd vastgesteld. Dit is een schild van zilver met een over het water 
liggende brug met leuning, waarover een geharnaste ridder te paard rijdt. 
 Leembruggen had een groot aantal bestuurlijke functies. Jarenlang was hij 
voorzitter van de Leidsche Bouwvereniging, die door zijn vader was opgericht. Hij 
was bestuurslid van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid en ook lid van de 
Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij schonk Museum de Lakenhal een belangrijk 
doek van Jan Steen.  
 Op 22 maart 1905 overleed de baron. De nalatenschap bedroeg bijna een half 
miljoen gulden, waarmee Leembruggen een van de rijkste textielondernemers van 
Leiden was. Hij werd net als zijn vader, grootvader, echtgenote en later ook zijn 
zoon, in het familiegraf op Groenesteeg begraven.  
 Deze textielbaron was een groot man en de belangrijkste wolfabrikant van Leiden 
uit de tweede helft van de 19e eeuw. Omstreeks het tweehonderdjarig bestaan in 
1966 kreeg het bedrijf steeds meer last van internationale concurrentie. Uiteindelijk 
was het in 1979 met deze oer-Leidse firma gedaan. In het pand van de voormalige 
textielfabriek is nu het bedrijf Nieuwe Energie gevestigd. 



Jan Scheltema (1824-1891; keldergraf 122, vak B) 
 

 
Het pand van Scheltema aan de Oude Singel 

Deze Scheltema werd op 30 
oktober 1824 in Leiden 
geboren als zoon van 
Jacobus Jansz. Scheltema, 
die in 1817 de textielfabriek 
J. Scheltema Jsz. oprichtte. 
De textielfabriek was gespe-
cialiseerd in wollen dekens 
en gevestigd aan de Oude 
Singel 56.  
 Het ging de fabriek de 
eerste vijftig jaar voor de 
wind. De wollen dekens uit 
Leiden werden tot ver buiten 
de landsgrenzen verkocht. 

Jan kwam in 1850 in de directie en toonde zich een uitsteken directeur. Hij was ook 
politiek actief en zat van 1864 tot 1884, met een onderbreking van drie jaar, in de 
gemeenteraad. Hij overleed op 66-jarige leeftijd en werd op 4 april 1891 begraven.  
 Na Jan’s dood raakte het bedrijf snel achterop. De fabriek kon de mechanisatie 
en modernisering van die tijd niet bijbenen. Het verouderde bedrijf kwam in 1893 in 
handen van Cornelis Wassenaar, die opdracht gaf tot een grote renovatie, waardoor 
het bedrijf kon overleven. Ruim een halve eeuw later, in 1958, viel toch nog 
onverwacht voor Scheltema het doek. Het bedrijf was te klein en bezat te weinig 
vermogen voor nieuwe investeringen. 
 Aan het einde van de vorige eeuw werd in het Scheltemacomplex de 
kunstenaarssociëteit en artistiek centrum de Droomfabriek gevestigd. In 2006, na 
vijftig jaar gedeeltelijke leegstand, werd het prachtige pand gerestaureerd onder 
leiding van de Leidse architect Reinier Verbeek. Bij de restauratie is nauwelijks iets 
weggegooid, vele materialen zijn hergebruikt en hierdoor heeft het gebouw zijn 
authentiek karakter behouden. In het historische pand vinden voorstellingen, 
tentoonstellingen, lezingen, en debatten plaats.  
 
Jonathan (1829-1909) en Jean Corneille Zaalberg (1857-1909); keldergraf 46, vak A 
 

Jonathan Zaalberg ging na de lagere school naar kostschool voordat hij in de fabriek, 
die door zijn grootvader in 1814 was gesticht, ging werken. De Zaalberg dekens 
waren vermaard. Het bedrijf mechaniseerde en draaide goed, al werd het in 1889 
zwaar getroffen door een grote brand.  
 Jonathan ging helemaal op in zijn werk. Hij was een scherpzinnig koopman en 
uitstekend kenner van de wolindustrie. 
 
 
 



 
Kaardmachine van Zaalberg (ca. 1939) 

 

 Hij leefde vrij teruggetrokken en had een kleine vriendenkring. Tot zijn 79-ste jaar 
bleef hij bij de fabriek betrokken, al liet hij de laatste jaren de leiding steeds meer 
over aan zijn zoon Jean Corneille. Toen Jonathan in januari 1909 ziek werd droeg hij 
formeel de leiding over aan zijn zoon. Kort daarna overleed Jonathan. 
 Zoon Jean Corneille, die op 29 januari 1857 was geboren, ging na de HBS in de 
dekenfabriek werken. In tegenstelling tot zijn vader trad hij veel meer in de 
openbaarheid. Hij was van 1905 tot aan zijn dood lid van de gemeenteraad. Ook was 
hij bestuurder bij diverse organisaties, waaronder de Stedelijke Werkinrichting. Toen 
hij alleen de leiding over de fabriek kreeg duurde dat niet lang: na amper vier 
maanden overleed hij op 24 april 1909, twee weken na het overlijden van zijn vader.  
 Het bedrijf heette vanaf 1924 de NV Koninklijke Nederlandsche fabriek van wollen 
dekens v/h J.C. Zaalberg en Zoon. De mooie, fijne wiegendekentjes waar prinses 
Juliana in sliep, waren geweven bij Zaalberg. Zou het daarom zijn dat het bedrijf zich 
Koninklijk mocht noemen?  
 Naast dekens werden er vanaf 1939 ook wollen stoffen vervaardigd. In de jaren 
zeventig kreeg de textielindustrie het moeilijk. In 1980 moest ook Zaalberg dicht. Het 
einde van de Leidse textielindustrie kwam kort daarna, toen ook De Leidsche 
Wolspinnerij zijn poorten moest sluiten.  
 
Het totaal aantal begraven personen in de eenentwintigjarige periode 1890 tot en 
met 1910 was 1038, wat bijna 50 per jaar is. Hieronder een overzicht van deze 
eenentwintig jaren.  
 



Aantal begraven personen Jaar Aantal begraven personen Jaar Aantal begraven personen Jaar 
30 1890 52 1897 58 1904 
65 1891 43 1898 51 1905 
54 1892 53 1899 46 1906 
45 1893 47 1900 43 1907 
65 1894 45 1901 69 1908 
41 1895 44 1902 45 1909 
53 1896 45 1903 44 1910 

 
 
De periode 1910 tot en met 1982 
 
Discussie over sluiting van de begraafplaats 
Nadat de begraafplaats Rhijnhof was gesticht kwam er een discussie op gang of de 
andere begraafplaatsen niet gesloten moesten worden, mede met het oog op verval. 
Op 6 april 1910 merkte de heer J.C. van der Lip in een vergadering van de 
gemeentecommissie op dat hij tot de conclusie was gekomen dan de gemeente-
commissie het recht had om de begraafplaatsen aan de Marepoort en de 
Groenesteeg te sluiten. Dan zou het recht om daar begraven te worden vanzelf 
verdwijnen, omdat volgens de wet op een gesloten begraafplaats niet meer begraven 
mocht worden. Omdat dit een zaak was van ‘ingrijpende aard’ wilde hij niet alleen de 
verantwoordelijkheid dragen en eerst nog prof.dr. H. Visscher, een specialist op dit 
gebied, raadplegen. Visscher adviseerde om niet tot sluiting over te gaan, aangezien 
de gemeentecommissie bij sluiting verplicht zou kunnen worden tot 
schadevergoeding wegens verkorting van verkregen rechten van belanghebbenden. 
Dit advies werd overgenomen. 
 Toch werd dit onderwerp niet 
voor goed met rust gelaten. Zo 
sprak op 7 november 1923 de 
Commissie van Fabricage de wens 
uit dat Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland zouden overgaan tot 
sluiting van de begraafplaats 
Groenesteeg. Dat gebeurde echter 
niet. In 1927 was er sprake van 
een nieuwe verbindingsweg tussen 
de binnenstad en de Zijlsingel. 
Deze weg zou het verlengde zijn 
van de Groenesteeg en recht over 
de begraafplaats lopen Ook dit 
plan ging gelukkig niet door. 
  

