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VOORWOORD / FOREWORD 

Welkom in Leiden, stad van ontdekkingen? Maar waar moet je 
beginnen? De LeidsePas helpt u op weg. In dit boekje vindt u de 
informatie die u nodig heeft om van uw dagje Leiden een succes 
te maken. 10 Leidse hotspots die u niet mag missen, een (histori-
sche) wandeling door het centrum van de stad die u leidt langs de 
nodige bezienswaardigheden en natuurlijk leuke aanbiedingen en 
kortingen die Leidse ondernemers en Leidse culturele instellingen 
u bieden op onze mobiele site www.leidsepas.nl. Met deze ‘pas 
van ontdekkingen’ wensen we u een geweldige tijd in Leiden toe!

Welcome to Leiden, ‘the city of discovery’. If you’re wondering 
where to begin, the LeidsePas will help you get started. In this 
booklet you will find the information you need to experience the 
best of Leiden. We’ve compiled a list of Leiden’s top 10 hotspots, 
a historical walking tour through the city centre (which guides you 
through all the must-see sites), and of course great offers to be 
redeemed at Leiden’s business and cultural institutions on the 
mobile site www.leidsepas.nl. We wish you a fantastic time in 
Leiden! 

www.leidsepas.nl
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3. Sint Jeroensbrug, Rapenburg (Leidens Ontzet)
Het hoogtepunt van de Leidse geschiedenis vond plaats op 3 
oktober 1574. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) werd 
Leiden door de Spanjaarden maandenlang belegerd. Geen mens 
kon de stad meer in of uit waarna een periode van honger en el-
lende uitbrak. Maar de Leidenaren hielden stand en werden in de 
vroege morgen van 3 oktober 1574 door de Watergeuzen ontzet 
uit hun benarde situatie. De Geuzen namen haring en wittebrood 
mee, iets dat tot op de dag van vandaag tijdens de viering nog 
steeds massaal gegeten wordt. Aan het Rapenburg ligt de Sint Je-
roensbrug. Onder deze brug kwamen de Geuzen de stad binnen. 
Een plaquette herinnert nog aan deze voor Leidenaren belangrijke 
gebeurtenis.

4. Het Academiegebouw
Dit voormalig klooster is sinds 1581 het middelpunt van de Leidse 
Universiteit. Leiden ontving in 1575 van Willem van Oranje de Uni-
versiteit als dank voor de standvastigheid tijdens het Beleg van de 
stad een jaar eerder. Daarmee is de Leidse Universiteit de oudste 
van Nederland en de op één na oudste van de Benelux. Beroemde 
wetenschappers als Grotius, Boerhaave, Einstein en Cleveringa 
gaven hier colleges. In het pand bevinden zich de beroemde 
senaatskamer waar promoties gehouden worden en het zweet-
kamertje waar iedere afgestudeerde Leidse student tot op de dag 
van vandaag zijn handtekening op de muur mag zetten. 

5. Sint Annahof
Leiden is hofjeshoofdstad van Nederland! De binnenstad telt er 
35. Hofjes werden voornamelijk in de 16e en 17e eeuw gesticht 
door rijke Leidse echtparen die kinderloos gebleven waren. Om de 
erfenis goed te besteden en met de gedachte dat ‘er een plekje in 

10 HOTSPOTS
Leiden is een Oudhollandse stad met een rijke historie die nog 
steeds goed zichtbaar is. Dagen zou u kunnen slenteren door 
pittoreske steegjes, langs prachtige monumenten en gezellige 
pleintjes. Omdat u een aantal dingen niet mag missen tijdens uw 
bezoek aan Leiden, staan onderstaand de 10 Leidse Hotspots. 10 
dingen die u niet mag missen wanneer u een bezoek brengt aan 
Leiden. 

1. De Burcht
Midden in de binnenstad van Leiden, verscholen achter de huizen-
rij van de Nieuwe Rijn ligt één van Leidens oudste monumenten; 
De Burcht. Op deze kunstmatige heuvel is in de 12e eeuw een 
zogeheten mottekasteel gebouwd dat dienst deed als uitvalsbasis 
voor de Graven van Holland, de toenmalige vorsten in het huidige 
Zuid-Holland. Tot op de dag van vandaag biedt de Burcht een 
prachtig uitzicht over de Leidse binnenstad en is bovendien gratis 
toegankelijk.

2. De Pieterskerk
De Pieterskerk is de oudste kerk van Leiden. De kapel was 
oorspronkelijk een kapelletje voor de Graven van Holland die 
woonden in het naastgelegen Gravensteen. In ruim 150 jaar is de 
kerk gegroeid tot de omvang die het tot op de dag van vandaag 
heeft. In de kerk liggen beroemdheden als schilder Jan Steen, we-
tenschapper Herman Boerhaave en Marnix van st. Aldegonde (de 
schrijver van het Wilhelmus) begraven. 
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feit. Meer beroemde schrijvers hebben een Leids verleden. Harry 
Mulisch schreef over de Leidse Sterrenwacht in De Ontdekking 
van de Hemel, Jan Wolkers over de schilderschool Ars Aemula in 
Kort Amerikaans, Piet Paaltjes beschrijft de stad in Snikken en 
Grimlachjes en P.C. Hooft prijst de standvastigheid van de Leide-
naren tijdens het beleg van 1574 in De Nederlandsche Historiën.

