
Jaarverslag 2021 van de Stichting tot Instandhouding van de  

Historische Begraafplaats Groenesteeg, 
 

Algemeen 

Dit jaar was, evenals vorig jaar, een bijzonder jaar vanwege COVID-19. Slechts enkele van 

de gebruikelijke activiteiten kon doorgang vinden. Wel was het dit jaar erg druk op de 

begraafplaats met wandelaars en gelukkig is onze digitale rondleiding door vele mensen  

gebruikt.  

De onderhoudsploeg heeft, zij het in beperkte mate, haar verdienstelijke werkzaamheden 

kunnen uitvoeren en de onderzoekgroep heeft een groot aantal artikelen kunnen schrijven 

over personen die op Groenesteeg begraven liggen.  

 

Bestuurlijke zaken 

- Aan het einde van het jaar heeft Matthijs 

Snouck Hurgronje afscheid genomen als 

bestuurslid. Matthijs heeft zich een zestal 

jaren ingezet voor de Stichting, met name 

voor de realisatie van het DANK-

monument en als onze vertegenwoordiger 

op diverse terreinen, zoals bij de inrichting 

van het Lakenplein. Het bestuur bestond 

dit jaar verder uit: Lodewijk Kallenberg 

(voorzitter), Hein van Woerden (secreta-

ris), Fluus van Cleef (penningmeester), 

Anneke Jesse, Rob van Marwijk en 

Greetje van Rees-van der Hout (leden).  
 

Afscheid Matthijs Snouck Hurgronje 

Het bestuur vergaderde maandelijks, de eerste maanden van het jaar per e-mail en 

telefoon, vanaf juni weer in de aula. 

- Ondanks dat er vrijwel geen inkomsten waren uit openstellingen en boekverkoop, is de 

financiële positie van de Stichting gezond.  

- Aan het einde van het verslagjaar telde de Stichting 120 donateurs voor het leven 

(eenmalige bijdrage) en 105 donateurs die jaarlijks een bijdrage geven. Het totaal aantal 

donateurs is de laatste jaren min of meer stabiel: ongeveer 225. 
 

Lezingen en rondleidingen  

Helaas kon dit jaar geen enkele 

lezing doorgang vinden. Wel is 

meegedaan aan de open 

monumentendagen op 11 en 12 

september. Deze werden zeer goed 

bezocht en we telden een record 

aantal bezoekers: 550 personen. Op 

19 september is een rondleiding 

gegeven voor het Els Borst netwerk 

en op 10 oktober was de rondleiding 

“Vrouwen op Groenesteeg”. Ook was 

er voor zo’n 80 vrijwilligers van het 

Hospice Issoria op 30 september een  

 
Rondleiding voor Issoria (een van de groepen) 

rondgang over de begraafplaats. Verder waren rondleidingen niet mogelijk.  

Wel is veelvuldig gebruik gemaakt van de digitale rondleiding met van alles over deze ‘oase 

van rust’: natuur, funeraire symbolen en een stukje over ieder van de twintig bekende Leidse 

personen, langs wier graven de route gaat. De digitale rondleiding is te downloaden via  

www.begraafplaatsgroenesteeg.nl. 

http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/


 

De aula 

Helaas vertoont de pas vijf jaar geleden opgeknapte aula al enkele gebreken, met name 

vochtproblemen. Mede omdat het een Rijksmonument is, moeten we op een zorgvuldige 

wijze deze problemen zien op te lossen. Het bestuur werkt aan een oplossing in samen-

werking met de eigenaar, de gemeente Leiden, en de huurder, de Stichting Boerhaave. 

 

Onderhoud 

De Stichting heeft een groep van ongeveer vijftien enthousiaste groenvrijwilligers die de 

natuur op de begraafplaats verzorgen en klein onderhoud plegen. Onder leiding van Anneke 

Jesse werken deze vrijwilligers in principe iedere dinsdagochtend op de begraafplaats. 

Vanwege corona stond dit onderhoud dit jaar vaak op een laag pitje, maar wanneer het 

mogelijk was werd dit onderhoud wel uitgevoerd. 

 

Onderzoek 

Een zestal vrijwilligers doet onderzoek naar personen, die op Groenesteeg zijn begraven. 

Het resultaat is te vinden op de website www.begraafplaatsgroenesteeg.nl in de rubriek 

‘Nader belichte personen’. Hier zijn zo’n honderdvijftig verhalen te vinden, waarvan de 

volgende eenendertig in 2021 werden geschreven. 

- David Pièrre Giottino Humbert de Superville, Tekenaar, geleerde en visionair 

- Johannes Adrianus Hendrik Budding, Assistant-resident in Nederlands-Indië 

- Derk Doijer, Hoogleraar geneeskunde 

- Simon Speyert van der Eyk, Hoogleraar wis- en natuurkunde 

- Jan Willem Schaap, Stadsarchitect 

- Adrianus Jacobus van Hoeken, Oprichter houthandel Van Hoeken 

- Albert Cornelis Vreede, Indoloog, hoogleraar Javaanse taal- en letterkunde 

- Gerlach Cornelis en Frederik van Massow, Broers met vermeende broedermoord 

- Jannetje Kruijt, Een veel te vroeg gestorven Leidse doktersvrouw én moeder 

- Franciscus Antonius Josephus Carolus en Johannes Egidius Hendrik Balthasar baron  

Van Voorst tot Voorst, Telgen uit een adellijk militair geslacht 

- Jan ten Brink, Letterkundige, schrijver en hoogleraar 

- Carl Theodorus Driessen, Directeur van de Leidse Katoenmaatschappij 

- Lodewijk Caspar Luzac, Advocaat, rechter, kamerlid, minister en letterkundige 

- Willem Wolters, Directeur van de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij 

- Jan Egens van Iterson, Hoogleraar heelkunde en bekwaam chirurg 
 

 
Lodewijk Caspar Luzac 

 
Willem Wolters 

 
Jan Egens van Iterson 

 

- Thomas en Willem Frederik van Wijk, Directeuren van de textielfabriek Gebr. Van Wijk & Co 

- Theodorus Willem Johannes Juynboll, Nederlands Hervormd theoloog 

http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/


- Jacob de Gelder, Hoogleraar wiskunde 

- Anna Jacoba van Arxhoek, Moeder van een groot gezin 

- Paulus Jacobus Zuurdeeg, Dekenfabrikant 

- Jacobus Johannes Hartman, Hoogleraar klassieke talen 

- Jan Jacob Cornelissen, Hoogleraar klassieke talen 

- Wessel Albertus van Hengel, Hoogleraar theologie 

- Adriaan Heynsius, Hoogleraar fysiologie 

- Guillaume Daiël Louis Huet, Hoogleraar geneeskunde en farmacologie 

- Egbert de Vries, Advocaat, dijkgraaf en gemeenteraadslid 

- Rudolf Arnoud Kern, Bestuursambtenaar Nederlands-Indië; lector Soedanese taal 

- Nicolaas Christiaan Kist, Hoogleraar kerkgeschiedenis 

- Fredrik Willem Krieger, Hoogleraar heel- en oogheelkunde 

- Jannetje Maria Trouvé, Van vondeling tot bemiddeld burger 

- Pieter Antonie van der Lith, Hoogleraar rechtsgeleerdheid 

 

Website 

Het aantal bezoekers van onze website vertoont de laatste jaren een flinke groei. In 2021 

waren er 17.478 bezoekers die 30.508 pagina’s bezochten met in totaal 129.898 hits. 


