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2020 

Aan het einde van 2020 kijken we terug op een jaar dat niemand zo verwacht had. Een 

verloren jaar voor velen. Alle plannen vielen in duigen en Covid-19 maakte veel mensen 

onzeker en bang. Ook voor de Vrienden van de Hooglandse Kerk ging het jaar in grote 

stilte voorbij. Relatieve stilte weliswaar. Door de gevolgen van Covid-19 kon de kerk bijna 

niet, of slechts zeer beperkt opengesteld worden. Gelukkig was er zoveel 'digitaal initiatief' 

dat diensten, evensongs, cantatediensten en andere evenementen op een prachtige manier 

gestreamd konden worden. Sommige waren alleen beschikbaar voor een beperkt aantal 

bezoekers. Desondanks was het voor de beheerders van de Hooglandse Kerk een rampjaar 

nu ook de commerciële evenementen veelal niet konden doorgaan.  

 

We konden dit jaar voor u als 

vrienden van de Hooglandse 

Kerk weinig terugdoen, behalve 

zorgen dat onze website en het 

portal van de Hooglandse Kerk 

inclusief agenda goed bleef 

draaien. We hopen dat de 

vaccins snel beschikbaar komen 

zodat we volgend jaar weer een 

vriendenconcert kunnen 

organiseren. Voor nu wensen 

we u als bestuur fijne 

kerstdagen en een gelukkig 

nieuw jaar. 

 

Digitaal bezoek aan de Hooglandse Kerk in december 

Dit jaar is echter nog niet voorbij. U kunt ook in uw eigen vertrouwde omgeving, zonder 

Covid-19 stress, genieten van evenementen in de Hooglandse Kerk. Deze maand worden 

diverse specials uitgezonden via internet (meestal via YouTube).  

1. Om te beginnen wordt er een serie van 'Kerstklanken in de Hooglandse Kerk' 

gemaakt. Het koor van de Hooglandse Kerk, de Leidse Cantorij, maar ook andere 

koren en solisten zullen daarin een rol spelen. De serie wordt uitgezonden in de 

periode van 16 t/m 25 december. 

2. Het Justinus Ensemble zal in december het nodige kerstrepertoire (met nieuwe 



composities) via YouTube streamen. 

3. Bijzonder Kerkenwerk Leiden zal op kerstavond vanaf 20.00 uur een 'Processie met 

Nederlandse Carols en lezingen' uitzenden, ook via Youtube. Daarna volgt om 

23.00 uur de kerstnachtdienst. Op oudejaarsavond wordt om 17.00 een cantate 

uitgevoerd. Zie het kanaal van Bijzonder Kerkenwerk Leiden. 

4. Op kerstmorgen om 10.00 uur kunt u de ochtenddienst van de Leidse 

Binnenstadsgemeente (LBG) streamen via de kanalen van de LBG of via 

www.leidenviertkerstmis.nl, waar u ook informatie vindt over kerstdiensten voor 

kinderen of digitale 'Lichtpuntjes voor Advent'.  

5. De vieringen van de Ekklesia Leiden zijn ook op haar kanaal op YouTube te vinden, 

onder meer met een kerstnachtdienst.  

Unity TV zendt ook het nodige uit op kanaal 40 van Ziggo en kanaal 1412 bij andere 

providers.   

 

Bestuur 

Het huidige bestuur is in 2017 aangetreden. De statutaire termijn is daarmee volgend jaar 

verstreken. Dit betekent dat volgend jaar drie nieuwe leden gezocht worden (waaronder een 

penningmeester). Bent u enthousiast over onze prachtige Hooglandse Kerk en heeft u tijd 

over om mee te denken en actief te zijn binnen onze stichting, of is de administratie 

bijhouden uw tweede natuur, dan komen wij graag met u in contact. 

 

Donaties 

Als Vriend van de Hooglandse Kerk draagt u bij aan de instandhouding van dit imposante 

kerkgebouw in de Leidse binnenstad. Namens de Stichting Vrienden van de Hooglandse 

Kerk zijn we u daarvoor zeer dankbaar. 

Velen van u hebben ons machtiging gegeven om eenmaal per jaar een bedrag te mogen 

innen. Aan de Vrienden die de betaalopdracht zelf verzorgen, vragen we om na te gaan of u 

de stichting dit jaar al hebt kunnen verblijden met een donatie. Uw donatie kunt u nog 

steeds overmaken op bankrekening (IBAN) nummer NL09 RABO 01426 476 08 t.n.v. 

Stichting Vrienden van de Hooglandse kerk Leiden. 

 

U kunt uw donaties aan onze stichting voor 125% opvoeren in uw aangifte voor de 

inkomstenbelasting. Als u langer dan 5 jaar achtereen een vast bedrag van minimaal € 25,= 

bijdraagt, is het voordelig om dat in de vorm van een periodieke schenking te doen. Uw 

jaarlijkse gift is dan zonder drempel voor 125% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. U 

moet dat vastleggen in een (onderhandse) akte. De Belastingdienst heeft daarvoor een model 

opgesteld. De penningmeester kan u hierbij helpen. 