8. Stedelijk Museum de Lakenhal
In deze oude keuringshal voor het beroemde Leidse Laken is 
thans het Stedelijk museum de Lakenhal gevestigd. Hier vindt u 
naast de enige twee ‘Rembrandtjes’ die Leiden rijk is, ook Lucas 
Van Leydens Laatste Oordeel. Tevens treft u in de nok van het ge-
bouw de nodige relikwieën uit het Leidse verleden zoals de Leidse 
Hutspot. Er zijn naast de Lakenhal nog meer musea in de Leidse 
binnenstad. De Rijksmusea van Oudheden en Volkenkunde, het 
Sieboldhuis, Wetenschapsmuseum Boerhaave, Molenmuseum De 
Valk en de Hortus Botanicus zijn hier voorbeelden van. Net buiten 
het centrum ligt Natuurhistorisch Museum Naturalis en Corpus, 
reis door de mens. 

9. Zijlpoort
Wie in het verleden de stad wilde bezoeken, kon niet zomaar 
binnenwandelen. Om vijanden en andere ongure types buiten de 
stad te houden, was de stad ommuurd. Alleen door de acht stads-
poorten was Leiden te betreden. Helaas zijn er slechts 2 poorten 
bewaard gebleven, waarvan de aan de oostkant van het centrum 
gelegen Zijlpoort er één is. Naast poorten en muren, boden ook 
de Singels die rondom de hele stad waren aangelegd bescher-
ming. Deze Singels zijn tot op de dag van vandaag nog aanwezig 
en bieden de bezoeker een unieke mogelijkheid om Leiden vanaf 
het water te bekijken. Naast Singels telt Leiden ook veel grachten. 

de hemel gekocht kon worden’ werden er hofjes gesticht. In een 
testament lieten de stichters vastleggen wie er in de kleine hofjes 
mochten wonen en hoe deze mensen onderhouden werden. De 
toegangspoort met daarboven de regentenkamer leidt veelal naar 
een binnenplaats waar een aantal kleine huisjes aan gelegen is 
waar de armen en ouderen in alle rust konden wonen. Een van de 
oudste hofjes is het Sint Annahof aan de Middelstegracht. Bijzon-
der aan dit hof is dat het kleine kapelletje tegenover de ingang de 
beeldenstorm van 1566 heeft overleefd. 

6. Rembrandt van Rijn
In 1606 werd in de Weddesteeg de beroemdste Leidenaar aller tij-
den geboren, namelijk schilder Rembrandt van Rijn. Nagenoeg de 
hele oude stad waar Rembrandt rondgelopen heeft is nog in tact. 
Zo kan u wandelen langs de Latijnse School, de plek waar Rem-
brandt leerde lezen en schrijven, de Stadstimmerwerf waar hij een 
klein atelier had en de Hooglandse Kerk waar hij gegrepen werd 
door door het ‘spel van licht en donker’ wat later veelvuldig terug 
is gekomen in zijn grote werken. Leiden bracht meer beroemde 
schilders voort. Jan Steen, Jan van Goyen, Gerrit Dou, Frans van 
Mieris en Gabriel Metsu zijn voorbeelden van Hollandse meesters 
met een Leids verleden. 

7. Breestraat 114c (Nicolaas Beets, Camera Obscura)
In september 1833 begon de toen nog onbekende student  
Nicolaas Beets aan zijn studententijd in Leiden. De Haarlemse 
apothekerszoon had ervoor gekozen om theologie te gaan stu-
deren in de Sleutelstad. Op zijn Leidse studentenkamer schreef 
Beets onder het pseudoniem Hildebrand een van Nederlands 
beroemdste boeken namelijk de Camera Obscura. Een gedenk-
steen ingemetseld in de gevel van Breestraat 114 herinnert nog dit 
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Met recht is Leiden ‘waterstad’ te noemen. Een bezoek aan Leiden 
kan dus eigenlijk niet zonder het maken van een rondvaart. 
Een rondvaart maken en de prachtige Leidse binnenstad bekijken 
vanaf de Leidse grachten en Singels? Ga naar  
www.stadswandelingenleiden.nl en boek de wandeling  
‘Leiden vanaf het water’.

10. De Markt
De Leidse Markt -of ‘de Mart’ zoals Leidenaren hem noemen- is 
één van de oudste en grootste losse markten in Nederland. Op 
woensdag en zaterdag kunt u aan de oevers van de Nieuwe Rijn 
slenteren langs kramen vol koopwaar waarvan er sommige ook 
Leidse wortels hebben. Uiteraard kunt u bij de groentekramen 
peen en ui kopen om een onvervalste Leidse hutspot te berei-
den of kunt u bij de viskraam ‘een harinkje happen’. Lekkerder is 
wellicht het kopen van een stukje echte ‘Leidse kaas’. Deze kaas is 
één van de weinige Nederlandse producten met een beschermde 
oorsprongsbenaming. Het is dus een beschermd product dat 
aan strenge door Brussel vastgestelde regels moet voldoen. Veel 
Leidse restaurants serveren als nagerecht een kaasplankje waarop 
de ‘Leidse kaas’ niet zal ontbreken. 

