
 

 

DE AULA EN HAAR BEWONERS 
 
Samenvatting 
 
De aula 
De eerste aula werd in 1828 door Salomon van der Paauw in 1828 ontworpen. Het 
was een gebouw zonder bovenverdieping. Er was een voor- en achterkamer, een 
keukentje en een binnenplaats met pomp en secreet. Verder was er een 
opslagruimte. Het geheel was ongeveer 10 bij 10 meter.  
 In 1859 kwam er een bovenverdieping op, toen de eerste aula grondig werd 
herbouwd en uitgebreid. In feite is de aula, zoals deze nu is, dezelfde als die van 
1859. Wel zijn er twee grote opknapbeurten geweest: in 1935 en in 1992. De aula 
heeft een ecliptische negentiende-eeuwse bouwstijl. De bovenverdieping is ingericht 
voor bewoning, de benedenverdieping voor bijeenkomsten, met name van de 
Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg. 
 

 
De aula anno 1976 

 

De bewoners 
De aula is gedurende ruim anderhalve eeuw door slechts vier grafmakers bewoond, 
die elk vele tientallen jaren hun werk op de begraafplaats hebben verricht.  
 De eerste was Pieter Briejer. Briejer is in 1828 grafmaker geworden en zeer 
waarschijnlijk na het gereedkomen van de aula in datzelfde jaar daar gaan wonen. 
Met zijn echtgenote Maria van Os kreeg hij zes kinderen, van wie er twee op zeer 



jonge leeftijd zijn overleden. Pieter is gedurende 33 jaar, van 1828 tot 1861 
grafmaker geweest. 
 Briejer werd opgevolgd door Nicolaas Verboog. Nicolaas, een tuinman uit 
Oegstgeest, bleef ongehuwd en woonde in de woning van de aula met zijn 
huishoudster. Na 30 jaar, toen hij 65 jaar was, is Verboog met dit werk gestopt en 
naar Oegstgeest teruggegaan, waar hij anderhalf jaar later is overleden. 
 De derde grafmaker, Arnold Hendriksen, 
heeft het werk van grafmaker het langst 
gedaan. Liefst 46 jaar, van 1891 tot 1937, 
verzorgde hij de begraafplaats. Hij woonde in 
de aula met zijn acht kinderen, en soms nog 
met een paar extra familieleden. In 1936, bij 
zijn 45-jarig jubileum als grafmaker, werd hem 
de bronzen eremedaille, verbonden aan de 
Orde van Oranje Nassau, toegekend. Op 1 
september 1937 legde hij zijn werk neer; op 3 
maart 1942 overleed Arnold. 
 De vierde en laatste gramaker was Nicolaas 
van Hooven. Nico was op 29 juni 1909 in 
Leiden geboren en van beroep tuinman. Met 
zijn vrouw Theodora Hanno kreeg hij één kind. 
Nicolaas is 38 jaar grafmaker geweest, van 
1937 tot 1975, toen de begraafplaats werd 
gesloten. Het echtpaar Van Hooven kon daarna 
in de woning van de aula blijven wonen.  

 
Het echtpaar Hendriksen met een 
onbekende dame vóór de aula op 
op de gedempte gracht (1937) 

   Nadat Nicolaas op 5 mei 1988 en zijn vrouw op 7 december 1990 waren 
overleden, werd de aula in de jaren 1992 en 1993 gerestaureerd. Daarna is de 
bovenverdieping van de aula door de gemeente Leiden verhuurd als anti-kraak-
bewoning. 
 

Volledige versie 
 

De aula 
 

De eerste aula (1828) 
Toen de begraafplaats in 1813 werd gesticht, was er nog geen aula bij. Veertien jaar 
later werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd, waarbij het begraven in kerken per 1 
januari 1829 definitief verboden werd. De Leidse wethouder Petrus Cunaeus stelde 
voor om, naast een kleine uitbreiding van de begraafplaats, ook een woning voor de 
doodgraver te bouwen. Het ging hier niet om een ‘gewone begraafplaats’, zoals de 
Heerenpoort, de begraafplaats voor de armen, waar de paupers van de gemeente 
snel onder de grond werden gestopt, maar om een begraafplaats “waar de voor-
naamste ingezetenen der stadt hun dierbare ouders ter aarde konden bestellen”. Op 
zo’n chique dodenakker moest natuurlijk een ruimte zijn voor de doodgraver en een 



