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De Geschiedenis van de Stadsgehoorzaal 

In 1572 koos Leiden de zijde der opstandelingen tegen Spanje, waarna 2 maal een belegering 
volgde. Op 3 oktober 1574 werd Leiden definitief ontzet door de watergeus Louis de Boisot. 
Dit feit wordt nog jaarlijks gevierd met hutspot en haring met wittebrood. Binnen de stad 
Leiden was sinds het begin van de 12e eeuw het Sinte Catharina gasthuis gevestigd. Het was 
van doorgangshuis voor arme vreemdelingen, bedelmonniken enz. een verpleeghuis voor de 
zieke armen van de stad Leiden geworden. Aan het gasthuis waren een kerk, pesthuis en 
"dolhuis" vastgebouwd. Het gasthuis werd bestuurd door vijf "gasthuis meesteren" die men 
"buyte-vaders" en "moeders" noemde. Zij werden jaarlijks gekozen door de magistraat van 
Leiden. Het complex van gebouwen, dat in zijn hoogtijdagen bestond uit een mannenzaal, een 
vrouwenzaal, enkele ziekenzalen, een pakhuis, bier- en wijnkelders, en een compleet 
boerenbedrijf met duiventil en ooievaarsnest, bleef in gebruik tot aan de Franse tijd. 
Gedurende de Franse tijd was het o.m. in gebruik als kazerne 

De omgeving van het huidige Leiden is al in de Romeinse tijd bewoond geweest. Aan de kust 
ter hoogte van Leiden heeft het Romeinse fort de "Brittenburg" gelegen en ook de naam 
Lugdunum Batavorum komt al vroeg voor. Batavorum werd aan Lugdunum toegevoegd om 
het te onderscheiden van Lugdunum (Lyon) in Frankrijk. Het huidige Leiden is ontstaan uit 
een drietal gehuchten waarbij de graven van Holland in de 11e eeuw een burcht bouwden, 
gevolgd door de Pieterskerk (1121). De kerk werd door de Utrechtse bisschop Godewald 
gewijd aan Sint Petrus. Zijn sleutels werden in het stadswapen opgenomen (vandaar de naam 
"sleutelstad"). Leiden kreeg volledige stadsrechten in 1266 van graaf Floris V. De stad is 
mogelijk één van de oudste muntplaatsen van de graven van Holland. De penningen met de 
tekst LEITHERICBURGH worden toegeschreven aan Floris I (1049-1061) met als mogelijke 
muntplaats Leiden. 

Gekroond rad waar zes vilmessen aan de rand zijn bevestigd. In het centrum van het rad is 
een tot een kruis gestileerd zwaard geplaatst. Het rad was het wapen van het Catharina 
gasthuis en samen met het zwaard behoort het tot de attributen van de heilige Catharina. 

Op 17 augustus 1573 kreeg het stadsbestuur van Leiden toestemming om koperen oorden te 
slaan ten behoeve van het Sinte Catharina gasthuis (LEI.1). Deze oorden mochten gemaakt 
worden tot een bedrag van 1000 gulden. Als inderdaad het volle bedrag is aangemunt dan is 
het aanzienlijke aantal van ca. 80.000 stuks geslagen. De afspraak was dat de oorden alleen 
binnen Leiden zouden circuleren. Zij werden echter veelvuldig vervalst en ook buiten de stad 
Leiden in het geldverkeer aangetroffen. Dit zorgde ervoor dat zij in 1576 werden ingetrokken. 

 

De Waalse kerk bevindt zich in de kapel van het voormalige Catharina Gasthuis (voorheen 
Vrouwekerk). De gevelstenen boven de ingang tonen het embleem van de heilige Catharina, 
een rad met zes vilmessen. In het begin van de 17de eeuw werd het Gasthuiskapel voor 
protestantse diensten ingericht en vanaf 8 september 1818 krijgt de Waalse gemeente de 
Gasthuiskerk in eigendom. Er worden nog steeds diensten in het Frans gehouden. De zang 
wordt begeleid door een orgel uit 1746. 

 

 



 

Catharina Gasthuis tot 1826 
 
 

 



 
Indeling Catharina Gasthuis 

 

 
 
 



 
Leiden beschikt reeds meer dan twee eeuwen over een ‘Stadsgehoorzaal’. Het eerste gebouw met 
die naam bevond zich in de Lokhorststraat, en werd behalve voor de muze ook gebruikt voor 
ondermeer godsdienstonderwijs aan minvermogenden. 
 