HISTORISCHE WANDELING 
DOOR LEIDEN
Duur ongeveer 90 minuten, zie route op kaart 1 (p. 16/17) 
Leiden, stad van Ontdekkingen! En daar is geen woord aan gelo-
gen. Leiden heeft een rijk verleden dat tot op de dag van vandaag 
nog goed zichtbaar is in de stad. Deze wandeling neemt u mee 
langs de rijke Leidse geschiedenis. Wilt u een uitgebreidere of 
thematische wandeling onder leiding van een stadsgids? Ga dan 
naar www.stadswandelingenleiden.nl en boek een wandeling naar 
keuze. 

> We beginnen de wandeling voor het Rijksmuseum van  
Volkenkunde en lopen in de richting van de binnenstad.  
Naast het museum slaan we rechts de 1e Binnenvestgracht 
in. Deze lopen we uit tot dat we bij de Morspoort aankomen.

Morspoort / Marinus van der Lubbe
De Morspoort is één van de twee nog bestaande stadspoorten in 
Leiden. Wie vroeger de stad binnen kwam via deze poort moest 
eerst over het Galgenveld. Dat was de plaats waar mensen die in 
Leiden de doodstraf hadden gekregen, werden opgehangen als 
afschrikwekkend signaal naar iedereen die de stad binnenkwam. 
“Hou je aan de Leidse regels, anders eindig je ook hier” leek de 
stad tegen bezoekers te willen zeggen om hen vooral te bewegen 
zich aan de Leidse regels te houden. Voor de Morspoort staat een 
betonnen gedenksteen ter nagedachtenis aan Leidenaar Marinus 
van der Lubbe. Van der Lubbe, gegrepen door communistische 
sympathieën stak in 1933 de Rijksdag in Berlijn in brand. Hiermee 
hoopte hij de internationale communisten te bewegen in actie te 
komen tegen Nazi-Duitsland. Helaas bleef een reactie uit. Van der 
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Lubbe werd in januari 1934 in Leipzig onthoofd. Daarmee werd 
het het eerste Nederlandse slachtoffer van de Nazi’s. 

> We vervolgen ons pad op de 1e binnenvestgracht en komen 
via de Rembrandtbrug in de Weddesteeg terecht. 

Rembrandt van Rijn
Op 15 juli 1606 werd in deze steeg de beroemdste Leidenaar 
aller tijden geboren: Rembrandt van Rijn. Het enige dat nog aan 
dit feit herinnert, is de gedenksteen die zichtbaar is in de muur 
van de nieuwbouwhuizen. Het oorspronkelijke geboortehuis van 
Rembrandt is in een ver verleden gesloopt. Rembrandt was het 9e 
kind in het gezin Van Rijn. Zijn vader was molenaar, in die tijd een 
aanzienlijk beroep. Zoals zoveel jongetjes uit welgestelde fami-
lies, werd Rembrandt op vroege leeftijd naar de Latijnse School 
gestuurd. Hier werd hij klaargestoomd om naar de universiteit te 
gaan. Bij Rembrandt is het nooit zover gekomen. Al snel bleek dat 
hij een ander talent had namelijk tekenen en schilderen. Hij ging in 
de leer bij de Leidse meester Van Swanenburgh en vertrok op 28 
jarige leeftijd definitief naar Amsterdam. Daar schilderde hij zijn 
beroemdste werken zoals De Nachtwacht en de Staalmeesters.

> We vervolgen de Weddesteeg en slaan aan het eind links af, 
het Noordeinde op. We slaan bij de tweede straat rechtsaf de 
Oude Varkenmarkt in en lopen die door tot aan de brug. We 
steken de brug over en slaan voor de poort (De Doelenpoort) 
links af de Groenhazengracht op en lopen rechtdoor tot aan 
het Rapenburg. Daar houden we halt.

Rapenburg, Rijksmuseum van Oudheden, Sieboldhuis
Op de hoek van de Groenhazengracht en het Rapenburg heeft u 
een bijzonder fraai uitzicht op Leidens mooiste en  
beroemdste gracht; Het Rapenburg. In vroeger tijden woonden de 
welgestelden aan deze gracht. Op de gevels van de grachtenpan-
den treft u regelmatig een verwijzing naar een regent, hoogleraar 
of ander bekend persoon die in het pand gewoond heeft. Aan 
de gracht liggen twee bekende Leidse musea. Aan het begin van 
het Rapenburg ligt Het Sieboldhuis waar de grootste Japanse 
kunst- en cultuurcollectie buiten Japen ligt uitgestald en rechts het 
Rijksmuseum van Oudheden. In dit museum vindt u archeologisch 
schatten uit de klassieke oudheid. Met name de collectie mum-
mies is wereldberoemd. 

> U slaat rechtsaf het Rapenburg op en steekt de eerste burg 
aan uw linkerhand over. Vervolgens loopt u rechtdoor via de 
Houtstraat een pleintje op. Op dit plein, ‘t Gerecht genaamd, 
staat u stil.