plek, waar de familie en de vrienden van de overledene, die de gestorvene de laatste 
eer kwamen bewijzen, werden ontvangen. 
 Zoals wel vaker stuitte de uitvoering van Cunaeus’ voorstellen op het probleem 
van de financiën. Stadsarchitect Salomon van der Paauw berekende dat de woning 
van de doodgraver ging zeker ƒ 1.000,- kosten. Opgeteld bij de andere kosten voor 
de begraafplaats Groenesteeg en voor andere Leidse begraafplaatsen zou de 
gemeente ƒ 4.478,- kwijt zijn terwijl slechts drieduizend gulden beschikbaar was.  
 Het onvermoeibare duo Cunaeus en Van der Paauw ging daarop nog eens de 
berekeningen na en wist een aantal besparingen te vinden waardoor de woning toch 
gerealiseerd kon worden. 
 

  
Wethouder Petrus Cunaeus 

(1777-1839) 
Stadarchitect Salomon van der 

 Paauw (1794-1869) 
 

 Het woonhuis en enkele werkzaamheden bij andere begraafplaatsen werden op 
23 juni 1828 aanbesteed. Voor de som van ƒ 3.450,- nam de bekende Leidse 
aannemer Carel Blansjaar jr. het werk aan. Het huis moest “met den laatsten 
september” opgeleverd worden. 
 Wie het volledige bestek van de doodgraverswoning leest, krijgt al snel de indruk 
dat het gebouwtje weliswaar geen paleis was, maar toch een redelijk onderkomen 
bood. Het bestond uit twee kamers, een voorkamer van 4 el breed en 5 el lang en 
een achterkamer van dezelfde afmetingen. De kamers waren van elkaar gescheiden 
door een trap, een bedstede en een kast waaronder een keldertje. Beide vertrekken 
waren voorzien van een schoorsteen en twee lichtkozijnen. Achter de tweede kamer 
was een binnenplaatsje van 2,5 el met een pomp en secreet, zoals het toilet 
doorgaans werd genoemd. Het zal niet veel meer zijn geweest dan een plank met 
een gat erin. Naast het plaatsje bevond zich een keukentje van drie el breed voorzien 
van een fornuis, een schoorsteen, een lichtraam en een tweede bedstede. Aan de 



voorgevel, tegen het keukentje aan, zou een gang van 6 el breed worden gebouwd, 
met pannen overdekt en voorzien van een plafond. Verder was er in het bestek 
sprake van een ruim 3 el hoge verdieping onder de zolder waar een derde bedstede 
getimmerd zou worden. Het geheel werd gecompleteerd met een voor een 
doodgraver onmisbaar iets als een schuurtje, waarin hij zijn schoppen en andere 
gereedschappen kon wegbergen. Eind september 1828 was de woning, geverfd en 
voorzien van degelijk hang- en sluitwerk, klaar. 
 
 

 
Plattegrond doodgraverswoning (ontwerp 1928) 

 
 
 
 
1 = voorkamer 
 
2 = achterkamer 
 
3 = trap 
 
4 = bedstee 
 
5 = kast 
 
6 = binnenplaats  
      met pomp  
      en secreet 
 
7 = keukentje 
 
8 = gang 
 

 
Uitbreiding met een bovenverdieping 
Toen in 1859 de begraafplaats in eigendom kwam van de Nederlands Hervormde 
gemeente, werd een voorstel gedaan om een geheel nieuw gebouw neer te zetten. 
Dat nieuwe gebouw kwam er niet, maar de aula werd drastisch verbouwd en 
uitgebreid met een bovenverdieping, naar ontwerp van de architect J.C. Rijk, die 
hiervoor ƒ 100,- ontving. Er kwamen twaalf nieuwe lichtkozijnen en twee houten 
deurkozijnen, “waarvan eenige met halfcirkelvormige bogen en de overige met 
kwartronde hoeken aan de bovendorpels”. Dit alles voor een bedrag van ƒ 1172,42. 
Aannemer was J.W. Schaap, die kort daarna stadsarchitect zou worden. 



 Omstreeks 1935 verkeerde de woning in slechte staat. Er was geen licht en er 
moest het een en ander gebeuren om de woning enigszins bruikbaar te maken voor 
de nieuwe grafmaker. De Gemeentecommissie van de Nederlands Hervormde Kerk 
besloot om zo weinig mogelijk kosten te maken, maar toch in ieder geval elektrisch 
licht aan te leggen. Door verven en behangen werd het geheel weer geschikt voor 
bewoning gemaakt. De nieuwe grafmaker, Van Hooven, bleef met zijn vrouw ook na 
de sluiting van de begraafplaats in 1975 op de bovenverdieping van de aula wonen. 
In 1978 werd zowel de begraafplaats als de aula Rijksmonument. 
 