E-mail: penningmeester@vriendenhooglandsekerk.nl 

 

Bijdragen in het verleden 

De Vrienden van de Hooglandse Kerk hebben in de loop der jaren de volgende bijdragen 

kunnen leveren: 

 2010 Restauratie doopkamer € 15.000 

 2018 Nieuwe geluidsinstallatie € 42.000 

 2018 Verwarmingsinstallatie € 65.000 

 2019 Nieuwe website Vrienden HK en website HK met gekoppelde agenda’s € 1.693 

 2019 Opknapbeurt grafsteen Justinus van Nassau € 1.549 

Naar aanleiding van het opknappen van de grafsteen van Justinus van Nassau heeft de 
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Universiteit Leiden het initiatief voor en de financiering van de restauratie van het graf van 

Jan Pelgrom (zie hieronder) overgenomen.  

 

Andere projecten dienen zich aan. Zo is er een wens om de verlichting te verbeteren, vooral 

in het hoogkoor. De behoefte is er vooral wanneer examens van de Universiteit Leiden 

plaatsvinden en bij concerten. Veelvuldig moet nu verlichtingsarmatuur worden gehuurd. 

We houden u op de hoogte wat we gaan doen. 

 

Restauratie Grafzerk 

Vorig jaar is in opdracht van de Vrienden van de Hooglandse Kerk de zerk van het 

praalgraf van Justinus van Nassau en Anna van Merode schoongemaakt en opgeknapt. De 

opdracht werd uitgevoerd door Adriaan van Rossum (met hulp van leden van het bestuur), 

daarbij geadviseerd door Pier Terwen. Beiden zijn autoriteit op het gebied van oude zerken 

en de restauratie daarvan. 

  

Met Pier Terwen hebben we toen wat plannen gemaakt voor de restauratie van nog een 

tweetal heel bijzondere zerken in de kerk. 

  

De ene is de zerk van de bekendste burgemeester van Leiden: Van der Werff. De zerk 

bevindt zich onder het prachtig gerestaureerde epitaaf dat aan de voorste rechter zuil van het 

hoogkoor hangt. In tegenstelling tot het weelderig versierde epitaaf, is de zerk zeer 

eenvoudig maar helaas zwaar beschadigd en in stukken gebroken. Eigenlijk deze 

burgemeester en held van Leiden, onwaardig.  

De Stichting is nog op zoek naar sponsoren om deze zerk te herstellen. 

  

De andere bijzondere zerk is die van Jan Pelgrom, beter bekend als "de zerk met het 

retort". Deze zerk ligt achter het Willis orgel bij de deur naar het Hooglandse Huys. Ook 

die zerk was zwaar beschadigd en aan restauratie toe. De zerk is bijzonder vanwege de tekst 

die er op staat, een aanklacht tegen de universiteit, waarvan niemand nog heeft kunnen 

achterhalen wat er aan de hand is geweest en wie blaam treft. De tekst is als volgt: 

  

CHEMIE KONST, MET GEVAAREN, 

HEB IK RUIM DERTIG JAAREN, 

BEOEFEND EN MET VLYT, 

VOL VUURS, MYN GEESTVERMOGEN, 

BY NOOIT VERVEELEND POOGEN, 

AAN HET RETORT GEWYD. 

'K HEB JA MYN LOON GENOOTEN, 

'K ZEG DIT MET DANKBAARHEID. 

MAAR DAT IK BEN VERSTOOTEN 

DOOR DE UNIVERSITEIT, 

DAT HEB IK VAAK BESCHREID. 

JAN PELGROM PHZ. 

OVERLEDEN DEN 18 

BEGRAVEN DEN 23 

NOVEMBER 1801 

OUD RUIM 66 JAAR 



  

Aangezwengeld door onze Stichting, maar 

vooral door volhardend optreden van Pier 

Terwen, is de universiteit bereid geweest de 

kosten van de restauratie op zich te nemen. Een 

royaal gebaar, waarmee wellicht een stukje 

genoegdoening is gegeven aan Jan Pelgrom. De 

zerk is begin dit jaar weggehaald en onlangs 

teruggeplaatst. Binnenkort zal de gerestaureerde 

zerk door de universiteit feestelijk worden 

overgedragen aan de kerk. 

  

Hoe mooi de restauratie is uitgevoerd, met 

behoud van het oude karakter van de zerk, kunt 

u dan komen bewonderen. Om een vergelijking 

te kunnen maken drukken we hierbij een foto af 

van de zerk vóór de restauratie. 

  

Jan Pelgrom is één van de laatste personen die in 

de kerk begraven is. In de tijd van Napoleon 

werden wetten van kracht die aan het begraven in kerken een einde maakten. In de 

Nederlanden werd het verbod in 1813 van kracht en werd in Leiden besloten tot de aanleg 

van de begraafplaats Groenesteeg. Daar werden vanaf dat moment de meeste notabelen van 

de stad begraven. 

Eric Brons, 

Voorzitter Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk 
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Erkend door Belastingdienst als Culturele ANBI 