‘t Gerecht
Leiden kent geen groot centraal plein zoals bijvoorbeeld Breda 
en Delft die wel kennen. Daarentegen kent Leiden veel pleintjes 
zoals ‘t Gerecht waar u nu op staat. Vroeger werd op dit plein 
recht gedaan. Doodstraffen en lijfstraffen werden hier door de 
Beul van Leiden voltrokken. De contouren van het schavot kunt u 
nog in de bestrating zien zitten. Straffen waren vroeger een heuze 
happening! Met name doodstraffen trokken de nodige bezoekers. 
Op die momenten stond ‘t Gerecht dan ook tjokvol met mensen. 
Wanneer u vanaf ‘het schavot’ het plein over kijkt, ziet u aan de 
andere kant van het plein een prachtig gebouw staan met een 
mooie trapgevel. Dat is de eerder genoemde Latijnse School waar 
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hoe deze mensen werden onderhouden. Zodoende hoopte Jean 
Pesijn dat niet alleen zijn naam tot in lengte van dagen genoemd 
zou worden in Leiden (iets dat is gelukt), maar ook dat er voor 
hem vanwege de liefdadigheid een plekje in de hemel zou worden 
gereserveerd. Het hofje is gratis toegankelijk. Verzoek is alleen om 
stilte in het hof in acht te nemen. 

> Nadat u het hofje heeft verlaten, slaat u links af de Klok-
steeg in. Aan het eind, waar de steeg uitkomt op het Rapen-
burg houdt u halt.

Academiegebouw / Soldaat van Oranje
Op de hoek van de Kloksteeg en het Rapenburg heeft u een fraai 
uitzicht op het Academiegebouw. Dit gebouw is sinds het 1581 
het centrum van de Universiteit Leiden. Beroemde hoogleraren 
als Scaliger, Boerhaave, Kamerlingh Onnes, Einstein en Cleveringa 
gaven hier colleges. In het pand treft u het Zweetkamertje. In deze 
hoge, kale ruimte mag iedere Leidse student na het afstuderen 
zijn of haar handtekening op de muur zetten. Een traditie die tot 
op de dag van vandaag in ere wordt gehouden. Tegenover de 
Academie, boven Café Barrera, woonde Erik Hazelhoff Roelfzema 
tijdens zijn studententijd. Door zijn verzetsdaden en zijn oversteek 
naar Engeland is Roelfzema beter bekend geworden als Soldaat 
van Oranje.  
In de gelijknamige film met Rutger Hauer in de hoofdrol komt dit 
balkonnetje boven het café prominent voor. 

> We slaan linksaf het Rapenburg op. Nadat de bocht naar 
links is genomen houden we halt ter hoogte van nummer 100. 
Dat is de plek waar het water van De Vliet en het Rapenburg 
samenkomen.

onder meer Rembrandt naar school ging. U kan hem achter het 
raam nog achter zijn lessenaar zien zitten. 

> We vervolgen onze weg. Vanaf het Schavot steken we het 
plein over en gaan tussen de huizen door richting de Pieters-
kerk. We slaan rechtsaf en lopen naar het plein.

Pieterskerk / Leidse Sleutels / Gravensteen.
De Pieterskerk is de oudste kerk van Leiden. Oorspronkelijk was 
het een klein kapelletje die speciaal gebouwd was voor de Graven 
van Holland die van de 12e tot de 14e eeuw woonachtig waren in 
het pand naast de kerk. De naam van dit pand, het Gravensteen, 
doet nog denken aan de illustere bewoners van weleer. Omdat er 
in vroeger tijden ook recht werd gesproken staat Vrouwe Justitia 
nog steeds op de nok van het gebouw. Aan de Pieterskerk heeft 
Leiden haar stadswapen met de twee sleutels te danken. De kerk 
werd in 1121 gewijd en genoemd naar de discipel Petrus. Volgens 
de bijbel is Petrus de houder van de sleutels die toegang geven tot 
de hemel. Vandaar dat de twee sleutels prominent in het Leidse 
wapen zichtbaar zijn. 

> We steken het plein over en houden halt voor de deur waar 
groot “anno 1683” boven staat. Dit is  het Jean Pesijnhof.

Jean Pesijnhof
Het Jean Pesijnhof is een van de 35 hofjes die Leiden rijk is. Het 
hofje is in de 17e eeuw gesticht door Jean Pesijn ‘en sijne huis-
vrouwe Marie Delannoy’, zoals op de gevel te lezen valt. Het echt-
paar bleef kinderloos en om de erfenis een goede bestemming 
te geven, kochten ze een perceel grond op, bouwden er huisjes 
en lieten in een testament vastleggen wie er mochten wonen en 
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Leidens Ontzet
Het hoogtepunt van de Leidse geschiedenis vond plaats op 3 
oktober 1574. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) werd 
Leiden door de Spanjaarden maandenlang belegerd. Geen mens 
kon de stad meer in of uit. Doordat de voorraden opraakten ont-
stond er in de zomer van 1574 een periode van honger en ellende. 
Het verhaal gaat dat de moedige Burgemeester Van der Werff 
zelfs zijn lichaam aanbood aan de hongerende Leidenaren. Leiden 
hield gelukkig stand en werd in de vroege morgen van 3 oktober 
1574 door de Watergeuzen ontzet uit haar benarde situatie. De 
Geuzen namen haring en wittebrood mee, iets dat tot op de dag 
van vandaag tijdens de viering nog steeds massaal gegeten wordt. 
Op de kade tegenover de Sint Jeroensbrug werden de Geuzen 
door het stadsbestuur ontvangen. Een plaquette herinnert nog 
aan deze voor Leidenaren belangrijke gebeurtenis.

> We vervolgen onze weg over het Rapenburg en steken de eer-
ste brug over en gaan direct links af het Van der Werffpark in.