Bericht Leidsche Courant 
(25-11-1927) 



Aanleg knekelveld 
 

 
Knekelveld 

Het grote knekelveld 
dat er nu ligt is in 
1931 aangelegd. 
Het was een werk-
verschaffingsproject 
voor werklozen. 
     Op 10 november 
werd er door 12 
mannen aan begon-
nen. Het knekelveld 
is ongeveer 1000 m3 
groot. Het zand dat 
hieruit kwam werd 
gebruikt voor de 
aanleg van de Rijns-
burgerweg.  
 

   Naar dit knekelveld werden ook stoffelijke resten van de begraafplaatsen aan de 
Marepoort en op het Grote Bolwerk. De begraafplaats Marepoort werd opgeheven 
om ruimte te maken voor de Stedelijke Lichtfabrieken.  
 
Verval van de begraafplaats Groenesteeg: opknappen of sluiten? 
In 1930 werd grafmaker A.J. Hendriksen 70 jaar, maar hij bleef in dienst omdat dat 
het ‘meest economisch’ was. Hendriksen hield toezicht op de begraafplaats en was 
belast met het onderhoud. Daarvoor ontving hij ƒ 12,50 per week plus vrij wonen. 
Maar hij kon het onderhoud eigenlijk niet goed meer aan. 
 Twee jaar later klaagde een ‘juffrouw uit Utrecht’ in een brief aan de 
gemeentecommissie over het onooglijk aanzien van de begraafplaats Groenesteeg. 
De commissie gaf toe dat dit inderdaad het geval was, maar vond het niet nodig om 
aan deze begraafplaats nog veel geld te besteden. Ook vond men dat de eigenaren 
van de graven zelf schuldig waren aan het verval omdat zij hun monumenten slecht 
onderhielden. Omdat een van de commissieleden het toch wel wenselijk vond dat de 
begraafplaats in behoorlijke staat van onderhoud worde gebracht, werd deze toch 
enigszins opgeknapt voor een bedrag van ƒ 500,-.  
 In maart 1933 kwam de vraag ter sprake of graven geruimd mocht worden, zodat 
er weer plaatsen ter beschikking zouden kunnen komen om te begraven. Deze vraag 
gaf aanleiding tot het inwinnen van rechtskundig advies bij mr. P.E. Briër. Eigenlijk 
wilde de commissie het ‘schudden van de graven’ niet meer toestaan omdat er 
anders geen eind zou komen aan het begraven op Groenesteeg. 
 Ruim een half jaar later merkte ds. J. Riemens op dat de begraafplaats aan de 
Groenesteeg er weer vreselijk uitzag. De voorzitter van de gemeentecommissie 
antwoordde hem dat, in verband met het afgraven van het Grote Bolwerk, het in orde 



brengen van de begraafplaats Groenesteeg had moeten wachten, maar dat er op 
korte termijn iets aan gedaan zou worden.  
 Na enige discussie werd in juni 1934 besloten om op de goedkoopste manier de 
begraafplaats weer in orde te brengen. De commissie vroeg zich in oktober van dat 
jaar af of het voortzetten van de exploitatie van deze begraafplaats zinvol was. De 
heer P.J. van Hoeken stelde een uitvoerig rapport op over de begraafplaats, dat in de 
vergadering van 28 november 1934 werd besproken. Uit dit rapport bleek dat er 27 
graven waren die voor altijd gesloten moesten blijven. Vervolgens werd een verzoek 
tot ruiming van een graf goedgevonden. 
     Op 3 april 1936 kreeg grafmaker Arnold 
Hendriksen in de vergadering van de 
Fabricagecommissie een bronzen medaille 
uitgereikt. Dit vanwege zijn 45-jarig werk op de 
begraafplaats in dienst van het Nederlands 
Hervormde Kerkgenootschap. In een hartelijke 
toespraak wenste de burgemeester mr. A. van de 
Sande Bakhuyzen de jubilaris geluk met deze 
onderscheiding en speldde hem het ereteken op.  
 In 1937 klaagden verschillende mensen opnieuw 
over de slechte staat van onderhoud van de 
begraafplaats. Als oorzaak daarvoor werd de ziekte 
van grafmaker Hendriksen genoemd, die per 1 
september 1937 dan ook ontslag vroeg. Ook werd 
in die periode overlast ondervonden door ganzen 
die vanuit de Zijlsingel op de begraafplaats konden 
komen en daar de beplanting vernielden. 

 
Echtpaar Hendriksen op de 
keerlus bij het 45-jarig jubileum 

 De woning van de grafmaker verkeerde eveneens in een zeer slechte staat van 
onderhoud: er was geen elektrisch licht en er moest het een en ander gebeuren om 
deze enigszins bruikbaar te maken. De gemeentecommissie besloot om zo weinig 
mogelijk kosten te maken, maar toch in ieder geval voor elektrisch licht te zorgen. 
Door verven en behangen zou het geheel voor de opvolger van Arnold Hendriksen, 
de pas benoemde grafmaker/tuinman Nico van Hooven, wat geschikter worden 
gemaakt. Restauratie van de wachtkamer werd uitgesteld en verder werd nagegaan 
of het herstelwerk aan de woning tot een lager bedrag dan de ƒ 600,- die begroot 
was, beperkt kon blijven. 
 
Mogelijke sluiting in verband met verbinding binnenstad - Zijlsingel 
Toen de heer Wilbrink, lid van de gemeentecommissie, in 1934 verslag uitbracht aan 
de overige commissieleden over het verval op de begraafplaats, herinnerde hij hen 
er ook aan, dat de gemeente Leiden, destijds bij de aankoop van Rhijnhof, de 
bedoeling had gehad om grond te verkrijgen buiten de bebouwde kom van de stad 
en tevens om op den duur tot sluiting van de begraafplaats Groenesteeg te komen. 
De gemeentecommissie kwam tot de conclusie dat de begraafplaats nog maar van 
twijfelachtige waarde was. 



 Er werd besloten om te overleggen met het gemeentebestuur omdat Leiden 
belang had bij de sluiting: in het uitbreidingsplan van de gemeente was een brug 
geprojecteerd vanuit de binnenstad naar de Zijlsingel in het verlengde van de 
Groenesteeg en over de begraafplaats. Al in de Leidsche Courant van 25 november 
1927 was gewag gemaakt van zo’n verbinding, waarvan het oorspronkelijk plan al uit 
1907 stamde.  
 Het overleg met de gemeente Leiden 
had tot gevolg dat wethouder Splinter de 
zaak besprak in het college van B&W. De 
wethouder voelde wel voor de aankoop 
van de begraafplaats aangezien men in ’t 
regeeringsbeleid vooruit moet zien. De 
concrete vraag die beantwoord moest 
worden was de vraag naar het beschik-
kingsrecht over de grond na sluiting van 
de begraafplaats. 
 Met algemene stemmen werd op 8 
januari 1936 een artikel over het beheer 
van de begraafplaats ingetrokken. Dit 
artikel betrof het altijd gesloten houden 
van bepaalde graven. Het besluit maakte 
de weg vrij voor onderhandelingen met 
de gemeente Leiden over sluiting van de 
begraafplaats. De gemeentecommissie 
wilde de gemeente Leiden zelfs verplich-
ten om de begraafplaats te sluiten. Zelfs 
een verkoopprijs voor de grond werd al 
vastgesteld. 

 
Weversbrug bijna gereed 

(Leidsch Dagblad 24 mei 1938) 

 In juli 1936 zegde de wethouder, hoewel hij er zelf niet meer in geloofde, toe om 
in het college van B&W te bespreken of er nog belangstelling was voor een weg over 
de begraafplaats Groenesteeg. Dit overleg had als uitkomst dat de gemeente Leiden 
geen weg over de begraafplaats zou gaan aanleggen en de begraafplaats niet zou 
sluiten. 
 In het jaar daarop wilde de gemeentecommissie de graven die geruimd waren 
weer opnieuw verhuren of verkopen omdat de sluiting van de begraafplaats niet was 
doorgegaan en omdat de gemeente Leiden geen belangstelling meer had voor een 
verbinding met de Zijlsingel over de begraafplaats. In mei 1938 is zo’n brug over de 
Zijlsingel er toch gekomen: de Weversbrug, niet over de begraafplaats maar direct 
naast de Meelfabriek, een verbinding van de Oosterkerkstraat met de 
Zeeheldenbuurt. De naam Weversbrug is een herinnering aan de wevers, die in de 
zeventiende en de achttiende eeuw in die omgeving hun armoedige huizen hadden. 
 
