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Tot de antiquiteiten, die Leiden zoo belangwekkend 
maken, zijn zeker te rekenen de prachtige kerken als 
de St. Pieterskerk, de St. Pancraskerk en de Marekerk. 
De hierbij afgebeelde Marekerk, hoewel niet de 
oudste van de drie genoemden, is toch een van de 
meest typische. 
Tot haar bouw kwam men door de volgende oorzaa-
ken. “De stad Leyden, voor weinige jaeren door de 
besmettelijke ziekte gewelddadig ontbloot van in-
wooners, was in korten tijd zoo door den oorlog in 
Duitschland als elders weder met zooveel menschen 
vervuld, die hun onderhoud door de handwerken en 
neeringen zogten en hier een veilig verblijf vonden, 
dat er nauwelijks huizen genoeg te vinden en kerken 
te klein waren, om de toehoorders behoorlijk te be-
vatten.  

 
ZICHT OP DE MAREKERK 

Sulks de Heeren Regeerders aandachtelijk op de zaa-
ken acht gevende niet alleen het vermenigvuldigen 
der woningen bezorgden, maar ook oorbaar vonden 
de gemeente door heilzame leeringe te doen stigten 
en door vermaningen uit Gods woord in haaren plicht 
te houden. Met dit oogmerk zijn de voorbereidselen 
tot het bouwen van een nieuwe kerk in het jaar 1638 

ontworpen en op den 16e Maart 1639 in dier voege 
voortgedreven, dat tot den bouw besloten werd”. 
Het “konstig bouwwerk”, dat gebouwd werd door den 
bouwmeester Arent van ’s-Gravenzande, was binnen 
tien jaar voltooid. 
 
De schoonste kerk van Leiden is echter de St. Pieters-
kerk, die jammer genoeg reeds eenige malen aan de 
rand van de afgrond heeft gestaan. 
De vermakelijke wijze van vertellen over een dezer 
keeren is wel de moeite waard hier te memoreeren.  
“In ’t ons Heeren duysent vijfhondert ende twaelf 
tussen donderdach ende vrijdach in der nacht, recht 
voordat de clocke een sloeg in ’t leste quartier van 
derselver wijze in de eerste wijze van den vijfden dach 
van Maerte so viel ende storte te neder den thoorn 
van de Sinte-Pieterskerk, binnen de stede van Leyden. 
Ende ’t cruys, Becken ofte Pynappel, met den make-
laer vielen Heer Symon Ewoutsz., Priester ende Pater 
van de faliede Bagynenhuys instucken, ende daer was 
veel houts op sijn bedde ghevallen, daar hij op lach en 
sliep, ende was in grooten vreezen van syn lyf”. 
 
Behalve de vrij algemeen bekende hofjes bezit de 
“Sleutelstad” nog enkelen, die niet in het middelpunt 
der belangstelling staan, maar toch dikwijls wel een 
bezoek waard zijn. 
We moeten deze alweer niet zoeken in deftige wijken, 
want daar hooren ze niet thuis. 
In de achterafbuurten treffen we hen echter des te 
vaker aan. 
Dat zijn de hofjes zooals we er een vinden op de Mid-
delste Gracht en dat de sombere naam draagt van 
Zwartehandspoort. 
Geen monumentale poort siert den ingang. Geen 
deftige pomp met koperen uitloopen. Ja zelfs geen 
onderdeurtjes en toch is het een schilderachtig 
hoekje. 
Een klein binnenplaatsje met witgekalkte muren, die 
door den tijd heerlijk smoezelig geworden zijn. Een 
paar forsche kastanjeboomen, een grasveldje, een 
min of meer verveloos hek, roode pannedaken, “viola 
tout”, oogenschijnlijk niets bijzonders, doch men 
moet het zien om er de bekoring van te ondergaan. 
Hier treft men niet de frissche, opgeruimde helder-
heid aan, die de, oude-vrouwenhofjes eigen is, doch 
alles draagt den stempel van armoede en verval. 
Ondanks dat alles, gaat er voor wien er nog oog voor 
heeft een groote aantrekkelijkheid van uit. 
Zoo bezit de “Sleutelstad” voor den ijverigen zoeker 
tal van interessante hoekjes,  poortjes en steegjes, 
waaraan veel genoegen is te beleven. 
Een kleine dosis vrijpostigheid zal U daarbij te stade 
komen terwijl een weinig kunstzin een voorname 
factor is voor het slagen van een ontdekkingstocht 
door de binnenlanden van… Leiden. 
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