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II. Leidsche Hofjes 
 
Aanloklijk Leyden! School van Wetenshap en Kunsten 
Waerd voorwerp van geluk en ’s Hemels rijke gunsten! 
Geliefde Vaderstad, waarin men onbepaald  
Van snoô gewetensdrang een’ vrijen adem haalt; 
Waarin men heden nog geleerdheid mag zien bloeien, 
En onze broederschap in vrede voort voort groeien. 
Gij die in vroeger tijd door monsters wierd verdrukt, 
En onder ’t ijzeren juk van Spanje laegt gebukt, 
Die liever had dat puin en assche uw grafsteê vulden, 
Dan om Uw' vrijen hals zijn slaefschen boei te dulden; 
Gij die het meesterstuk van Gods verlossing zijt, 
Die op een wond're wijs gered wierd en bevrijd, 
Als U de vijand zocht den jongsten slag te geven, 
Gij die de wijsheid mint en hooger stelt dan ‘t !even, 
Hef moedig 't hoofd omhoog, vergeet uwen gezugt 
En laat Uw spitsen zich vrij beuren in de lucht. 
 
Wie Parijs heeft bezocht en de “Champs Elysées” niet 
heeft gezien, kan evenmin beweren deze stad goed 
bezichtigd te hebben, als iemand die beweert , Leiden 
te kennen, maar nog nooit een van zijn hofjes bezocht 
heeft. En toch zijn er van die  onbegrijpelijke men-
schen, van wie dit kan gezegd worden. 
 

 
KLEIN ZIONSHOFJE, SCHOOLSTEEG. 

 
De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk juist hierin, dat 
zij met deze stichtinkjes nooit kennis maakten, want 
zeker is, dat wie eens een Leidsch hofje een bezoek 
bracht tal van malen zal terugkeeren in deze pitto-
reske oorden, die gelukkig, door de moderne bouw-
maniakken gespaard zijn gebleven. 
De meesten der thans nog bestaande hofjes dateeren 
uit de 17de en 18de eeuw, hoewel er in Leiden en-
kelen te vinden zijn, die van reeds veel vroegeren 
dagteekening zijn.  
Zjj ontstonden tijdens de middeleeuwen uit de 
zoogenaamde “vrijwoningen”. 
De vrijwoningen waren liefdadige instellingen, waar 
oude vrouwen en mannen, die niet in hun onderhoud 
konden voorzien onderdak vonden. 
In de meeste gevallen kregen deze menschen 
bovendien vrij levensmiddelen, kleeding en brandstof. 
Deze woningen werden gewoonlijk gesticht door een 
of andere aanzienlijke burger, die zich geroepen ge-
voelden hun behoeftige medemenschen te steunen, 
zoodat dezen niet in een armhuis geraakten, doch in 
het gebruik werden gesteld van een eigen huisje, 
meubels, enz. 
Het karakter van een middeleeuwsche stad gaf al 
reeds aanleiding tot het ontstaan van dergelijke vrij-
woningen, daar zjj niet zooals de moderne stad uit 
een aan- eengesloten verzameling huizen bestond. Bij 
de eerstgenoemde bevonden zich tusschen de ge-
bouwtjes vaak groote ruimten. 
Dit waren geschikte terreinen voor de vermogende 
burgers, om zoogenaamde “camers” te doen bouwen. 
waar dan behoeftige famieleden en oude bedienden 
hunne laatste dagen rustig konden slijten. 
De hofjes, die hieruit ontstonden vonden hun oor-
sprong in het feit. dat de stichtster of stichter er voor 
zorgde, bij testamentaire beschikking, dat het voort-
bestaan van bewoners en hofje zelf ook na hun dood 
verzekerd was. 
Leiden telt circa acht-en-dertig hofjes, die bijna zon-
der uitzondering evenzoovele lustoorden zijn. 
In den regel rijk van bloemen voorzien, met oude 
pompen, banken en onderdeurtjes vormen zij ware 
dorado's in het rustelooze leven van dezen tijd. 
Doch niet alleen het interieur dier wereldjes is de 
moeite waard. Ook aan den buitenkant toonen ze ons 
vaak veel interessants in den vorm van gevelsteenen 
met geestige en raadselachtige opschriften. Zulk een 
min of meer onduidelijk verhaal vinden we boven den 
ingang van het Klein Zionshofje. 
 
Misschien wordt u dit opschrift wat duidelijker na het 
lezen van het volgende: Hugo van Zwieten en zljn 
echtgenoote stichtten vier “aelmoeshuysjes” op den 
grond van het oude Sion. Sedert 1505 onder regent-
schap van Ghjjsbert Korstensz. waren tot het jaar 
1568 de inkomsten van Sion aanmerkelijk vermeer-



derd ,,tot troost van Mans en Vrouwen” doch niet van 
weduwen, hetgeen “door mededoogen van Vrouwe 
Emerentia Benninghs verbeterd wierd” op de wijze 
van haren echtgenoot Jan van Brouckhoven tot steun 
van de Ieden van Christus. 
Het hofje, dat het kleinste van geheel Leiden is, heeft 
een zeer aardig toegangspoortje, terwijl het interieur, 
hoewel zeer sober, toch zeer schilderachtig is. 
Een ander smaakvol hofje, dat een mooie toegangs-
poort heeft, doch bovendien heel aardig gelegen is, is 
het Zionshofje. 
Niet altijd was dit hofje gevestigd op de plaats, waar 
het zich nu bevindt. 
“Wanneer in de jare 1600 het hofje van Sion soo-
danigh in syn gebouwen was vervallen, dat de regen-
ten geen middel meer sagen om die te kunnen her-
stellen”, werd het hofje verkocht, en den Gerechte 
verzocht een nieuw te mogen bouwen op de Heeren-
gracht. 

 
ZIONSHOFJE, HAARLEMMERSTRAAT. 

 
Hiervoor werd echter geen toestemming verkregen. 
Kort daarop verhuisden de inwoners naar het St. Pie-
ters Begijnhof, dat vroeger den naam Michiels Con-
vent droeg en dat noemde men toen weer Zion. De 
naam werd met vergulden letters op een zwarte steen 
boven de ingang geschreven. Het tegenwoordige 
Zionshofje dateert uit de jaren 1666-1667.  
Moge deze kleine greep uit de rijke verzameling Leid-
sche hofjes een aansporing zijn voor velen ze te be-
zoeken en er te genieten van deze typisch Nederland-
sche plekjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leidsche Courant 23 november 1933 