In 1826 werd aan de Breestraat de tweede Stadsgehoorzaal gebouwd.  
Dit gebouw bestond voor het grootste gedeelte uit de oorspronkelijke ruimtes van het voormalige 
gasthuis. De gevel en een aantal muren in het gebouw zelf werden gesloopt en aangepast aan de 
nieuwe behoeftes. 
 

 
 
 
 

 
 
De aan de Breestraat gelegen linker vleugel aan het gasthuis werd in 1826 ingericht tot 
‘Stadsgehoorzaal”. Andere delen van het complex werden ondermeer bestemd tot 
“industrieschool”,en “zetel” van verschillende “wetenschappelijke en kunstverenigingen”.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

De Grote Zaal van deze Stadsgehoorzaal (b) mat 21 x 8,5 meter, en de kleine zaal (e) deed met 
haar breedte van slechts 5 meter haar naam eer aan.  



Deze verbouwing was ingrijpend; Een hele etage werd bijgebouwd, de grote zaal werd verplaatst 
(naar de locatie die nu ook door de grote zaal wordt gebruikt) ten koste van de grote hoeveelheid 
kleine ruimtes. Alleen een militaire magazijn bleef behouden en werd koffiekamer (de huidige 
Cornelis Schuytzaal). 

In de loop van de 19e eeuw voldeed dit gebouw dan ook niet meer en in 1871 krijgt 
gemeentearchitect J.W. Schaap dan ook de opdracht een nieuwe gehoorzaal te creëren, tegen het 
krappe budget van f45.000,—.   

 

 
 

 
 



 

 
 
 



 

        
  De voorgevel           De grote zaal 

 
Deze nieuwe zaal voldeed aanvankelijk, doch reeds in 1889 werd zijn schepping verguisd als 
“tochtig, brandgevaarlijk en derhalve onbruikbaar”. De gemeenteraad bleek ontvankelijk voor de 
aanhoudende klachten, en besloot tot een verbouwing. Daartoe werd een pand ter linker zijde 
aangekocht, om te worden geïncorporeerd in het gebouw.  

 
 

Voordat het echter zover kon komen, werd deze zaal in augustus 1889 door een grote brand voor 
een groot gedeelte verwoest. 

 

              
De Grote Zaal daags na de brand 

 
De opvolger van Schaap, de gemeentearchitect Ir. D.E.C. Knuttel, krijgt de opdracht ontwerpen in 
te dienen voor een nieuwe Stadsgehoorzaal.  
 



Samen met directeur D. van der Horst van de gasfabriek onderneemt hij een studiereis naar 
ondermeer het Gewandhaus in Leipzig, de Opera in Frankfurt, het Mellinitheater te Hannover, en de 
Philharmonie in Berlijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gewandhaus Leipzig          Opera Frankfurt        Mellinitheater Frankfurt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Philharmonie Berlijn          Stadsgehoorzaal Leiden 
 

Naar aanleiding van de nieuwe ideeën die zij mee 
terugbrachten, ontstond in de 
gemeenteraadsvergadering van 2 januari 1890 nog 
enige opschudding, daar verschillende raadsleden 
van mening waren dat een gebouw van zo grote 
allure vrij zou moeten staan.  
 
Raadslid Sturler suggereerde het Gravensteen maar 
af te breken, H.S. Jutta stelde voor de Waalse kerk 
te slopen, en weer anderen vonden dat een 
prijsvraag moest worden uitgeschreven. 
 
Het herbouwplan wordt uiteindelijk op 24 april 1890 
bij de raad ingediend, en de volgende dag reeds 
gaat de eerste spade de grond in. Met de Waalse 
kerk is afgesproken de achter de kerk gelegen 
consistoriekamer en de kosterij af te breken, om 
plaats te maken voor een kleine zaal. In ruil 
hiervoor laat de gemeente aan de andere kant van 
de kerk een nieuwe consistoriekamer en kosterij 
bouwen.  
 
Aanvankelijk zat de bouw tegen; resten van 
bebouwingen uit vroeger eeuwen vormden 
aanzienlijke obstakels. Toch wordt al in de herfst 
van 1891 de bouw voltooid. 

 



 
Tegelijkertijd werd de ‘Kasteleinswoning’ aan de 
Aalmarkt (nr. 7) opgeleverd. 
 
In dit gebouw woonde gedurende lange periode 
beheerders van de Stadsgehoorzaal. De aanvoer van 
goederen en de artiesten ingang is eveneens door dit 
pand gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De nieuwe Stadsgehoorzaal was (en is) een 
imposant voorbeeld van neo-renaissance 
architectuur, dat in ons land nauwelijks meer 
voorkomt.  

 
 
 

De voorgevel met de zuilengalerij geeft aan het 
gebouw een bijzondere allure. Versieringen en 
ornamenten zijn uitgevoerd in zink en zandsteen. 
 