Van der Werffpark / Kamerlingh Onnes Laboratorium
In 1807 ontplofte er op deze plek een schip vol met buskruit. 
De ontploffing, die te vergelijken was met de vuurwerkramp in 
Enschede, had als gevolg dat een complete woonwijk werd weg-
gevaagd. Lang hebben er op deze plek ruïnes gestaan totdat er in 
1886 een park werd aangelegd genoemd naar de beroemde bur-
gemeester tijdens het Beleg van Leiden Van der Werff. U treft hem 
in het park op zijn sokkel. Tegenover het park ligt het Kamerlingh 
Onneslaboratorium dat thans dienst doet als rechtenfaculteit. In 
dit Laboratorium deed de toonaangevende hoogleraar Kamer-
lingh Onnes aan het begin van de 20e eeuw een aantal baanbre-
kende ontdekkingen.  

Zo vond hij de supergeleiding uit en bereikte hij op een fractie na 
het absolute nulpunt (-273 graden). Hiervoor kreeg Kamerlingh 
Onnes in 1913 de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Kamerlingh 
Onnes had zo’n status dat zelfs Albert Einstein graag naar Leiden 
kwam om met hem samen te werken. 

> We lopen het park aan de andere zijde uit, steken de links-
gelegen brug over en slaan rechtsaf de Steenschuur op. Ver-
volgens steken we de Breestraat over Het Gangetje in. Voor 
de brug slaat u linksaf de Botermarkt op. Deze loopt u door 
tot de overdekte brug. Op deze brug houdt u halt.

Koornbrug / Stadhuis / Hooglandse Kerk
Op de brug, onder het dak staat u beschut tegen de regen. Dat 
gold voor de korenhandelaren in de 19e eeuw ook.  
Op hun verzoek liet Stadsarchitect Salomon van der Paauw een 
dak op de brug maken. Onder het dak door ziet u het Leidse 
stadhuis. Het imposante gebouw is relatief jong. In 1929 brandde 
het oude stadhuis af. Alleen de gevel aan de Breestraat is nog van 
vroeger tijden. Om tot een nieuw stadhuis te komen, schreef de 
gemeente een prijsvraag uit waaraan de nodige architecten mee-
deden zoals Dudok en Berlage. Het winnende ontwerp was echter 
van architect C.J. Blaauw. Aan de andere zijde van de brug kunt u 
onder het dak door het torentje van de Hooglandse Kerk zien.  
Deze monumentale kerk, die in het verleden de St. Pancraskerk 
heette, is de tweede kerk van Leiden. De eerder genoemde bur-
gemeester Van der Werff heeft in deze kerk zijn laatste rustplaats.  
Tijdens het zomerseizoen is de kerk open voor publiek
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> We steken de brug over in de richting van de Hooglandse 
Kerk en gaan de Burgsteeg in. Aan het einde van de steeg 
slaan we links af onder het poortje door. Wanneer we doorlo-
pen staan we aan de voet van de Burcht, tevens eindpunt van 
de wandeling.

De Burcht
De Burcht is een van de oudste monumenten van Leiden.  
Op deze kunstmatige heuvel is in de 12e eeuw een zogeheten 
mottekasteel gebouwd dat dienst deed als uitvalsbasis voor de 
Graven van Holland, de toenmalige vorsten in het huidige Zuid-
Holland. In de 12e eeuw waren de omliggende huizen er nog 
niet en lag de Burcht buiten de oude stad. Op de Burcht hadden 
de Leidenaren een goed uitzicht over de Rijn. Wanneer er onheil 
dreigde, werd dat in een vroeg stadium ontdekt. Ondanks haar 
schoonheid is de Burcht zelden gebruikt. De Graven van Holland 
bouwde al snel een woonhuis in de stad zelf (Het Gravensteen). 
Toch blijft de Burcht een van Leidens historische pareltjes. Tot op 
de dag van vandaag biedt de Burcht een prachtig uitzicht over de 
Leidse binnenstad en is bovendien gratis toegankelijk.

> Aan de voet van de Burcht eindigt de wandeling. 
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by the Spaniards for months. No-one was permitted to enter 
or leave the city, resulting in a period of starvation and disease. 
However, the citizens of Leiden held firm and in the early morning 
of 3 October 1574, they were liberated by the Watergeuzen (the 
‘Sea Beggars’, a group of privateers or freedom fighters, opposing 
the Spanish occupation). They distributed herring and white bread 
to the starving population – which is still eaten on the 3 October 
remembrance today. The St. Jeroen’s Bridge on the Rapenburg is 
where the Watergeuzen entered the city, which is remembered on 
a plaque. 

4. The Academiegebouw
This former monastery has been at the centre of Leiden Univerity 
since 1581. The city was granted a university in 1575 by William of 
Orange, as a gift of thanks for the citizens’ firm stance during the 
Spanish seige a year earlier. This makes Leiden the oldest univer-
sity in the Netherlands and the second oldest in the Benelux. It 
has seen many eminent scientists, including Grotius, Boerhaave, 
Einstein and Cleveringa – who all taught here. In this building, you 
will find the famous Senate, which is where Doctoral ceremonies 
are held. There is also a room where all graduates of the Unive-
risty are permitted to sign their name on the wall upon receiving 
their Master’s degree. This is known as the ‘sweat room’ (zweetka-
mertje). 