 
 



De Tweede Wereldoorlog 
Vanaf 10 mei 1940 kon de begraafplaats Rhijnhof een paar dagen niet worden 
gebruikt omdat het in de buurt lag van het militaire vliegveld Valkenburg. De 
begrafenisondernemers wilden geen gevaar lopen op weg erheen beschoten te 
worden. De overledenen werden voorlopig op de begraafplaats Groenesteeg 
bijgezet. Al op 18 mei konden deze overledenen (twee kinderen en acht 
volwassenen) worden overgebracht naar Rhijnhof. Ook in september 1944 zorgde 
het oorlogsgeweld ervoor dat er niet begraven kon worden op Rhijnhof. De 
overledenen werden in het massagraf op Groenesteeg tijdelijk begraven en na een 
week overgebracht naar Rhijnhof. Tijdens de oorlog werd in de benedenverdieping 
van de aula een nieuw plafond aangebracht en nieuw linoleum gelegd. Ook werd 
elektriciteit aangelegd en een toilet gemaakt.  
 Tegen het einde van de oorlog vond 
er nog een bijzondere begrafenis 
plaats. Het betrof Irawan Soejono, een 
uit Indonesië afkomstige 24-jarige 
student, die in het verzet zat en een 
centrale rol speelde bij de productie en 
distributie van het illegale blad ‘De 
Bevrijding’. Hij stond daarom bekend 
als ‘Henk van De Bevrijding’. Irawan 
werd op 13 januari 1945 tijdens een 
razzia gezien met een stencilmachine 
achterop zijn fiets en zonder pardon 
doodgeschoten. Volgens de Hindoe-
staanse traditie moest hij gecremeerd 
worden, maar men vond het te riskant 
om hem te vervoeren naar een 
crematorium (Leiden had nog geen 
crematorium). Daarom werd hij tijdelijk 
begraven op Groenesteeg. Het heeft 
tot 14 november 1946 geduurd voordat 
zijn stoffelijk overschot werd opge-
graven om vervoerd te worden naar het 
crematorium Westerveld te Velsen. In 
2015 is op zijn graf een gedenksteen 
geplaatst. 

 
Rouwkaart Irawan Soejono 

 In de laatste maanden van de oorlog spotte de wijze van begraven noodge-
dwongen met alle eerbied die men een overledene eigenlijk verschuldigd is. Er 
waren nauwelijks lijkkisten meer en hout voor nieuwe kisten was er niet. De lijken 
werden in een kist met scharnierende bodem naar het graf gebracht. Boven de kuil 
werd de bodem opengeklapt en verdween het lijk in het graf, waarna de kist weer 
opnieuw kon worden gebruikt.  
 



De jaren 1945-1982 
Omdat Rhijnhof de belangrijkste begraafplaats was geworden, werd er nauwelijks 
meer aandacht besteed aan de begraafplaats Groenesteeg. In 1957 gaf de 
Commissie van Fabrikage aan de Gezondheidsraad in Den Haag de volgende 
gegevens door: de begraafplaats was 12.250 m2 groot, de grondsoort was zand, 
begraven werd in vier lagen waarbij de afstand tussen de kisten 35 cm was en er 
was geen water aanwezig. Verder bedroeg het aantal begrafenissen ongeveer 10 
per jaar en werd de wettelijke termijn van tien jaar voor het ruimen van graven 
aangehouden. In maart 1958 werd er toch nog een graf verkocht. 
 In januari 1960 werd besloten om de begraafplaats open te stellen op werkdagen 
van 10-12 uur zodat het personeel van de omliggende fabrieken in de 
zomermaanden in de middagpauze er hun lunch kon opeten. 
 Een van de laatste begrafenissen op de begraafplaats Groenesteeg was die van 
Johan Willem van Doorninck. Hij werd op 22 mei 1968 in zijn familiegraf (keldergraf 
269) gelegd waar ook een jaar daarvoor zijn Joegoslavische huishoudster Milka 
Ljubic begraven was. Van Doorninck was een groot paardenliefhebber en wilde naar 
zijn laatste rustplaats gebracht worden in een koets, getrokken door zijn eigen 
paarden. Bij zijn begrafenis ging vanuit het rouwcentrum aan de Lange Mare de stoet 
over de Haarlemmerstraat via de Hooigracht naar de Groenesteeg en tenslotte de 
Laatste Brug over naar de begraafplaats. Er werd gebruik gemaakt van een zwarte 
lijkkoets, getrokken door witte schimmels met daarin een witte kist, bedekt door een 
wit lijkkleed ten teken dat de overledene ongehuwd was. Kort na de begrafenis 
werden de schimmels afgemaakt zoals testamentair was vastgelegd. 
 Medio 1969 ver-
meldden de notulen 
van het college van 
kerkvoogden dat in 
vergadering besloten 
was om zo mogelijk 
met ingang van 1970 
de begraafplaats aan 
de Groenesteeg te 
sluiten.  
      Van de 1149 gra-
ven waren er nog 215 
in onderhoud. In veel 
gevallen bleken de 
na-bestaanden niet 
meer te achterhalen. 

 
Bericht in Leidse Courant (30-07-1971) 

 

 In 1971 was er sprake van dat de begraafplaats een wijkpark zou worden. Het 
zou nog ruim twintig jaar duren voor dit zover was. 



 
Graf van Sara Catharina  

des Tombes 

     Eind 1975 was dan wel zover dat de 
begraafplaats werd gesloten. De laatste ‘echte’ 
begrafenis vond plaats op 1 augustus van dat 
jaar. Het betrof Sara Catharina des Tombes, 
89 jaar oud.  
     De kerkvoogden stelden de volgende voor-
waarden aan de overdracht van de begraaf-
plaats: 
1. Het terrein mag nooit meer als begraafplaats 

dienst doen; 
2. De begraafplaats wordt plantsoen en moet 

dit ook blijven; 
3. Gedurende de tijd dat de begraafplaats 

intact blijft, moet de gemeente Leiden de 
hierop rustende verplichtingen overnemen; 

4. Het terrein mag nooit meer als begraafplaats 
dienst doen; 

5. De grafmaker Van Hooven moest op de 
begraafplaats blijven wonen; 

6. Per 1 januari 1975 zou de begraafplaats 
worden gesloten. 

 In 1978 werd het gehele 
terrein, de begraafplaats en de 
aula rijksmonument in de zin van 
de Monumentenwet. 
 Ook in 1978 speelde een 
voorstel van de gemeente Leiden 
om het terrein aan de Groene-
steeg te ruilen tegen een 
uitbreiding van Rhijnhof. 
 De monumentale status 
verhinderde een eventuele 
realisatie van dit plan. In plaats 
daarvan wilde de gemeente 
Leiden van het gebied een 
stadspark maken. 
 Daarnaast werd er gesproken 
aan de mogelijkheid om de aula 
en de begraafplaats te restau-
reren.  

 
Bericht in Nieuwe Leidsche Courant (20-07-1978) 

 De monumentale status bood mogelijkheden om hiervoor subsidies te verkrijgen. 
Voorlopig bleef het bij plannen en in feite bleef de begraafplaats gesloten. In het 
voorjaar van 1979 wilde de gemeente Leiden alsnog de begraafplaats overnemen. 
Een probleem bleef de eeuwigdurende rechten en de grafmonumenten die onder 



Monumentenzorg stonden. Uiteindelijk werd pas op 13 januari 1982 de notariële akte 
opgemaakt van de verkoop van de begraafplaats Groenesteeg aan de gemeente 
Leiden. De verkoopwaarde van de begraafplaats en de aula was ƒ 148.808,-. 
 In de akte van verkoop staat onder andere dat “Aan het verkochte mag niet 
eerder dan vanaf één januari een en twintig honderd een andere bestemming dan als 
stadspark/plantsoen (openbaar groen) worden gegeven”. 
 