Restauratie 
Na het overlijden van de heer en mevrouw 
Van Hooven, op 5 mei 1988 respectievelijk 
7 december 1990, werd de aula grondig  
gerestaureerd door de Leidse firma Burgy, 
naar een ontwerp van de Warmondse 
architect ir. F.H. Robers. Op 1 juni 1993 
werd de aula officieel weer in gebruik 
genomen. De benedenverdieping wordt 
door de Stichting tot instandhouding van 
de begraafplaats Groenesteeg gebruikt, de 
bovenverdieping door de gemeente 
Leiden, die eigenaar is,  verhuurd. 
 
 

 
Bouwtekening renovatie aula (1992) 

 
 

 

 De huidige aula staat kadastraal 
bekend als sectie A, nummer 780 
en heeft een oppervlakte van 68 m2. 
De bouwstijl is eclectisch, een 19de 
eeuwse bouwtrant met nabootsing 
van vroegere klassieke stijlen, met 
een horizontale belijning en een 
timpaan aan de voorzijde. Links 
naast de voordeur is in de muur een 
collectebus aangebracht met de 
tekst Gedenkt den Armen. 

 



 Het gebouw heeft een flauw hellend zadeldak. Op de hoeken staan veelhoekige 
pilasters, waaromheen de cordonlijst en de kroonlijst zijn aangebracht. Het heeft een 
getoogde inrijdeur en vensters die rechthoekig zijn met afgeschuinde hoeken, 
voorzien van geprofileerde lijsten op kleine consoles. Deze vensters, voor zover niet 
blind, hebben zesruitsschuiframen. De aula en de begraafplaats kunnen worden 
afgesloten met een ijzeren toegangshek, dat staat tussen hardstenen obeliskvormige 
pijlers met daarop een vlinder en een omgekeerde fakkel als funeraire symbolen.  
 

 
De aula anno 2016 

 

De Laatste Brug 
Een brug over de Vierde Binnenvestgracht, met de toepasselijke naam Laatste Brug, 
vormt de overgang tussen de steeg en de begraafplaats. De eerste Laatste Brug 
werd vermoedelijk kort na 1659 gebouwd, toen de stadswal werd ontworpen. Het 
gebied werd vooral gebruikt voor de lakenindustrie. Op de wal stonden zogeheten 
droogramen, waarop het laken na de wassing ter droging werd uitgespannen en tot 
een bepaalde lengte en breedte uitgerekt. Na het ter ziele gaan van de laken-
industrie, graasde er vee.  
 Op 24 augustus 1762 werden de brug en de daarachter staande poort, die er al 
lang niet meer is, door Willem Speelmans voor ƒ 76,- gesloopt. Er kwam een nieuwe 
brug met één doorvaartopening en ook een nieuwe poort. Deze brug en poort 
hielden het uit tot 1791. Toen werd de brug vernieuwd tot een verbinding met drie 
doorvaartopeningen en kwam er ook weer een nieuwe poort. 
 



 In 1838 ging het 
beheer van de begraaf-
plaats van de gemeente 
over naar de Hervormde 
Kerk. Een vaag punt 
vormde echter de Laatste 
Brug. Uiteindelijk hakte de 
gemeenteraad op 20 mei 
1847 de knoop door: de 
brug werd vernieuwd op 
kosten van de gemeente 
Leiden; wel moest de 
Hervormde Kerk ieder jaar 
ƒ 25,- recognitie aan de 
stad betalen.  

 
De Laatste Brug (2012) 

 Hoe het de brug tot 1937 verder is vergaan weten we niet precies. Wel weten we 
dat hij in dat jaar is gesloopt, omdat toen de 4e Binnenvestgracht werd gedempt, en 
dat het een ijzeren brug was met een houten dek en met twee overspanningen van 
resp. 4.35 en 3.57 meter wijdte.  
 In 1982 werd de gracht in het kader van de renovatie van het Herengracht/ 
Zijlsingelgebied weer open gegraven en moest er een nieuwe Laatste Brug komen. 
Dit werd de huidige betonbrug met een overspanning van 8 meter. 
 