5. Sint Annahof
Leiden is famed in the Netherlands for it’s ‘hofjes’ (coutryards). 
Leiden’s city centre houses 35 of them! ‘Hofjes’ were mostly built 
by wealthy, but childless, couples in the 16th and 17th centuries. 
To ensure that their inheritance would be spent wisely – and be-
cause they were convinced that they could ‘purchase their place in 

10 HOTSPOTS
Leiden is an Old Dutch city, rich with history that is still visible 
today. You could spend days wandering the picturesque streets  
and alleys, past beautiful monuments and lively squares. This is a 
shortlist of the 10 Hotspots of Leiden.

1. The Burcht
Hidden behind that houses of the Nieuwe Rijn, in the middle of 
the city centre, is one of Leiden’s oldest monuments: the Burcht 
(‘the Citadel’). In the 12th century, a motte-and-bailey castle was 
built on this artifical hill. It served as a base for the Counts of Hol-
land, who ruled over what is now the province of South Holland. 
Ever since, it has offered unsurpassed views of the city centre. 
Above all, entry is free of charge.

2. The Pieterskerk
The Pieterskerk (St. Peter’s Church) is the oldest church in Leiden, 
which was originally a small chapel for the Counts of Holland, who 
lived in the adjacent Gravensteen (Counts Stone). In 150 years, 
the church grew to its current proportions. The church houses 
many notable graves, including the painter Jan Steen, the scientist 
Herman Boerhaave and Marnix van St. Aldegonde, who wrote the 
Dutch national anthem (the Wilhelmus), which is also the oldest 
song to be currently used as a national anthem, though not con-
secutively).

3. Sint Jeroensbrug, Rapenburg (Leidens Ontzet)
The highlight in Leiden’s history is undoubtedly 3 October 1574. 
during the Eighty Years’ War (1568 – 1648), Leiden was beseiged 
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brand: camera Obscura. A remembrance stone has been added 
to the gable of 114 Breestraat, to commemorate this feat. 
There are more great authors with a Leiden connection: Harry Mu-
lisch wrote about the famous observatory in De Ontdekking van 
de Hemel (The Discovery of Heaven); Jan Wolkers wrote of the 
famous painters in Kort Amerikaans; Piet Paaltjens describes the 
city in Snikken en Grimlachjes; and P.C. Hooft praises the city’s 
heroism during the seige of 1574 in De Nederlansche Historiën.

8. City Museum de Lakenhal
The City Museum de Lakenhal is housed in an old hall, once used 
to examine the quality of fabrics. This is where the only two Rem-
brandts in the city can be found, as well as Lucas of Leyden’s Last 
Judgement. It also houses many relics from the city’s own history, 
such as Leiden’s traditional dish of Hutspot.

9. Zijlpoort
In past times, visitors to Leiden could not simply wander into the 
city. To keep enemies and ‘unsavoury people’ out of the city, it was 
surrounded by a wall. You could only enter through one of eight 
city gates. Unfortunately, only two of these gates remain. The Zijl-
poort, to east of the city centre, is one of these. Besides the gates 
and the walls, a system of outer canals (singels) surrounding the 
city also enhanced the city’s security. These outer canals are still 
present today and offer a unique opportunity to view the city from 
the water. There are also many inner canals (grachten), which 
quite rightly justify its reputation as a ‘water city’.

heaven’ – they built courtyards. They would often determine who 
would be eligible to live in the houses they left in their testament, 
and how these houses should be maintained. The entrance gate 
would often house the comptroller’s office, behind which you 
would then find the courtyard, flanked by small houses where 
the poor and elderly could live in comfort and peace. One of the 
oldest of these ‘hofjes’ is the St. Annahof on the Middelstegracht. 
Remarkably, the small chapel opposite the entrance to the ‘hof’ 
survived the Iconoclastic Fury, during which Protestant reformists 
destroyed most Catholic art and icons.

6. Rembrandt van Rijn
The most famous son of Leiden was born in the Weddesteeg in 
1606: painter Rembrandt van Rijn. Virtually all of the city that 
Rembrandt would have experienced is still intact. You can still 
wander to the Latin School, where Rembrandt learnt to read and 
write. The city’s carpentry quarter is where he had his workshop. 
And the Hooglandse Kerk is where he became fascinated by 
the ‘game of lights and shades’, which he mastered in many of 
his most famous works. The city has brought forth many more 
famous painters: Jan Steen, Jan van Goyen, Gerrit Dou, Frand van 
Mieris and Gabriel Metsu are all examples of Dutch Masters with a 
Leiden connection.

7. Breestraat 114c (Nicolaas Beets, Camera Obscura)
In September 1833, the (then) unknown student Nicolaas Beets 
started his studies at Leiden University, where the apothecary’s 
son from Haarlem had decided to read Divinity. In his student 
room he started to write one of the greatest and most famous 
literary works in the Dutch language, under the pseudonym Hilde-
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10. The Market
Leiden’s Market – affectionately called ‘Mart’ in Leiden –  
is one of the oldest and largest unattached markets in the 
Netherlands. Every Wednesday and Saturday, you can wander 
along the Nieuwe Rijn, to visit the stalls, many of which sell wares 
with a direct connection to Leiden. You can buy carrots and onions 
to make an unadultarated Hutspot, Leiden’s traditional dish, 
or succomb to a pickled herring, another local delicacy. Other 
options include the truly local ‘Leidse kaas’, Leiden’s cheese, one of 
the very few Dutch products with a protected deignation of origin. 
Many restaurants in Leiden would not omit the local cheese from 
it’s cheese board dessert!   