Bekende personen en aantal begrafenissen 
Vanaf 1910, toen Rhijnhof werd geopend en geen nieuwe graven op Groenesteeg 
mochten worden uitgegeven, vonden er daarom veel minder begrafenissen plaats en 
is het aantal bekende personen uit die periode ook kleiner. Een zestal van hen wordt 
hieronder besproken; ook wordt weer een overzicht gegeven van het totaal aantal. 
 
Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936); keldergraf 168B, vak B 
 

Christiaan Snouck Hurgronje werd op 8 februari 1857 in Oosterhout geboren en 
begon in 1874 te Leiden aan de studies theologie en letteren. Na zijn kandidaats ging 
hij verder in de Semitische talen en bekwaamde zich vooral in het Arabisch. Hij 
promoveerde cum laude in 1880 op een dissertatie getiteld ‘Het Mekkaanse feest’. In 
1881 werd hij in Leiden leraar bij de opleiding van Oost-Indische ambtenaren. In de 
studie van het Arabisch ging Snouck Hurgronje zijn eigen weg en met zijn artikelen 
over de grondslagen en inhoud van de moslimse wet heeft Snouck Hurgronje 
baanbrekend werk verricht. Hij werd waardoor een van de grondleggers van de 
hedendaagse islamwetenschap. 
 Snouck wilde graag naar Mekka om daar 
het leven te ervaren. In 1884 zette hij in 
Djeddah voet op Turkse bodem en reisde 
vandaar verder naar Mekka, waar hij op 
bedevaart wilde gaan. Snouck Hurgronje liet 
zich besnijden en nam de Arabische naam 
Abd-el Ghaffar aan, want alleen als moslim 
kreeg je toegang tot de hadj, de grote 
Islamitische bedevaart. Zo was hij klaar voor 
deze pelgrimstocht. 
 Maar enkele dagen voor zijn vertrek 
sloeg het noodlot toe. Hij werd ten onrechte 
beschuldigd uit te zijn op de bezittingen van 
de vermoorde Franse geleerde Huber en 
zonder pardon het land uitgezet met 
achterlating van al zijn foto's en 
aantekeningen. Gelukkig werden deze 
spullen gered en later nagezonden.  
 

 
Snouck Hurgronje in Mekka 



 Na zijn terugkeer in Nederland schreef Snouck Hurgronje een boek met prachtige 
foto’s over zijn verblijf in Mekka. In 1887 werd hij aan de Rijksuniversiteit Leiden 
lector met als leeropdracht ‘Instellingen van de Islam’. Ondertussen bereidde hij zich 
voor op een volgende verre reis. 
 Snouck Hurgronje vertrok in 1891 naar Nederlands-Indië, met als uiteindelijke 
bestemming Atjeh. Sinds 1873 was Nederland al in oorlog met de 'opstandige' 
Atjehers. In mei 1892 diende Snouck een verslag in over zijn verblijf in Atjeh. Kort 
hierna werd hij op Java aangesteld als adviseur van militair gouverneur Van Heutz. In 
deze functie was Snouck Hurgronje van grote waarde voor Nederland, totdat een 
heftige ruzie met Van Heutz een langer verblijf in Nederlands-Indië onmogelijk maakt 
en hij in 1906 weer voet op Nederlandse bodem zette. 
 Snouck Hurgronje’s terugkeer 
werd door de Rijksuniversiteit 
Leiden aangegrepen om hem te 
benoemen tot hoogleraar Arabisch. 
Daarnaast bleef hij adviseur voor 
Indische Zaken. Na zijn huwelijk in 
1910 met Ida Maria Oort vestigde 
het gezin zich op Rapenburg 61. In 
1927 werd Snouck Hurgronje 
zeventig jaar en trad hij af als 
hoogleraar.  
     Hij was een vooraanstaand 
geleerde en heeft vele onder-
scheidingen ontvangen, onder 
andere het Grootkruis van de Orde 
van Oranje-Nassau. Op bijna 
tachtigjarige leeftijd overleed hij op 
26 juni 1936 in zijn huis aan het 
Rapenburg, dat sindsdien bekend 
als het Snouck Hurgronjehuis. In 
deze statige woning is sindsdien 
het LUF (Leidsch Universiteits 
Fonds) gevestigd. 
 

 
Hoogleraar Snouck Hurgronje 

Anna Elisabeth Groll (1856-1937); keldergraf 117H, vak B 
 

Anna Groll werd op 18 september 1856 in Batavia geboren. De familie keerde drie 
jaar later naar Nederland terug en vestigde zich in 1866 te Leiden. Anna moest naar 
kostschool, maar voor huishouden en huwelijk voelde zij niets. Haar interesse ging 
uit naar haar vaders werk, die ingenieur was bij de Nederlands-Indische Spoorweg 
Maatschappij en haar liet meewerken op zijn kantoor. Toen haar vader in 1885 
overleed kwam Anna zonder werk te zitten.  
 Zij ging aan de studie en haalde de aktes boekhouden en handelswetenschap. In 
Leiden werd ze penningmeester van Mathesis Scientarium Genitrix en daar 



ontmoette zij de orthopedisch chirurg dr. Murk Jansen. Anna trok zich ook het lot aan 
van de misvormde mensen, die Jansen behandelde. Deze gemeenschappelijke 
interesse was het begin van een lange samenwerking. In 1922 toonde Anna aan dat 
de volkstelling van 1920 een te lage schatting maakte van het aantal misvormden: 
statistisch gezien en vergeleken met andere landen, zoals Duitsland en Engeland, 
klopten de aantallen niet.  
 Anna werkte mee aan een grondig onderzoek naar het aantal misvormden onder 
duizenden Leidenaren. Dit leidde tot de oprichting van de Vereniging voor 
Misvormden en vormde de basis voor de totstandkoming van een kliniek voor 
orthopedie. Op 26 juni 1928 legde Anna de eerste steen en op 11 november 1929 
werd de kliniek geopend. Anna investeerde uit eigen middelen ƒ 20.000,-. Uit 
erkenning werd het gebouw de Annakliniek genoemd. In september 1936, op van 
haar tachtigste verjaardag, werd Anna geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Een 
paar maanden later, op 17 januari 1937, overleed Anna Groll. 
 

 
Eerste steenlegging Annakliniek op 26 juni 1928 (Anna in het midden met zwart hoedje) 

 
Floris Henrik Verster (1861-1927; keldergraf 18, vak A) 
Floris Henrik Verster werd op 9 juni 1861 in Leiden geboren. Hij was al vroeg erg 
geïnteresseerd in tekenen. Op 17-jarige leeftijd volgde hij tekenlessen bij Ars Aemula 
Naturae en later vervolgde hij zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten in Den Haag. Na zijn afstuderen verbleef hij op de Academie 
Sint Josse de Noode bij Brussel, waar hij kennis maakte met Jan Toorop en andere 
leden van de avant-gardistische kunstenaarsgroep Les Vingt. Floris oogstte veel 



succes met zijn grote en uitbundige werken van bloemstillevens en landschappen. 
Zijn manier van werken was in die tijd een echte vernieuwing.  
 In 1892 keerde hij terug naar Leiden, waar hij het atelier deelde met de 
kunstschilder Menso Kamerlingh Onnes. Hij trouwde met Menso’s zus Jenny. Het 
echtpaar vestigde zich op het landgoed Groenoord aan de Haarlemmertrekvaart. 
 Tussen 1892 en 1900 onderging zijn werk een metamorfose, toen hij zich 
toelegde op tekeningen in waskrijt met verstilde onderwerpen. Hij behoorde tot de 
meest gevierde kunstenaars in Nederland en zijn werken onder andere aangekocht 
door mevrouw Hélène Kröller-Müller. 
 Floris Verster was een vrij eenzame, schuchtere man, die zelden sprak over 
zichzelf en zijn werk. Voor de weinigen die hem echt kenden was hij een toegewijde 
en trouwe vriend. Hij woonde op het landhuis Groenoord, waar hij in 1927 in de vijver 
van zijn eigen tuin verdronk, een paar maanden nadat de gemeente Leiden had laten 
weten Groenoord te zullen onteigenen voor de aanleg van een weg.  
 

