Bewonerscommissie Huize Sint Maarten
WELKOMSBRIEF

Huize Sint Maarten

Zusterhof, Maartenshof, Weeshuishof, St. Jacobsgracht, Raamsteeg en Hoefstraat
Welkom, nieuwe bewoner!
U komt in een historisch, meer dan twee eeuwen oud complex te wonen. Uw nieuwe woning maakt
deel uit van ‘Huize Sint Maarten’, een voormalig Rooms-Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis.
Huize Sint Maarten bestaat uit drie onderling verbonden hofjes: het Zusterhof, het Maartenshof en
het Weeshuishof; plus de woningen Raamsteeg 19 tm 27, St. Jacobsgracht 1 tm 9 en Hoefstraat 20.
Korte geschiedenis van Huize Sint Maarten
Het latere Huize Sint Maarten is in 1761gesticht
door het Rooms-Katholieke Armenbestuur als een
weeshuis voor jongens. In 1769 werd het uitgebreid
met een oudeliedenhuis. Vanaf 1808 kwamen ook
weesmeisjes in het weeshuis wonen.
In 1807 werd het toenmalige gebouw zwaar beschadigd bij de beruchte kruitschipontploffing aan
de Steenschuur. Slechts één gebouw - in de huidige
Weeshuishof - bleef, weliswaar beschadigd, behouden, en is later in de herbouw opgenomen. Die
herbouw gebeurde al in 1808 en vormt de kern
van de huidige Weeshuishof en Maartenshof. Het
ontwerp van de herbouw was van Giovanni Giudici,
de hofarchitect van Koning Lodewijk-Napeleon (de
broer van Napoleon Bonaparte).
In 1820 werden enkele in 1808 gebouwde huizen
aan de Raamsteeg aan het complex toegevoegd. In
1868 werd het complex fors uitgebreid en werd de
noordkant van het Zusterhof gebouwd. Begin 20e
eeuw werden ook panden aan de Hoefstraat aangekocht, die op één na in de jaren ‘60 zijn gesloopt. In
1924 werd op verzoek van de Zusters Dominicanessen, die sinds 1916 de verzorging van de weeskinderen en oude lieden op zich hadden genomen,
bovenop de Maartenshof een kapel gebouwd.
In 1954 kreeg het complex zijn huidige naam,
‘Huize Sint Maarten’. In 1957 werd een gevelsteen

Weesmeisjes omstreeks 1920 (foto beeldbank Erfgoed Leiden)

met een bas-relief van Sint Maarten in de gevel aan
de St. Jacobsgracht geplaatst.
Het complex heeft tot begin jaren ‘70 als weeshuis
dienst gedaan, en was halverwege de jaren ‘70 ook
enkele jaren een vrouwen-opvanghuis. Toen het in
1981 door de Stichting Sint Maarten werd verkocht,
is het aangekocht door de gemeente Leiden en in
de periode 1982-1984 grootschalig verbouwd tot
sociale huisvesting. Daarbij werd aan de oost- en
zuidkant van de Zusterhof een nieuwe vleugel aangebouwd. De kapel uit 1924 is eveneens tot wooneenheden verbouwd.
Anno 2020 telt het 2710 m2 metende complex 90
wooneenheden. Het is in beheer van woningbouwcorporatie Portaal.

Zorg voor de armen

Bewonerscommissie

Het initiatief voor het Wees- en Oudeliedenhuis
kwam van het in 1737 informeel en in 1739 formeel
opgerichte Rooms-Katholieke Armenbestuur. Naast
de huisvesting van weeskinderen en ouden van
dagen, vond vanuit het complex als onderdeel van
de Armenbedeling ook liefdadigheid plaats, onder
andere in de vorm van het uitdelen van brood aan
armlastige Leidse burgers.

Sinds mei 2018 heeft Huize Sint Maarten een Bewonerscommissie (BECOM).

Bouwfasen herkenbaar aan muurkleur
Als u door het complex loopt, zult u zien dat de
buitenmuren in verschillende kleurenschema’s zijn
geschilderd. Deze kleuren geven de bouwfasen van
het complex aan.
De okergeel met grijs geschilderde delen zijn de
oudste, van vóór 1830. Dit zijn originele kleuren,
die bij de renovatie in 2005 herontdekt werden.
De wit geschilderde delen zijn van ná 1830. Witte
muren met groene raamlijsten dateren uit 1868 of
daarna. Witte muren met blauwe raamlijsten (zuiden oostdeel Zusterhof) dateren uit 1984.
In de foto hierboven van de Maartenshof ziet u de
okergeel geschilderde originele delen uit 1808 én
de uit 1924 daterende, en dus wit gekleurde kapel.
De Bewonerscommissie (zie kader) van Huize Sint
Maarten heeft een werkgroep die onderzoek doet
naar de historie van het complex.

Tot de doelen van de bewonerscommissie behoren
het bevorderen van de sociale cohesie binnen de
hofjes, en het streven naar een goede communicatie
tussen Portaal en de huurders (en omgekeerd).
De Bewonerscommissie neemt initiatieven om het
wonen in de hofjes aangenamer te maken. Daartoe heeft de Bewonerscommissie via de HBV een
bescheiden jaarlijks budget. De houten bankjes,
tafeltjes en parasollen in de hofjestuinen zijn bijvoorbeeld een initiatief van de Bewonerscommissie.
De commissie geeft een nieuwsbrief voor de bewoners uit, organiseert sociale aktiviteiten, doet historisch onderzoek en onderhoudt contact met Portaal,
onder andere over zaken als groot onderhoud en
het onderhoud van de tuinen.
De Bewonerscommissie valt onder de auspiciën van
de Huurders Belangen Vereniging Leiden (HBV).

Meer informatie
Meer uitgebreide informatie over de geschiedenis
van Huize Sint Maarten en de Bewonerscommissie
vind u op de website van de Bewonerscommissie:
http://www.huizesintmaarten.nl
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