HISTORIC WALKING  
TOUR OF LEIDEN 
Duration approximately 90 minutes, see map 1 (p. 16/17)
Welcome to Leiden, the City of Discovery! Leiden has a rich history, 
which remains very visible today. This walk will guide you through 
Leiden’s must-see sights and historic treasures. If you’d like a 
more extensive or themed tour led by a guide, visit www.stads-
wandelingenleiden.nl and book a walk.

> The walk begins at the Ethnology Museum. From the mu-
seum, take the first right on 1st Binnenvestgracht. Continue 
walking until you arrive at the Morspoort.

Morspoort / Marinus van der Lubbe
The Morspoort is one of the two remaining city gates in Leiden. 
Anyone who wanted to enter Leiden had to come through one 
of these ports. Beside the port were the gallows, the first place 
where people could receive the death penalty in Leiden; their 
bodies were hung as a warning signal to everyone who entered 
the city. A sign read, “Stick to the rules in Leiden, otherwise you 
end up here.”  The Morspoort has a concrete memorial in com-
memoration of Leidener Marinus van der Lubbe. He was a Dutch 
council communist convicted of setting fire to a German Reichstag 
building in 1933 (known as the Reichstag Fire). Once captured by 
the Nazis, he was executed; van der Lubbe was not only the Nazi’s 
first foreign victim, but also the first Dutch victim. 

> Continue on the 1st Binnenvestgracht until you arrive at the 
Rembrandt Bridge, with the Weddesteeg on your right.
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find classic archaeological treasures and antiquities; the collection 
is particularly famous for its mummies.

> From the Rapenburg, turn right. Cross the first bridge on 
your left, to cross over the water. Then walk straight through 
the Houtstraat. You will come to ‘t Gerecht, a small square.

‘T Gerecht
Unlike towns like Breda and Delft, Leiden has no large central 
square; instead, it has many small squares throughout the city, 
such as’ t Gerecht. This square was once used as a place to 
establish law and order; death sentences and corporal punish-
ment were carried out here by the Executioner of Leiden. If you 
look at the pavement, you can still see the contours of where the 
execution platform was set up. Death sentences always drew in 
necessary visitors, and ‘t Gerecht would be packed full of people. 
When standing in the square, you can see a building with a beau-
tiful gable. This is the Latin School, where Rembrandt studied (as 
aforementioned).  

> If you’re looking at the marks where the execution platform 
once stood, walk straight between the houses towards the 
Pieterskerk (St. Peters’s Church). Turn right and walk to the 
square.

Peter / Keys Leiden / Counts
The Pieterskerk (St. Peter’s Church) is the oldest church in Leiden. 
From the 12th to the 14th centuries, it was originally a small 
chapel, built specifically for the Counts of Holland, who lived next 
to the church. The name of this building, the “Gravensteen”, (‘the 
Counts’ Stone’) refers to the illustrious residents of yesteryear. 

Rembrandt van Rijn
On July 15, 1606, one of Holland’s most famous artists was born 
in this alley: Rembrandt van Rijn. While the original birthplace was 
demolished in the distant past, a reminder of the site is visible in 
a memorial on the wall of the new houses. Rembrandt was the 
ninth child in the Van Rijn family. His father was a miller, a respec-
ted profession at that time. Like many boys from wealthy families, 
Rembrandt was sent to Latin school, where he was prepared to go 
to university. However, he never got that far – it quickly became 
clear that he had another talent as an artist. He apprenticed at 
the Leiden master Swanenburgh, and at the age of 28 he moved 
to Amsterdam. It was there where he painted his most famous 
works, The Night Watch and Syndics of the Drapers’ Guild.

> Continue along the Weddesteeg until the end and turn left 
onto the Noordeinde. Take the second street on your right, 
the Oude Varkensmarkt (Old Pig Market) and continue to the 
bridge. Cross the bridge and turn left before the gate (The 
Doelenpoort). You will find yourself on the Groenhazengracht. 
Continue until the end, where you will find yourself on the 
Rapenburg.  

Rapenburg, Museum of Antiquities, SieboldHuis
At this corner of the Rapenburg, you will have a fantastic view of 
Leiden’s most famous canal, The Rapenburg. Hundreds of years 
ago, this canal was where very wealthy people lived. On the walls 
of many canal houses, you will find signs that reference a regent, 
professor or other known-person who has lived in the building. On 
this canal are two well-known museums in Leiden. At the begin-
ning is the Rapenburg SieboldHuis, which houses a large collection 
of Japanese art and culture. At the Museum of Antiquities you will 
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ger, Boerhaave, Kamerlingh Onnes, Einstein and Clevering have gi-
ven lectures here. Inside the building you will find a special room: 
in this space, every student at the Leiden University can sign his or 
her name after receiving a Master’s Degree. This tradition began 
hundreds of years ago and continues today. Across the Academy, 
above the cafe “Barrera,” Erik Hazelhoff Roelfzema lived during 
his student days; he went on to become a famous Dutch wartime 
RAF-pilot, Dutch spy and writer. Through his acts of political resis-
tance he became known as the Soldier of Orange. Thanks to the 
1977 movie, starring Rutger Hauer in the main role, this balcony 
above the cafe became very well-known.

> Head left along the Rapenburg. Follow the water and stop at 
the intersection of the Rapenburg and the water of the Vliet.