 
Floris Verster met zijn vrouw Jenny in hun Huize Groenoord (ca. 1925) 

 
Arie de Koster sr. (1841-1912; keldergraf 285, vak A1) 
Arie de Koster sr., geboren in Gouda, begon in 1869 een kleine zaak in kaas, zaden 
en granen in Leiden. Daar kwam hij in contact met Adriaan Koole, eigenaar van de 
korenmolen d’Oranjeboom bij het Plantsoen. In 1883 kocht Adriaan een terrein aan 
de Zijlsingel om daar een meelfabriek te stichten. 



 Koole en De Koster gingen in 1884 samenwerken in de firma De Koster en 
Compagnie. Toen Koole in 1886 overleed, nam De Koster het bedrijf over. Het bedrijf 
wist zich een goede positie te verwerven in de graanhandel en meelfabricage. De 
Koster was niet bang om moderne technieken toe te passen en zijn ongekend 
doorzettingsvermogen was zijn grote kracht. Ook bij tegenslagen, zoals de branden 
van 1891 en 1902, wist hij de juiste maatregelen te nemen. Arie was een belangrijk 
man in de geschiedenis van de industriële ontwikkeling van Leiden. 
 Met zijn vrouw Maria Bonneur kreeg Arie zeven kinderen, waaronder drie zonen, 
Jo, Arie jr. en Dolf, die helaas jong overleed. Jo en Arie jr. waren ook firmant. Het 
bedrijf kwam tot grote bloei, ook na het overlijden van Arie sr. in 1912. Maar na de 
dood van Jo in 1929 brak een moeilijke tijd aan, vooral door de crisisjaren. Het 
bedrijf, dat inmiddels de naam ‘De Sleutels’ had aangenomen, redde het en kwam 
ook de oorlog door. Na de oorlog kwam er weer een periode van grote bloei onder 
leiding van Hans de Koster, een zoon van Jo. In 1964 werd De Sleutels 
overgenomen door het Rotterdamse bedrijf Meneba en Hans de Koster verliet een 
paar jaar later het bedrijf. Hij zou daarna in de politiek nog een grote carrière maken. 
 Met de meelfabriek ging het na een aantal jaren minder goed en de meelfabriek 
moest in 1988 worden gesloten.  
 

 
De Meelfabriek (ca. 1900) 

 
 



Jacobus Hartevelt (1868-1917; zandgraf 604, vak J) 
 

Jacobus (Koos) Hartevelt, geboren op 16 maart 1868 te Leiden, wilde notaris 
worden. Zijn vader was directeur van de al in 1734 gestichte distilleerderij Hartevelt 
aan de Langegracht. Toen zijn vader op 45-jarige leeftijd overleed, moest Koos - 22 
jaar oud - zijn ambities voor het notariaat vaarwel zeggen om de leiding van het 
familiebedrijf over te nemen.  
 Koos zou de laatste Hartevelt zijn die leiding gaf aan dit vermaarde Leidse bedrijf. 
Hij was een warm, sociaal voelend mens, die naast zijn directeurschap ook veel 
commissariaten in allerlei industriële bedrijven vervulde. Hij zat ook in een aantal 
besturen op sociaal en cultureel terrein. 
 Daarnaast was hij vijf jaar een zeer 
gewaardeerd lid van de Leidse 
gemeenteraad. Kort na zijn zilveren 
jubileum als hoofd van de firma overleed 
hij plotseling op 2 november 1917 in de 
kracht van zijn leven. Deze zeer 
verdienstelijke Leidse burger liet daarbij 
een aanzienlijk bedrag na aan de 
Vereniging Oud Leiden.  
 In 1917 waren er binnen de familie 
geen opvolgers voor de leiding van dit 
bedrijf, dat daardoor in andere handen 
overging. Ondanks de economische 
depressie kende de firma in de jaren 
dertig een aanzienlijke expansie en 
diverse lokale concurrenten werden 
overgenomen. Omstreeks 1960 was 
Hartevelt de derde fabrikant van 
gedistilleerde producten van Nederland. 
In 1968 ging het bedrijf op in Lucas Bols. 
Het merk Hartevelt jenever bestaat nog 
steeds. 

 
Jacobus Hartevelt (ca. 1910) 

 
Wijbrandus Haanstra (1841-1925; zandgraf 112, vak E) 
 

Wijbrandus Haanstra werd als zoon van een onderwijzer op 2 december 1841 te 
Oosterwierum in Friesland geboren. Hij behaalde zijn onderwijzersdiploma en deed 
praktijkervaring op in de school van zijn vader. Daarna werd hij in Leiden aangesteld 
als onderwijzer van een openbare lagere school. 
 In 1867 werd Haanstra aangesteld als hoofdonderwijzer bij de Opleiding van 
onderwijzeressen aan bewaarscholen in het pand Rapenburg 131, dat sindsdien 
onafgebroken voor onderwijsdoeleinden is gebruikt en later de Haanstra 
Kweekschool is gaan heten. Momenteel is er de Haanstra basisschool gevestigd. 
Aan de gevel is een bronzen plaquette voor Haanstra aangebracht. 
 



 
Portret Haanstra (1917) 

 Haanstra was ruim 40 jaar directeur van 
de school en zolang het hem mogelijk was 
zette hij zich met hart en ziel in voor het 
kleuteronderwijs en de opleiding van 
kleuterleid-sters. Hij was tegelijkertijd ook 
hoofdonderwijzer in het Militair Huis van 
Detentie.  
 Haanstra geldt als een der grootste en 
beste pedagogen van ons land en was de 
pionier van het kleuteronderwijs in Neder-
land. Op 18 september 1925 overleed hij.  
 

 
Het totaal aantal begraven personen in de vijfenzestigjarige periode 1911 tot en met 
1975 (daarna mocht er niet meer worden begraven) was 709, wat ongeveer 11 per 
jaar is. Hieronder een overzicht, waaruit blijkt dat vooral na de Tweede Wereldoorlog 
er nog maar heel weinig begraven werd op Groenesteeg. 
 

Aantal begraven personen Jaar Aantal begraven personen Jaar Aantal begraven personen Jaar 
21 1911 14 1933 8 1955 
25 1912 10 1934 11 1956 
38 1913 16 1935 5 1957 
23 1914 11 1936 9 1958 
28 1915 12 1937 1 1959 
19 1916 5 1938 3 1960 
25 1917 12 1939 4 1961 
18 1918 12 1940 5 1962 
27 1919 12 1941 3 1963 
22 1920 7 1942 3 1964 
21 1921 7 1943 0 1965 
15 1922 15 1944 3 1966 
19 1923 26 1945 4 1967 
15 1924 3 1946 4 1968 
18 1925 7 1947 4 1969 
12 1926 5 1948 0 1970 
11 1927 5 1949 4 1971 
16 1928 5 1950 1 1972 
23 1929 4 1951 0 1973 
8 1930 4 1952 1 1974 
8 1931 6 1953 2 1975 
17 1932 7 1954   

 



De jaren 1983 tot heden 
 
De jaren 1983-1991 
Na de sluiting in 1975 
werd het rustig op de 
begraafplaats en was 
het verval nauwelijks 
nog te keren. Het echt-
paar Van Hooven bleef 
de aula bewonen, waar 
zij in 1937 al waren 
ingetrokken. Vrij kort na 
elkaar overleden zij: 
Nico in 1988 en zijn 
vrouw Dora in 1990. 
Op 10 februari 1989 
werd zij geïnterviewd 
door het Leidsch Dag-
blad en liet het volgen-
de optekenen:  