 

De bewoners 
 

Pieter Briejer (grafmaker tussen 1828 en 1861) 
Toen de doodgraverswoning in 1828 klaar was, kon de eerste functionaris, Pieter 
Briejer, geboren op 13 september 1772 te Leiden, daar met zijn vrouw Maria den Os 
(1771-1847) gaan wonen en werken. Het echtpaar was op 6 mei 1797 getrouwd. Na 
het overlijden (in 1847) van zijn vrouw, hertrouwde doodgraver Pieter op 17 januari 
1849 met Catharina Verhoogt (geboren op 10 april 1793). 
 De grafdelver ging in 1828 tegen het weekloon van ƒ 1,30 aan de slag. Dat lijkt 
ook voor die tijd een schijntje, maar hij hoefde geen huur te betalen en kon rekenen 
op fooien die opliepen tot twee gulden per week. Hiervan hield hij de helft over, 
omdat hij geacht werd één gulden aan zijn knecht te geven. Verder kreeg hij ƒ 0,30 
per week voor het “delven der kuilen” zodat zijn weekinkomen ongeveer ƒ 2,60 
bedroeg. Hiervoor moest hij ook op twee andere bolwerken de boel in orde houden. 
Ongetwijfeld is hij aan het eind van iedere werkdag doodmoe in een van de drie 
bedsteden gevallen. 
 Pieter Briejer was begin 1861 maar liefst 88 jaar. Het is dan ook niet bijzonder 
verwonderlijk dat in de Leydse Courant van 15 maart 1861 een advertentie 
verscheen voor een nieuwe Baas-Grafmaker.  
 



 
Advertentie in de Leydse Courant (15 maart 1861) 

 
 
Nicolaas Verboog (grafmaker tussen 1861 en 1891) 
Uit het archief van de Nederlands Hervormde Kerkvoogdij blijkt dat er zeven 
sollicitanten waren. Nicolaas Verboog werd benoemd tot baas-grafmaker. Aan Pieter 
Briejer werd, bij uitzondering vanwege zijn lange staat van dienst, een pensioen 
verleend van ƒ 3,00 per week. 
 Uit het Bevolkingsregister van Leiden blijkt dat Verboog op 20 augustus 1825 te 
Oegstgeest is geboren. Na zijn benoeming tot baas-grafmaker ging hij op de 
bovenverdieping van de in 1859 geheel herbouwde aula wonen. Hij bleef 
ongetrouwd, maar woonde er later samen met zijn huishoudster, de in Amsterdam op 
5 maart 1856 geboren  Johanna Geertruida Wilhelmina Buis. 
 

 
Bewoners Groenesteeg 116: Nicolaas Verboog en Johanna Buis 

(Bevolkingsregister Leiden) 
 

 In het begin van de tachtiger jaren van de negentiende eeuw heeft Maria 
Catharina Swanenburg, beter bekend als de Leidse gifmengster Goeie Mie, meer 
dan honderd bewoners uit de omgeving van de Groenesteeg vergiftigd, waarvan er 
zevenentwintig overleden. Een aantal lichamen van vergiftigde personen die op de 
begraafplaats Groenesteeg waren begraven, zijn in maart 1885 door Nicolaas 
Verboog opgegraven voor nader onderzoek door de patholoog-anatoom Zaaijer. 
 Verboog is dertig jaar baas-grafmaker geweest. Op 16 maart 1891, vijfenzestig 
jaar oud, stopte hij met zijn werk. Hij verhuisde naar Morschweg 224 in zijn 
geboorteplaats Oegstgeest, waar hij vrij kort daarna, op 24 december 1892, overleed 
 
 



Arnold Hendriksen (grafmaker tussen 1891 en 1937) 
In het Leidsch Dagblad van 6 februari 
1891 verscheen een oproep voor 
sollicitanten voor de functie baas-
grafmaker. Uit de sollicitanten werd 
Arnold Jacobus Hendriksen, geboren 
op 31 oktober 1859 te Zoeterwoude, 
uitgekozen. Op 7 april 1891 vestigde 
hij zich met zijn vrouw Hendrica 
Jacoba Rijnvis, geboren op 18 juni 
1862 te Wassenaar, en hun oudste 
kind in de bovenwoning van de aula.  

 
Advertentie Leidsch Dagblad 6 februari 1891 

 Arnold was op 5 december 1888 met Hendrica getrouwd. Er werden op de 
Groenesteeg nog zeven kinderen geboren, zodat zij daar met maar liefst tien 
personen woonden. Tijdelijk kwamen daar zelfs nog drie personen bij: een broer en 
zus van Hendrica en een familielid van Arnold. Naast het delven van de graven hield 
Hendriksen toezicht en onderhield hij de gehele begraafplaats.  
 

