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Leidsche Armoede en 
Leidsche Weldadigheid 

 

 
Schachtenhofje 

 
Die rijk is aan geloof en eerlijk van gemoed, 

En in zijn ouderdom schroomt voor arremoet, 
Werd hier, al waar hij vreemd, van deze zorg verlicht 

Nu Pieter Loridan voor hem dit hofje sticht. 
 
Leiden was een stad, die wijd en zijd den naam had 
van zeer weldadig te zijn. 
Vandaar de talrijke instellingen, ten doel hebbend het 
leed en de armoede van behoeftige stadgenooten te 
verzachten. Vandaar ook de acht en dertig hofjes die 
te Leiden gevonden worden. 
Aangenomen wordt, dat de meesten dezer hofjes uit 
de tweede helft van de 15de eeuw dateeren, hoewel 
er ook zijn die reeds eerder gesticht werden. 
Onder deze 38 stichtingen treffen we onder anderen 
aan het Schachtenhof, dat ongetwijfeld tot de 
mooisten gerekend kan worden. Het bevindt zich op 
de M i d d e I s t e g r a c h t en dateert uit het jaar 
1664, terwijl het voorzien is van kruisramen en zware 
gebeeldhouwde guirlandes. Treden we door de zware 
eikenhouten deur in het ruime voorportaal dat een 

balkenzoldering en oud-Delftsche tegeltjes heeft, dan 
wordt het oog onmiddellijk geboeid door een smaak-
vol doorkijkje door een oud houten poortje met pi-
lasters, en fronton op een antieke pomp uit het jaar 
1730. 
Doch ook de huisjes met hunne vensters met kleine 
ruiten en onderdeurtjes, alsmede praatgrage bewoon-
sters vormen antiquiteiten. die moeilijk ontbeerd 
zouden kunnen worden. 
Anthonus Jacobs, “winckelier ende nastelingmaecker” 
bepaalde bij testament, dat gesticht zou worden een 
“hofgen van twaelff bequame huysgens, dewelcke 
ewiglick om aelmoese bewoont werden sullen bij 
twaelf paer menschen, echtemannen ende vrouwen, 
alle oudt over de veertich jaeren”. 
De portier ontving een salaris, dat voor het jaar 1751 
wellicht royaal mocht genoemd worden, van 1 gulden, 
benevens 6 gulden voor het ontsteken van het licht op 
de regentenkamer en het schoonhouden van deze 
kamer. 
 

 
Tevelingenhof 

 
Naar de B i n n e n v e s t gr a c h t, aan het einde van 
het Levendaal moeten wij ons begeven. om het 
Tevelingshof te bezoeken, een betrekkelijk klein hof-
je, dat vrij goed intact is gebleven Merkwaardig is hier, 
dat de geheele opzet scheef is. De plattegrond is niet 
rechthoekig, de tegels in het voorportaal evenmin, de 
pomp staat niet recht op de horizontale as. Vermel-



denswaard zijn hier tevens de oude hardststenen 
banken en de kloppers op de deuren. 
Een andere uiting van liefdadigheid was, de hulp, die 
geboden werd aan bedelaars. Deze waren vooral in de 
middeleeuwen zeer talrijk, zoodat men eenigszins 
paal en perk stelde aan hunne bedrijvigheid. 
Zoo was in het gemeen verboden te bedelen op het 
kerkhof en in de omgeving daarvan, alsook in de kerk. 
In enkele gevallen werd hiertoe wel vergunning ver-
leend, waarbij het niet geoorloofd was iemand lastig 
te vallen; alleen in de kerk werd bedelen nimmer toe- 
gestaan. 
Hield een bedelaar zich hier niet aan, dan mocht hem 
het geld, dat hij opgehaald had worden afgenomen en 
onder de armen, die buiten de kerk stonden, verdeeld 
worden. De overtreder werd bovendien in de gevan-
genis opgesloten. Ook kon men voor een dergelijk feit 
veroordeeld worden tot het verwerken van 1000 stee-
nen aan de kerk. 
Natuurlijk waren niet alle bedelaars even netjes 
opgevoed. Dit bewees een zekere Heinrich Claisz 
biigenaamd “Bakkertgen”. Deze Heinrich had de 
gewoonte, brood te bedelen langs de huizen. Hierbij 
voegde hij de onhebbelijkheid, van allerlei leelijke 
dingen te uiten aan het adres van dengene, die hem 
dit weigerden. Voor deze minder vriendelijke uitingen 
moest hij tenslotte boeten. Men hing hem op in een 
mand aan een wijnkraan op den Nieuwe Rijn. Toen hij 
daar en uur te pronk had gehangen moest hij zelf het 
touw doorsnijden, waardoor hij in het water viel. 
Bovendien werd hij voor den tijd van drie jaren uit de 
stad verbannen. 
Uit den aard der zaak waren er ook bedelaars, die een 
nog hoogeren graad van brutaliteit bereikt hadden. 
Uit 1511 is een geval bekend van een dergelijk heer-
schap dat, wanneer het geen aalmoes kreeg, een heel 
woordenboek van vloeken achter elkaar uitte. Was hij 
hier mede klaar en kreeg hij nog niets, dan begon hij 
nog eens van achter naar voren, teneinde te zien of hij 
niets overgeslagen had. 
Deze sinjeur kreeg daardoor een extra-ordinair 
strenge straf. Hij moest voor een processie uitgaan, 
versierd met een houten huik. Tot overmaat van ramp 
werd hem bevolen, de stad voor honderd jaar en één 
dag te verlaten. 
Een boekdeel zou te vullen zijn met het beschrijven 
van de armoede, welke door de eeuwen in Leiden is 
geleden, doch een even groot boek zou te vullen zijn 
met de goede hulp van weldadige Leidenaars. 
Moge in dezen tijd, waar steun zoo vaak noodig is en 
gevraagd wordt, een voorbeeld genomen worden aan 
onze voorouders, die het spreekwoord in eere 
hielden: 

“Die geeft van hetgeen hij heeft, 
Is waard, dat hij leeft”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leidsche Courant 4 januari 1934 