 
Echtpaar Van Hooven in hun bovenwoning 

Ik zou het niet plezierig vinden als het hek voor een ieder wijd open zou worden 
gezet. Als mensen serieuze belangstelling hebben en ze bellen aan dan laat ik ze 
binnen. Soms zijn ze op zoek naar familieleden of willen ze gewoon rustig rondkijken. 
Dat kan geen kwaad. Maar als iedereen zomaar kan rondlopen dan is het gedaan 
met de rust. Dat kan niet, vind ik. Het blijft toch een begraafplaats. Wel heeft de tand 
des tijds duidelijke sporen nagelaten. Grote grafzerken liggen onder een dikke laag 
vergane bladeren, scheef gezakt of overwoekerd door klimop. Veel van de 
grafschriften zijn gehavend of verweerd. Alleen aan de ornamenten en ijzeren hekjes 
rond de zerken is te zien dat deze begraafplaats er een was voor welgestelden. Het 
zijn vooral familiegraven die men hier vindt.  
 In het Leidsch Dagblad van 28 juli 1989 wordt ‘onthuld’ dat de moeder van 
Vincent van Gogh op Groenesteeg is begraven in 1907. Dit was niet algemeen 
bekend, maar bijvoorbeeld mevrouw Van Hooven wist dit wel. Wel was algemeen 
bekend dat Van Gogh’s moeder banden had met Leiden en onder andere op 
Herengracht 100 had gewoond. In dat pand had Jan La Grand in 1989 een 
restaurant. Hij meldt van plan te zijn om het graf van de moeder van Vincent van 
Gogh, dat volgens hem een ‘puinhoop’ is, te adopteren en een Stichting in het leven 
te roepen om het graf in stand te houden. Deze Stichting is niet tot stand gekomen. 
 Wel richtte een aantal burgers, verontrust over de slechte toestand waarin de 
begraafplaats verkeerde, op 30 maart 1989 een werkgroep op. Naast deze betrokken 
burgers zaten in de werkgroep ook vertegenwoordigers van het College van 
Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente en van de Historische Vereniging Oud 
Leiden. De werkgroep maakte plannen om de begraafplaats weer in oude luister te 
herstellen: gebroken zerken en grafmonumenten repareren, hekjes opknappen, 



teksten weer leesbaar maken, de beplanting onder handen nemen en de aula 
opknappen.  
 De gemeente, als eigenaar van de begraafplaats, werkte mee aan deze 
renovatie. Zij had geen plannen om graven te ruimen, maar wel om grafmonumenten 
te verplaatsen of te verwijderen. Op aandrang van Monumentenzorg werd gelukkig 
van dit laatste afgezien. De financiële situatie van de gemeente en het feit dat de 
woning boven de aula nog bewoond werd door mevrouw Van Hooven vormden een 
belemmering om de plannen uit te voeren. Nadat mevrouw Van Hooven in 1990 was 
overleden konden concrete plannen voor de verbouwing worden gemaakt. 
 Intussen ging het verval 
onverminderd verder. De 
graven werden overwoekerd 
door onkruid, brandnetels en 
klimop. 
    Familiewapens, versierin-
gen en grafschriften waren 
onleesbaar geworden. De 
engel op het graf van 
Hendrik Kuneman moest het 
geregeld ontgelden en werd 
ten slotte volledig vernield.  

 
Verval op Groenesteeg 

 De laatste rustplaatsen van vele bekende Leidenaren dreigden te verdwijnen 
omdat het noodzakelijk onderhoud achterwege bleef. Het hek stond vaker open dan 
dicht, zodat iedereen vrij toegang had tot de begraafplaats. Men had zelfs een soort 
kabelbaan opgehangen tussen de bomen over de grafzerken. Met mountainbikes 
werd over het terrein gereden zonder dat de gemeente ingreep. 
 Volgens het Leidsch 
Dagblad van 22 november 
1991 liepen spelende kin-
deren ook gevaar. 
     Wethouder T. van Rij 
zei destijds: “Spelende 
kinderen vallen nu wel 
eens in graven die gedeel-
telijk open liggen en 
nemen allerlei soorten 
souvenirs mee naar huis”.  

 
Bericht in Leidsch Dagblad (22-11-1991) 

 Ook de aula bleef niet gespaard. Vanaf 3 oktober 1991 was deze gekraakt door 
een viertal personen. ‘Ja, het is een beetje een troep’ verklaarde een van de krakers 
op 4 december 1991 in het Leidsch Dagblad. 
 
 
 
 



De jaren 1992-1995: de restauratie 

 
De vernielde engel op het graf van 
Hendrik Kuneman 

Op 11 maart 1992 werd de werkgroep 
omgezet in de Stichting tot instandhouding van 
de begraafplaats Groenesteeg Leiden. De 
vernielingen gingen intussen onverminderd 
verder. Het Leidsch Dagblad van 22 oktober 
1992 vermeldt het volgende. Een van de 
meest toonaangevende beelden op de 
begraafplaats aan de Groenesteeg is 
gedeeltelijk gestolen en vernield. Het gaat om 
het beeld van een engel. Het beeld stamt uit 
de periode  rond 1900. De sokkel van het 
grafmonument is omver gegooid. Het bovenste 
gedeelte van de romp, het hoofd tot het 
middel, is verdwenen. Een omwonende zegt 
hierover: “Ik vermoed dat het baldadige 
jongeren zijn geweest die het beeld hebben 
vernield. Ik weet niet of het verdwenen 
gedeelte ook echt gestolen is. Het zou ook 
best kunnen dat de brokstukken in de sloot zijn 
gesodemieterd”. De afgelopen periode is een 
reeks aan grafstenen aan de Groenesteeg 
vernield. Vandalen kunnen makkelijk hun slag 
slaan omdat de begraafplaats al jaren geen 
beheerder meer heeft. Het toegangshek was 
de afgelopen periode de gehele dag geopend. 

 Eind 1992 nam de Leidse gemeenteraad het formele besluit tot het conserveren 
en restaureren van de begraafplaats en de aula. De gemeente liet het 
architectenbureau Braaksma & Roos uit Den Haag een restauratieplan opstellen. De 
landschapsarchitecte Ada Wille, gespecialiseerd in begraafplaatsen, gaf advies. Ook 
het bureau Copijn, gespecialiseerd in het onderhoud van bomen, werd bij de plannen 
betrokken. 
 

 
Bericht in het Leidsch Dagblad (28-08-1992) 

 



 
Bord dat in 1992 werd geplaatst 

In het restauratieplan stonden 
het behoud van de door de 
jaren heen gevormde sfeer 
en de versterking van de 
bestaande structuur voorop.  
 In hoofdlijnen omvatte de 
restauratie van de begraaf-
plaats de volgende onder-
delen: de grafzerken, de 
grafhekjes, de rand van het 
bolwerk, de grafvelden, de 
bomen, de paden en de 
hagen. 
  

 

 De benedenverdieping van de aula zou aanvankelijk worden omgebouwd tot een 
woning. De Stichting was het hier niet mee eens en wist de gemeente ervan te 
overtuigen om de ruimte als aula te behouden met de toezegging dat de Stichting 
zich verantwoordelijk stelde voor beheer en exploitatie van de benedenverdieping. 
De restauratie van de aula werd uitgevoerd door het Leidse bedrijf Burgy. De 
oplevering was op 20 april 1993. 
 

 
Bericht in het Leidsch Dagblad (27-04-1993) 

 Ook tijdens de restauratie 
werden de graven niet met 
rust gelaten door vandalen. 
Op 27 april 1993 stond in het 
Leidsch Dagblad dat er 13 
graven waren vernield.  

 

 De restauratie van de begraafplaats werd tussen 1993 en 1995 uitgevoerd door 
aannemersbedrijf Den Hertog. Alle zerken werden schoongemaakt, waarbij de 
aanwezige korstmossen behouden bleven. Grafteksten zijn beter leesbaar gemaakt, 
gebroken en verzakte zerken zijn gerepareerd. Soms werd er eerst een dunne 
betonnen plaat geplaatst waarop de oorspronkelijke grafzerk werd teruggeplaatst. 
Ontbrekende stenen op de keldergraven werden weer aangebracht. Voor deze 
herstelwerkzaamheden werd een speciaal apparaat ontwikkeld: een soort 
takelwagentje (grafmobiel) met grote zuignappen dat over de graven kon rijden. 
Hiermee werden de grafzerken opgetild en teruggeplaatst. Veel oorspronkelijke 
stenen zijn een voor een afgebikt en opnieuw gebruikt. 
 Alle 71 grafhekjes zijn gerestaureerd of geconsolideerd. Dit is niet op de 
begraafplaats zelf gebeurd, maar in de werkplaats van de firma Den Hertog, in 
Nieuwer Ter Aa. De hekjes zijn ontroest en opnieuw geverfd. 
 



