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Het heeft meer dan vijftien jaar geduurd maar het boek over het huis 
’T Lant van Beloften op de Hooglandsekerkgracht is (eindelijk) klaar! 

Graag nodig ik u uit om in Het Weeshuis op de Hooglandsekerkgracht !"A 
de presentatie van dit boek mee te vieren. 

Loek Dijkman

Uitnodiging 
boekpresentatie



Dit boek geeft een zeer volledig beeld van 
het huis aan de Hooglandse Kerkgracht #$ in 
Leiden, zijn bewoners en de buurt eromheen. 
Personen en gebeurtenissen worden in ’t Lant 
van Beloften tot in detail neergezet, waarbij het 
puur menselijke aspect niet uit het oog wordt 
verloren. De beschrijving van hun plaats in 
stedelijke en nationale netwerken maakt van 
dit boek meer dan een lokaal document. 

Bijzonder is dat er in dit boek, naast het his-
torisch onderzoek in archiefbronnen, ruim 
aandacht wordt geschonken aan hetgeen ‘de 
stenen’ zelf te vertellen hebben. Hierdoor is 
het verhaal van ’t Lant van Beloften integraal 
verteld. Deze moderne aanpak levert inzichten 
op die uit een enkele bron niet te halen zijn.

Naast archieven en het huis zelf zijn tot slot 
ook de meer recente bewoners bevraagd. 
Hun herinneringen gunnen ons een blik op 
hoe er in de twintigste eeuw in het huis en de 
buurt geleefd werd. 

’T Lant van Beloften maakt zijn belofte 
meer dan waar en vormt een zeer welkome 
aanvulling op het verhaal van de Hooglandse-
kerkgracht, Leiden en haar bewoners.

H.J.J. LENFERINK
Burgemeester van Leiden
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Er zijn drie elementen in de geschie-
denis van ’T Lant van Beloften die naar 
voren komen: het huis, de bewoners en 
de buurt. 

Allereerst de geschiedenis van de bewoners. Die 
geschiedenis is te boek gesteld aan de hand van 
bronnenonderzoek. Dit deel is van de hand van 
Ed van der Vlist. Een aantal bewoners hebben 
hun verhaal veelal zelf opgetekend. Een soort 
“oral-history”.

De geschiedenis van het pand zelf wordt ver-
haald door middel van de bouwgeschiedenis 
en een bouwkundig onderzoek. Het was een 
eindexamenwerkstuk binnen de opleiding 
bouwhistorie aan de Hogeschool van Utrecht. 
De begeleiding was in handen van Jan Dröge, 
Kees Gevers en Leo Wevers. Een aantal stijlken-
merken waren wonderwel goed te dateren aan 
de hand van de bewonerswisselingen door de 

eeuwen heen. Prof. Dr. Willemijn Fock was zo 
vriendelijk haar professionele oog hierover te 
laten gaan. 

De geschiedenis van Leiden en ons land komt 
aan de hand van een aantal korte intermezzi
aan bod. De bewonersgeschiedenis wordt in 
een caleidoscopische vaderlandse geschiedenis 
geplaatst, waardoor de lezer beseft dat vader-
landse geschiedenis heel dichtbij is. ’T Lant 
van Beloften heeft die geschiedenis van nabij 
meegemaakt en is daardoor telkens een pro-
duct van haar tijd geweest. De uitdrukking 
‘als stenen konden spreken’ wordt letterlijk 
waargemaakt. Van de buurt zijn de Burcht, de 
Hooglandse Kerk en het Weeshuis de belang-
rijkste monumenten in Leiden. Het huis staat 
als centrum in deze driehoek. 

LOEK DIJKMAN

PROGRAMMA
Vrijdag 27 november van 16.00 - 18.00 uur

De Leidse koorschool, kinderliedjes

Welkom door Loek Dijkman

De relatie met de buurt (Pancras West en de Hooglandsekerkgracht)

Het Weeshuis, dominant op de gracht

Aanbieding boek ‘Een Hollands huis in Leiden’ aan burgemeester Lenferink

Han Ruijgrok, dichter uit de wijk draagt gedichten voor 

Slot en een drankje in de foyer

De regenten- en regentessekamers van het Weeshuis zijn ook te bezichtigen.



Lid worden van de vereniging Pancras-West?
We wonen in een prachtige wijk. Dit boek gaat over  
een prachtig huis in die prachtige wijk, Pancras-West. 
Wordt lid van onze vereniging Pancras-West. U kunt zich 
aanmelden per brief bij het secretariaat van de vereniging 
Pancras-West, Hooglandsekerkgracht !!, #%!# HS of via 
info@pancrastwest.nl.

Winterpret op de gracht (1947-1948)