 
Het echtpaar Hendriksen met vier kinderen (links een onbekende dame er rechts een knecht; 1898) 

 



 Nadat Hendriksen in 1916 zijn 25-jarig jubileum als 
grafmaker had gevierd, wachtte hem twintig jaar later bij 
zijn 45-jarig jubileum in 1936 een nog grootser eer-
betoon. Hij ontving uit handen van de burgemeester, 
mr. A. van de Sande Bakhuyzen, de bronzen medaille, 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Op 3 april 
1936 bracht de Commissie van Fabricage een bezoek 
aan de begraafplaats om hem te huldigen. De voorzitter 
sprak de 76-jarige toe met de woorden: 
“….Gij doet Uw werk nog met lust en toewijding en schijnt 
dit nog te willen blijven doen niettegenstaande de jaren 
die zich opstapelen. Zolang gij dit kunt en Uw gezondheid 

 
Hendriksen aan het werk 

dit toelaat heeft de Commissie hier geen bezwaar tegen. Als gij blijft zoals gij nu bent, 
dan kunt gij nog wel 25 jaar mee!” De spreker liet zijn woorden verzeld gaan met het 
aanbieden van een enveloppe met inhoud. Lang heeft Hendriksen zijn werk echter 
niet meer uitgevoerd. Per 1 september 1937 legde hij op eigen verzoek zijn functie 
neer. Op 3 maart 1942 overleed Arnoldus Hendriksen; zijn vrouw was op 5 oktober 
1939 al overleden. 
 

  
Overlijdensadverten-
tie (Leidsch Dagblad) 

Akte van overlijden 

 



 
 

 
Het echtpaar Hendriksen met familie bij het 45-jarig ambtsjubileum (1936) 

 

 
Nicolaas van Hooven (grafmaker tussen 1937 en 1975) 
Als opvolger van Arnold Hendriksen werd 
Nicolaas van Hooven aangesteld. Nicolaas 
was op 29 juni 1909 te Leiden geboren en 
van beroep tuinman. Kort na zijn aanstelling, 
op 27 januari 1938, trouwde hij met Theodora 
Hanno; zij was eveneens in Leiden geboren 
en wel op 6 juli 1916. Het echtpaar kreeg één 
kind, Johannes van Hooven. 
 In 1910 werd de begraafplaats Rhijnhof 
gesticht en werden er op Groenesteeg geen 
nieuwe graven meer verkocht. Wel werd er 
nog begraven, maar ook dat werd allengs 
minder. Vandaar dat Van Hooven het werk 
alleen deed: hij was geen ‘Baas-Grafmaker’,  
maar ‘gewoon’ grafmaker. Indien nodig, 
kwamen andere grafmakers van Rhijnhof 
hem assisteren. 

    

 
Het echtpaar van Hooven in de woning op 

de bovenverdieping van de aula (1986) 



De bewoning in de periode 1975-2016 
Na de sluiting van de aula in 1975 was er 
nauwelijks nog iets te doen op de begraafplaats en 
bleef het gepensioneerde echtpaar in de aula 
wonen. Op 5 mei 1988 overleed Nicolaas en ruim 
twee jaar later, op 7 december 1990, ook zijn 
vrouw. Daarna werden er plannen gemaakt om de 
aula te restaureren. In 1992/1993 werd deze 
restauratie uitgevoerd. 
 Op 1 juni 1993 werd de aula officieel weer in 
gebruik genomen. De benedenverdieping wordt 
door de in 1992 opgerichte Stichting tot 
instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg 
gebruikt; de bovenverdieping wordt door de 
gemeente Leiden verhuurd als anti-kraakbewoning. 
  

Overlijdensadvertentie 
Theodora van Hooven-Hanno 

(Leidsch Dagblad) 
 

 
Momenteel (medio 2016) zijn er vergevorderde plannen bij de gemeente Leiden om 
de monumentale aula een nieuwe functie te geven. De aula zal worden opgeknapt 
en voor langere tijd verhuurd aan de Stichting Boerhaave. Deze Stichting is 
voornemens om de bovenverdieping te verhuren en de benedenverdieping een meer 
publieke functie te geven. De Stichting tot instandhouding van de begraafplaats 
Groenesteeg zal de aula kunnen blijven gebruiken voor haar activiteiten. 
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