 Tussen de voegen van 
grafstenen kunnen houtige 
gewassen schade aanrichten. 
Om dat te voorkomen zijn de 
voegen ingewassen met 
schraal zand. Dit zand 
stimuleert de groei van 
mossen, wat de sfeer op de 
begraafplaats ten goede komt. 
Binnen de grafvelden is ook 
nieuwe beplanting geplaatst, 
vooral bodem bedekkende 
stinzenbeplanting. 
 De Italiaanse populieren 
aan de kant van de Zijlsingel 
groeiden te snel en zijn, op 
drie na, vervangen door eiken. 
Andere bomen zijn gekapt, 
waaronder zeven iepen; 
zware overhangende takken 
en dood hout is weggenomen, 
waardoor de stabiliteit van de 
bomen verbeterd is. 

 
Grafmobiel 

 

 
Pad met IJsselsteentjes 

 Aan de oude klinkerpaden met IJssel-
steentjes is niets gedaan. De andere paden 
zijn opgeknapt en gevuld met stolgrind, een 
mengsel van fijn grind en leem. Daarmee 
was dit deel van de groene gordel om de 
zeventiende-eeuwse Leidse binnenstad 
weer terug in de gedaante die Salomon van 
der Paauw in 1828 voor ogen had. Op 9 
september 1995 werd de begraafplaats door 
burgemeester Goekoop heropend als 
monument en stadspark.  
 De totale kosten van de renovatie waren 
bijna 1,3 miljoen gulden. Meer dan de helft 
(ƒ 700.000,-) is door het rijk betaald. De 
provincie droeg ƒ 100.000,- bij en de rest, 
ruim ƒ 400.000,-, was voor rekening van de 
gemeente Leiden.  



 De aula is gerestaureerd met financiële steun van de gemeente, de universiteit, 
de Historische Vereniging Oud Leiden, het Rijksfonds voor monumenten, en door 
particulieren. Bij de restauratie werd de benedenverdieping van de aula ingericht 
voor gebruik door de Stichting en de bovenverdieping geschikt gemaakt voor 
bewoning.  
 De gemeente Leiden werd in 1993 voor haar inspanning door de Europese 
Commissie beloond met een stipendium van ƒ 175.000,- in het kader van de actie 
Steun voor modelprojecten met het oog op de instandhouding van het 
architectonisch erfgoed van de Europese Gemeenschap.  
 Door vrijwilligers van de Stichting werden de namen van alle begraven personen 
geïnventariseerd, waardoor het mogelijk werd de 4973 personen, behorende bij de 
1149 graven, op te zoeken op www.begraafplaatsgroenesteeg.nl.  
 
De jaren 1996-2012 
Na 1975 vond er nog maar één begra-
fenis plaats. Dit was mogelijk vanwege 
eeuwigdurende rechten. Het was de 
begrafenis van Jannetje van der Schaaff-
in ’t Veld. Zij werd 95 jaar oud en is op 20 
november 2004 begraven in zandgraf 
748, vak K. In de krant verscheen het 
volgende bericht: Na een lange proce-
dure heeft de gemeente moeten toestaan 
dat er een uitvaart heeft plaatsgehad op 
de begraafplaats Groenesteeg.  

 
Begrafenis Jannetje van der Schaaff-in ’t 

Veld (2004) 
Het was de laatste wens van mevrouw van der Schaaff-in ’t Veld om naast haar man 
te ruste te worden gelegd. Maar aangezien op Groenesteeg in principe geen 
lichamen meer worden begraven, wilde de gemeente daar een stokje voor steken. 
 In 1994 is het boek ‘Groenesteeg -  Geschiedenis van een Leidse begraafplaats’ 
verschenen. Het is, uitgegeven door Uitgeverij Matrijs als nummer 10 in de Leidse 
Historische Reeks. Dit boek stond onder redactie van drs. Ingrid Moerman en prof.dr. 
Rudi van Maanen en bevat een achttal hoofdstukken. 
 In het eerste hoofdstuk wordt het begraven in Leiden beschreven. De volgende 
twee hoofdstukken gaan over de geschiedenis van de begraafplaats en over een 
aantal markante personen die er begraven zijn. Hoofdstuk 4 bevat een reconstructie 
over tijdvak 1839-1909 van de samenstelling van de ‘bevolking’ van Groenesteeg en 
deze wordt vergeleken met de populaties van de begraafplaatsen bij de Marepoort 
en de Herenpoort. De hoofdstukken 5 en 6 gaan respectievelijk over ornamenten en 
symbolen, en over de flora en fauna op de begraafplaats. Hoofdstuk 7 bespreekt de 
restauratie die tussen 1993 en 1995 is uitgevoerd. Het boek wordt afgesloten met 
een alfabetische lijst van op Groenesteeg begraven personen. 
 
 
 

http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/


  
Eerste boek over begraafplaats Groenesteeg Tweede boek over begraafplaats Groenesteeg 
 

 Eind jaren negentig was dit boek uitverkocht. Drs. Ingrid Moerman heeft in 2000 
een nieuw boek geschreven met als titel ‘Groenesteeg - Een historische 
begraafplaats in Leiden’. Dit boek bevat een korte geschiedenis van de begraafplaats 
en een wandeling langs een aantal graven van prominente Leidenaren. Ook is een 
complete, herziene lijst van de ongeveer 5.000 begraven personen opgenomen. 
 In 2006 ontstond er een discussie over het gebruik en de bestemming van de 
aula. De gemeente Leiden deelde het bestuur van de Stichting op 30 oktober 2006 
mede dat de aula met bovenwoning inmiddels een nieuwe bestemming (‘wonen’) had 
gekregen. Het college had op 18 juli 2006 besloten om een aantal panden op een 
verkooplijst te plaatsen, waaronder de aula inclusief de bovenwoning. Ondanks 
protesten van het bestuur van de Stichting bleef het standpunt van de gemeente 
Leiden dat de verkoop van het pand onontkoombaar was. 
 

 
De aula 

Aan de Stichting werd de 
mogelijkheid geboden om 
het monumentale pand 
tegen een getaxeerde markt-
waarde te kopen of om het 
volledige beheer van het 
park (aula en begraafplaats), 
inclusief de onderhouds-
kosten van per jaar minimaal 
€ 30.000,-, over te nemen 
van de gemeente.  



 
 Gedurende het jaar 2007 onderzocht de Stichting deze penibele situatie. De 
Stichting zelf had geen enkele mogelijkheid tot financiering van de geboden 
alternatieven en ook andere partijen waren niet bereid om het pand te kopen en te 
gaan beheren. 
 Hierdoor ontstond een impasse totdat de gemeente Leiden in contact kwam met 
de Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging was wellicht bereid het beheer 
van de aula en de begraafplaats over te nemen. In maart 2009 vond er ook een 
positief gesprek plaats tussen de Stichting tot Instandhouding van de Begraafplaats 
Groenesteeg en de Vereniging Hendrick de Keyser. De Stichting zou de aula op 
dezelfde manier kunnen blijven gebruiken zoals men gewend was. Kort daarna 
vernam de Stichting echter dat de verkoop toch niet kon doorgaan omdat de 
gemeente dit monumentale erfgoed uit cultureel-historisch belang toch niet wilde 
kwijtraken. De gemeente was kennelijk tot een ander inzicht gekomen. Desondanks 
bleef het pand op de lijst van te verkopen panden staan.  
 De Stichting organiseert vanaf 1998 jaarlijks twee lezingen, een in het voorjaar en 
een in het najaar, meestal over personen die op de begraafplaats Groenesteeg zijn 
begraven. Daarnaast wordt de aula vrijwel maandelijks opengesteld voor het publiek 
en wordt er een rondleiding gegeven. Sinds 2013 zijn deze rondleidingen thematisch. 
De thema’s van deze rondleidingen zijn onder andere: Leidse fabrikanten, Leidse 
hoogleraren, Burgemeesters, apothekers en kunstenaars, Vrouwen op Groenesteeg, 
Bijzondere personen, Pracht en Praal op Groenesteeg. 