Relief of Leiden
The highlight of the Leiden’s history took place on October 3, 1574. 
During the Eighty Years’ War (1568 - 1648), Leiden was besieged 
by the Spaniards for months. No one was allowed in or out of the 
city. As crops began to dwindle, a period of starvation broke out in 
the summer of 1574. A legend says the brave Mayor Van der Werff 
even offered his body to the starving people of Leiden. In the early 
morning of October 3, 1574, a group of “freedom fighters” turned 
to the canals and liberated the citizens of Leiden. They gave her-
ring and white bread, which to this day is still always eaten on 
October 3 celebrations. On the quay opposite St. Jeroen Bridge 
Beggars, were received by the city council. A plaque reminds us of 
this important event for people of Leiden.

> We continue our way along the Rapenburg. At the first 
bridge, turn immediately left to the Van der Werff Park.

As this also served as a court of law, which is still visible from the 
image of Lady Justice on the edge of the building. The church’s 
construction was completed in 1121 and is named after the disci-
ple Peter. According to the Bible, Peter held the keys to the gates 
of heaven. Hence, the two keys on the Pieterskerk’s coat of arms 
are now also prominently visible in Leiden’s coat of arms.

> We continue from the square and stop in front of the  
Jean Pesijnhof. 

Jean Pesijnhof
The Jean Pesijnhof is one of Leiden’s 35 almshouses.  
The courtyard was founded in the 17th century by Jean Pesijn 
‘and his house wife Marie Delannoy,” as the story goes. While the 
couple remained childless, by a stroke of good luck they were able 
to buy this plot of land where they could build houses. In their last 
will and testaments, they stated how the houses should be kept, 
and that the less fortunate should live there. Thus, Jean Pesijn ho-
ped would be remembered in Leiden, and that a place in heaven 
would be reserved for him thanks to his goodwill. To this day, the 
courtyard remains a space to be enjoyed by all. Please respect the 
request for silence when in the courtyard. 

> After you have left the courtyard, turn left onto Bell Lane. 
Walk to the end, where the alley opens onto the Rapenburg, 
and stop here. 

Academy Building / Soldier of Orange
At the corner of Bell Lane and the Rapenburg you have a beautiful 
view of the Academy Building. Since 1581, this building has been 
the center of Leiden University. Famous professors including Scali-
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Van der Werff Park / Kamerlingh Onnes Laboratory
In 1807, a boat filled with gunpowder exploded here; the result was 
comparable to the Enschede fireworks disaster of 2000. The entire 
neighbourhood and residential area were wiped out. Ruins of the 
disaster remained until 1886, when a park was built and named af-
ter Pieter Adriaansz van der Werff, the famous mayor during Siege 
of Leiden. You will find a statue of him in the centre of the park. 

Across the water is the Kamerlingh Onnes Laboratory, which is now 
home of the Leiden University law faculty. It was in this laboratory 
where leading Professor Kamerlingh Onnes led ground-breaking 
research at the beginning of the 20th century. He was the first to 
liquefy helium, pioneered refrigeration techniques and used these 
to explore how materials behave when cooled to nearly absolute 
zero. He discovered superconductivity in 1911, and in 1913 he 
received the Nobel Prize in Physics in this very building. He was so 
famous that even Albert Einstein came to Leiden to work with him.

> We walk through the park towards the bridge and turn right 
at the Stone Barn. We then reach the Breestraat on the corner. 
Before the bridge, turn left at the Butter Market and continue 
to the covered bridge. Stop here. 

City Hall / Hooglandsekerk
As the weather is Holland is very unpredictable, this bridge’s roof 
serves as a handy cover from rainfall. This was the case for corn 
merchants in the 19th century; at their request, Leiden’s city archi-
tect Salomon van der Paauw created a roof for the bridge, where the 
merchants sold their goods. From the bridge you can see Leiden’s 
city hall, which is relatively young the original building burned in a 
fire, and this new hall was built in 1929. The only remaining original 

feature is the façade on the Breestraat side. Following the fire, a 
competition was held for architects to submit proposals to redesign 
the city hall, with submissions received from architects Dudok and 
Berlage. The winning design was that of CJ Blaauw. On the other 
side of the Kornbrug you can see the tower of the Hooglandsekerk. 
This monumental church, which was once called St.Pancras Church, 
is the second oldest church in Leiden. The mayor aforementioned 
mayor Van der Werff rests in a tomb in the Hooglandsekerk.  

> We cross the bridge in the direction of the Hooglandsekerk, 
walk continue to walk straight along the Burgsteeg. At the 
end of the alley, turn left (under the gate). When we walk 
through we are at the foot of the castle, which is the last stop 
on our walk.

The Citadel
The citadel is one of the oldest monuments of Leiden. This artifi-
cial hill was created in the 12th century and served as a base for 
the Counts of Holland, then the rulers in what is currently South 
Holland. In the 12th century, the landscape was very different than 
it is today; the surrounding houses and cafés were not here, and 
the citadel was outside the old city. Here, soldiers had a good view 
over the city and canals, and could see any intruders or attackers 
approaching. Despite its beauty, the citadel was rarely used. The 
Counts of Holland soon built a house (Het Gravensteen) in the city 
itself. Nevertheless, the citadel is one of Leiden’s historic gems. 
To this day, it still offers a beautiful view over the center of Leiden 
and is also free to enter. 

> The bottom of the citadel is the final stop on this walking 
tour. We hope you enjoyed it!
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