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“Wat reg is mot bestaan, 
Al zou de wereld ook daarbij ten onder gaan!” 
 
ledere stad heeft zoo haar gebouwen, waar een zeker 
deel van de bevolking vol eerbied tegen op ziet of op 
zag. 
In ‘s Gravenhage hebben we hiervan een schitterend 
voorbeeld in den vorm van de Gevangpoort. 
Iedereen, die in de gelegenheid is geweest om daar te 
aanschouwen, hoe voortreffelijk onze voorouders 
waren, op het gebied van naastenliefde, is natuurlijk 
vol afschuw en met de overtuiging, dat het mensdom 
sindsdien in beschaving zeer hard vooruit is gegaan, 
daar vandaan gekomen. 
Een dergelijke illustre instelling bezat ook Leiden. Hier 
was het Gravensteen. 
Een deel van den toren en de gewelven der kelders 
dateeren uit de 13de eeuw. 
Waarschijnlijk is het gebouwd in den zelfden tijd als 
het Gravenhof, dat er naast lag. 
Dit hof lag tusschen de Kerkgracht aan de Oostzijde en 
de Papegracht aan de Westzijde, terwijl het Zuidelijk 
begrensd werd door het Pieterskerkhof, Noordwaarts 
door de Voldersgracht. 
Graaf Floris V aanschouwde hier het levenslicht. 
Het Gravensteen diende om er misdadigers van 
geheel Rijnland alsmede der stad Leiden in op te 
brengen. 
Tot die misdadigers werden bijvoorbeeld die lieden 
gerekend, die hunne schulden niet betalen wilden of 
konden. 

Als burger en poorter kon men wegens schuld 
“ontpoorterd” worden, dat wil zeggen, men kon zijn 
poorterschap kwijt raken. 
Eerst werd echter uitgeroepen of er wellicht iemand 
was, die de beschuldigde nog borgen wilde. Was dat 
niet het geval, dan kon men de bloedverwanten 
gevoegelijk goedendag zeggen, want men ging 
onherroepelijk in de “gemeene gevangenisse” en 
kwam er pas uit, wanneer de schuld betaald was. 
Eén voorrecht was het slachtoffer nog gegund 
alvorens opgeborgen te worden. De schout moest 
hem drie malen om den “blauwen steen” leiden 
“ende telcken reijse vraghen, offer yemant was, die, 
denselfden verborghen wilde, ende niemant voort 
komende werde voort naar de gevangenisse geleyt”. 
Het Gravensteen was eertijds omringd door water en 
had een openbaar gerechtshof, dat den welluidenden 
naam “Schoonverdriet” droeg. 
De graaf van Holland was eigenaar van het Steen, 
totdat het zoo vervallen was, dat de misdadigers aan 
eene kant er in geworpen werden, doch onmiddellijk 
daarop aan de andere zijde er uit liepen. 
Aangezien hierdoor niet aan het beoogde doel 
beantwoord werd en de graaf nochthans geen geld 
had de noodige herstellingen te laten verrichten, 
klopte hij bij de stadsregeering aan om hulp. 
Het stadsbestuur verleende die hulp, doch zorgde er 
tegelijk voor eenige voorrechten van de graaf te 
krijgen. 
Toen het Gravensteen hersteld was, bleek het een 
groote aantrekkelijkheid te bezitten. De zaken gingen 
zelfs zoo goed, dat men over uitbreiding ging denken, 
doch daar men voor alles zuinig wilde zijn, besloot 
men in 1463, voorloopig te verbouwen. In het jaar 
1656 kwam tenslotte de uitbreiding. 
De sierlijke loggia dateert van 1655 en 1656, de 
voorbouw met de vierschaar aan het gerecht, dat 
voorzien is van beeldhouwwerk van Xavery, is uit het 
jaar 1672. 
 
“Die van den Gerechte der Stadt Leyden, gezien 
hebbende, zekere teykeninge van eenen Vierschaar 
en Schepenekamer, te maacken aan 't gevangenhuys, 
hebben na deliberatie goedgevonden en verstaan, dat 
dien conform aldaar een vierschaar en schepene-
kamer metten eersten gemaakt, de galderije met 
ijzere bezet en het werk van dien zonder uitstel beste-
det zal werden en dat vervolgens t’elkens, wanneer 
executie van Justitie geschieden zal, een hout schavot, 
regt tegenover de Papenstraat, opgeregt zal werden, 
ten einde eenen ygelyck, des begeerig zijnde, te be-
quamen de voorsz. executio te konne aanschouwen”. 
 
Met de rechtspraak waren belast de schout en de 
schepenen, terwijl bet eigenlijke bestuur eener stad in 
handen was van de burgemeesters, die aanvankelijk 
aan de schepenen ondergeschikt waren. Behalve de-



zen bestond de vroedschap, die samengesteld was uit 
afgetreden burgemeesters en schepenen. 
Droeg het ambt van schout een meer blijvend karak-
ter, burgemeester en schepenen bekleedden hunne 
functie slechts voor één jaar. Bij uitzondering bleef 
een schepen gedurende twee jaar in functie.  
De benoeming van een schepen geschiedde door den 
vorst, die hierbij koos uit een dubbeltal, dat jaarlijks 
werd opgemaakt door veertig notabele burgers. De 
burgemeesters werden gekozen door het oude 
gerecht en de vroedschap. 
Behalve deze heeren, die in hoog aanzien stonden, 
waren er in de stad nog anderen, wier titel wellicht 
nog voornamer was, doch die veel minder te betee-
kenen hadden. Dit waren de “bonmeesters”, of 
“buurtheeren”, die belast waren met het handhaven 
der gemeentelijke voorschriften.  
Zij werden gekozen door de bewoners van een buurt 
en droegen de meest verheven titels als hertog, graaf, 
prins en koning.  
Niet ver van het Gravensteen, namelijk in een hoek 
van het St. Pieterskerkhof we nog een oude vertegen-
woordiger van vroegere eeuwen. Hier bevindt zich 
een smaakvol zeventiende eeuwsch tuinpoortje. 
Eenvoudig en bescheiden staat het daar en schijnt te 
mijmeren over het feit, dat het thans eenzaam en 
vergeten zijn verdere dagen moet slijten, totdat het 
wellicht in stukken en brokken naar een of ander 
museum of oudheidminnaar verhuist. 
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