 
Aankondiging lezing 

(Leidsch Dagblad 12-04-2012) 

      De lezingen en rondleidingen worden goed 
bezocht: bij de lezingen zijn gemiddeld 45 personen 
en voor de maandelijkse rondleidingen ligt dit aantal 
op ongeveer 30. 

 
Start van een rondleiding 

 



De jaren 2013-2015 
 

Het tweehonderdjarig bestaan in 2013 
De begraafplaats Groenesteeg is in 1813 gesticht en bestond in 2013 dus 200 jaar. 
In het kader van dit jubileum is daarom een aantal bijzondere activiteiten 
georganiseerd.  
 Op 5 april 2013 werd in een overvolle raadszaal, na 
een lezing door de auteur Lodewijk Kallenberg, het eerste 
exemplaar van het jubileumboek ‘Leidse Glorie -  Rond-
leiding over de historische begraafplaats Groenesteeg’ 
aan burgemeester Henri Lenferink overhandigd. In dit 
boek worden vele aspecten van de begraafplaats nader 
belicht, o.a. de geschiedenis van deze begraafplaats, een 
beschrijving van een honderdtal personen die er 
begraven liggen, de prachtige natuur en een aantal 
bijzondere zaken, zoals de restauratie in 1993-1995 en de 
speciale grafsymbolen die er te zien zijn. Het boek is 
goed ontvangen en bijna alle 1000 exemplaren zijn in het 
eerste jaar verkocht.  

 
Jubileumboek 

 Op 23 mei werd een speurtocht georganiseerd voor de 8-ste groepen van de 
Lucas van Leyden School. Aan de hand van een lesboekje zijn de leerlingen op zoek 
gegaan naar diverse bijzondere historische Leidse zaken. De speurtocht eindigde op 
de begraafplaats Groenesteeg, waar de leerlingen nog enkele opdrachten kregen.  
 Op 22 juni werd op de 
begraafplaats de première 
opgevoerd van de theater-
voorstelling ‘Het verdriet van 
Leiden’, uitgevoerd door het 
PS|Theater. Het publiek zat in 
een tent op de draaicirkel.  
     Na de première zijn nog 
zeven voorstellingen gegeven, 
die alle uitverkocht waren. De 
begraafplaats was een per-
fecte locatie voor deze zeer 
bijzondere en ontroerende 
voorstelling.  

 

 
‘Het verdriet van Leiden’ door het PS|Theater 

 Op zaterdag 2 november was de ‘herbegrafenis’ van Diederik van Leyden Gael 
de apotheose van het jubileumjaar. Vanaf de Hooglandse kerk naar de begraafplaats 
Groenesteeg trok een stoet met koets, getrokken door een viertal zwarte Friese 
paarden, en daarachter zo’n 80 personen, gekleed in prachtige 19-de eeuwse 
kostuums, door het centrum van Leiden.  
 



 
‘Herbegrafenis’ van Diederik van Leyden Gael 

    In fraai herfstweer 
werd deze uitvaart-
ceremonie door ruim 
15.000 toeschouwers 
gadegeslagen. Een aan-
tal bekende Leidenaren 
liep mee, o.a. Jochem 
Myjer (als ‘huilebalk’) en 
Henri Lenferink (in de 
rol van burgemeester 
Paul du Rieu). 

 
Winnaar Kern met Pit (2013) 
Een fraaie bekroning op het 
werk van de vele vrijwilligers 
was het winnen van de trofee 
‘Kern met Pit’, editie 2013, van 
de provincie Zuid-Holland. In 
de landelijke finale werd een 
eervolle derde plaats behaald. 
Kern met Pit is een project 
van de Koninklijke Neder-
landsche Heidemaatschappij, 
dat organisaties en personen 
uitdaagt om de leefbaarheid 
van hun omgeving te verbete-
ren.  

 
Stichting Groenesteeg winnaar Kern met Pit Zuid-Holland 

(2013) 
 
De tweede restauratie (2014-2015) 
Na de grote restauratie in de jaren 1993-1995 werd er aan het groen en de paden 
regelmatig onderhoud gepleegd door vrijwilligers van de Stichting en door 
ambtenaren van de gemeente Leiden. Voor de graven lag dat anders: vanwege het 
specialistische karakter van dit werk is hieraan geen onderhoud gepleegd.  
 In 2014 maakte de staat van de graven het opnieuw noodzakelijk om groot 
onderhoud te laten plaatsvinden. Vanwege de monumentale status van de 
begraafplaats spreken we van een restauratie. Naast de graven zijn ook de 
grafhekjes, de nummerpaaltjes en het groen meegenomen in de herstelwerk-
zaamheden. 



 Voor het opstellen van 
het schadebeeld en het 
herstelplan werd het 
Haagse architectenbureau 
Braaksma & Roos inge-
schakeld, dat ook bij de 
vorige restauratie dit werk 
had gedaan. Zo konden de 
ervaringen van destijds 
optimaal worden benut. 
 Na een aanbesteding 
werd de Steenhouwerij 
Maarssen uit Utrecht uitge-
kozen om deze restauratie 
uit te voeren.  

 
Herstelwerk aan een sarcofaag 

Op 15 mei werd hiermee gestart en op 30 april 2015 kon de oplevering van de 
restauratie plaatsvinden. In het herstelplan werden alle schades aan de grafstenen, 
het metselwerk aan de keldergraven, de grafhekjes en het groen opgenomen. 
 

 
Restauratie grafzerken 

De Stichting heeft een 
inventarisatie gemaakt van 
de schade aan en het ont-
breken van de nummer-
paaltjes. Bij 125 van de 334 
keldergraven en bij 173 van 
de 815 zandgraven was het 
nodig om  restauratiewerk-
zaamheden uit te voeren. In 
totaal moesten 144 nieuwe 
nummerpaaltjes worden ge-
maakt en geplaatst. Alle 
grafhekjes zijn opnieuw ge-
schilderd en voor zover 
nodig verder opgeknapt.  

 

 Bij de inventarisatie werd ook het groen meegenomen. Dit resulteerde in een plan 
welk groen verwijderd moest worden; algengroei werd over het algemeen niet 
verwijderd. Wel zijn nieuwe bomen geplaatst, met name iepen en lijsterbessen, 
waardoor het Iepenlaantje en het Lijsterbeslaantje hun naam weer ten volle waard 
zijn.  
 De gemeente Leiden heeft, als eigenaar van de begraafplaats, in eerste instantie 
de financiële dekking op zich genomen. Tijdens het traject werd bekend dat ook de 
Provincie Zuid-Holland bereid was een subsidie van ruim € 100.000,- te verlenen. 
Hierdoor was het mogelijk deze restauratie volledig en grondig uit te voeren.  



 Bij de oplevering van deze 
restauratie is het boek Parel van 
het Leidse Singelpark - Restau-
ratie van de historische begraaf-
plaats Groenesteeg verschenen. 
Het boek is geschreven door Rob 
Jansen en Lodewijk Kallenberg.  
     In dit boek wordt allereerst de 
restauratie beschreven. Daarna 
komt de geschiedenis van de 
begraafplaats ter sprake en het 
boek wordt besloten met een 
beschrijving van een wandeling 
over de begraafplaats langs de 
graven van een aantal bekende, 
veelal Leidse, personen; het leven 
van deze personen wordt daarbij 
beschreven. 

 
Boek over de restauratie 
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	Markt op de Koornbrug (1928)
	Van der Paauw was een vernieuwer. Hij ontwierp, naast de begraafplaats Groenesteeg, ook de overdekte Koornbrug (1825) en de Doelenkazerne (1840).
	In 1826 vormde hij het Catharinagasthuis om tot Stadsgehoorzaal. Van der Paauw kreeg ook opdracht om een stadsverlichting aan te leggen, evenals voor de aanleg van een rij- en jaagweg van het einde van de Zijldijk naar de drooggelegde Haarlemmermeer....