 
Van het oorspronkelijke interieur (van na de 
brand) zijn onderdelen, zoals de lambriseringen 
en balkons in de grote zaal en het gehele 
interieur van de Breezaal tot op de dag van 
vandaag behouden gebleven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breezaal eind 19e eeuw           Breezaal nu 
 
Gedurende de decennia werden vele aanpassingen en uitbreidingen gemaakt. 
 
 
 

            
    Zicht vanaf het frontbalkon    Zicht vanaf het podium 

Het interieur van de Grote Zaal direct na oplevering in 1891. 
 
De Grote Zaal was in eerste instantie berekend voor 1200 personen. Het plafond was ruim 
anderhalve meter hoger dan het huidige niveau en zelfs met ramen. De ramen werden al snel dicht 
gemetseld vanwege de overlast die het licht veroorzaakte. Later (bij de grote verbouwing in de 
jaren ’60) werd het plafond kunstmatig verlaagd naar het huidige niveau. Hiervoor werd het 
destijds gebruikelijke betongaas gebruikt, vanwege de duurzaamheid en brandwerendheid. 
 
Interessante detail is dat er grote ramen waren gemaakt achter de stoelen op het frontbalkon. 
 
Zo werd in 1929 de toenmalige keuken uitgebreid waar zich nu de artiestenkleedkamers bevinden. 
Op de plek van de huidige dirigenten- en solistenkleedkamer, was een binnenplaats. 
 



 
 
In 1960 werd de keuken verplaatst naar de ruimte onder de toen aangebouwde foyer. 
 
Het complex was, na tientallen jaren intensief gebruik voor vele doeleinden, dringend toe aan een 
structurele vernieuwing en uitbreiding met een kleine zaal. 
 
 

               
 
   

                                  
 
 

               



In 1996 werd de Stadsgehoorzaal ingrijpend gerenoveerd onder auspiciën van architect 
Kees Spanjers, ook verantwoordelijk voor de renovatie van de Beurs van Berlage in 
Amsterdam. 
 
Uitgangspunten waren naast herstel, behoud en conservering, openheid en verbetering van het 
comfort. De in de loop der tijd geheel dichtgezette gevel achter de zuilengalerij wordt in 
oorspronkelijke staat hersteld, waardoor de karakteristieke negen bogen weer tot hun recht komen 
en de begane grond een veel lichter en opener aanzicht krijgt.  
 
Ook in het interieur van de Grote Zaal is een aantal belangrijke verbeteringen aangebracht. De 
verdieping van de zaal en het (flexibele) tribune systeem verbeteren het zicht op het podium. Door 
het verwijderen van de in de jaren zestig aangebrachte toneellijst is eenheid van podium en zaal 
hersteld en het podiumoppervlak vergroot. De plaatsing van een drietal lichtbruggen en de 
vernieuwing van de technische installatie betekenen een vergroting van het aantal 
gebruiksmogelijkheden.  
 
De comfortabele theaterfauteuils, de nieuwe kleuren en het sfeervolle sterren-plafond betekenen 
een verrijking voor het monumentale concertgebouw. 

 
De Grote zaal gezien vanaf het podium 

 
Het Adviesbureau Peutz Associés is gevraagd de aspecten te onderzoeken die met de akoestiek in 
relatie tot de renovatie te maken hebben. De grote ervaring van dit bureau op dit gebied biedt het 
volste vertrouwen in het behoud van de zo waardevolle akoestiek van de Stadsgehoorzaal. 



De NUON Zaal, aan de Breestraatzijde van het complex, is nog vrijwel geheel intact gebleven en is 
alleen al daarom een bijzonder sfeervolle plaats voor kleine concerten, vergaderingen of partijen. 
De zaal is 10 x 20 meter en het podium 10 x 4 meter. Er kunnen 250 personen een plaats in de 
zaal vinden. Dan zijn er nog diverse kleinere zalen en foyers met een capaciteit van 10 tot 150 
personen. 
 
In 2004 werd door de gemeente Leiden besloten tot de uitvoering van de 2e fase van de renovatie. 
Hiervoor werd architect Van Mourik Vermeulen benaderd. De oude Aalmarktschool en de in 1962 
gebouwde foyers worden afgebroken en in stijl herbouwd tot een moderne concertzaal met een 
nieuwe kleine zaal, foyers en kantoren. 
 

 
 

Indeling van de Kleine Zaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foyers vanuit de Cultuurtuin     Vooraanzicht Kleine Zaal vanaf de Aalmarkt 



 
De Kleine Zaal vanaf het podium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Kleine Zaal richting podium 
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