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Literaire Fietstocht 
7 juni 1998 
 
 

 
De genoemde plekken worden in de 
fragmenten  beschreven. Het geheel 
kan je later nalezen in het erbij 
vermelde boek.  
  
la=linksaf, ra=rechtsaf, rd=rechtdoor 
 
Zijlpoort 
 
Als kind ging je er onderdoor 
angst greep je halverwege bij de keel 
daar was een nis en daarin een deur 
naar wat? naar wie? roestig gerammel, 
gillende kreten 
mochten worden gevreesd 
achter die nis 
zaten vast de gevangenen 
daar kwam het woord gevangenis 
vandaan 
en het rook er naar mannenpis 
op geblokte poten 
de brede schouders van het dak 
een klok oogt vanuit de kleine toren 
aan weerszijden 
braken ze de boel af 
hem hebben ze maar laten staan; 
je loopt er nu met een boog omheen 
 
- Jan Zitman; De groeten aan Leiden 
 
onder Zijlpoort door, 
RA: Zijlsingel 
 

‘Dan sta je opeens voor het huis van 
Wim Korenaar, of liever je staat voor wat 
zijn huis was, hij is al jaren dood. Het is 
een oud vuilwit woonhuis in een 
bleekveld. In de verte zie je de Zijlpoort, 
tegenover heb je het water van de 
Zijlsingel.’  
- F. Bordewijk; Fantastische vertellingen 
 
Singelbrug over, 
RA: Utrechtse Veer 
 
‘Een paar dagen later begon mijn Leidse 
leven. Zes jaar lang, van 1914 tot 1920, 
heb ik me bij Marie de Loos, eerst op de 
Utrechtse Veer, later op de Hogewoerd, 
waarheen we samen verhuisden, 
volkomen thuis en, wat niet altijd 
samengaat, volkomen vrij gevoeld.’ - 
Annie Romein-Verschoor; Omzien in 
verwondering 
 
LA: Kraaierstraat 
 
‘Als iemand zenuwachtig is, loopt hij 
harder dan hij zelf weet, zei Osewoudt. 
- Is het deze straat dan? Kraayerstraat 
heet hij. 
- Nee, verdomme, ook deze straat is 
recht en daar zie ik ook een brug!’ - W.F. 
Hermans;  
De donkere kamer van Damocles 
 
RA: Hogewoerd 
 
Des zangers min (beginfragment) 
 
De morgendamp hangt over het veld 
en kleurt den herfstdraad wit 
voor ‘t venster op de Hoogewoerd 
een minnedichter zit 
(...) 
 
- Piet Paaltjens; Snikken en glimlachjes 

 
 
Piet Paaltjens (François Haverschmidt) 
woonde op Hogewoerd 63. 
 
‘Door de Breestraat en de Hogewoerd 
leidt onze weg naar een der 
achterbuurten der stad.’ - J.J. Cremer; 
Fabriekskinderen 
 
voor Breestraat LA: Steenschuur 
 
‘Op de Steenschuur gaf hij haar (zijn 
moeder - EM) een arm, wat hem het 
gevoel gaf of hij zichzelf niet meer was, 
of zijn heup die haar aanraakte weer in 
haar vastgroeide.’  
- Jan Wolkers; Kort Amerikaans 
 
terzijde (links): Doezastraat 
 
Piet Paaltjens revisited 
 
Leiden - heb ik ooit jongens of meiden uit 
een  andere stad bemind? 
 
D. aan de Oranjegracht heb ik verblind 
- krakend in het ledikant - van alles 
toegezworen 
K., maoïste op de Doezastraat 
beschonken bij het ochtendgloren 
hartstochtelijk bepraat 
er is niemand buiten jou  terwijl R. een 
middag later  werd bedacht 
mijn koninkrijk voor deze pracht 
om tenslotte met B. in de Bakker 
Korffstraat te  wonen 
die trouw met ontrouw zou belonen 
 
want in een stad als Leiden 
verhuis je niet de liefde maar het lijden 
 
- Boudewijn Büch; Sonnetten 

 
RD: Rapenburg - Namen en 
huisnummers: 
 
68: Matthias de Vries, zie gedenkplaat; 
schreef  de eerste aflevering van het 
Woordenboek  der Nederlandsche Taal 
65 (overzijde): Kneppelhout/ Klikspaan 
56: Hazelhoff Roelfzema 
37 (overzijde): Bilderdijk, zie 
gedenksteen 
 
‘Een geleerd man, Van de Kerckhove 
genaamd, heeft ooit betoogd dat de 
gracht waaraan ons gebouw ligt de 
langste gracht van de wereld zou zijn, 
want verderop verandert ze van naam, 
loopt door tot in de Rijn en de Rijn mondt 
uit in zee. Ze zou ook de mooiste gracht 
van de wereld zijn, want ze is de mooiste 
gracht in de fraaiste stad van de 
prachtigste provincie van Nederland en 
zoals bekend is Nederland de parel van 
Europa dat op haat beurt de keizerin der 
continenten is. Helaas kan ons gebouw 
zelf op geen enkele superlatief 
aanspraak maken.’  
- Frans Kellendonk; Letter en geest 
 
‘Op de hoek van het Rapenburg liep een 
vent met onder zijn handkar een hond, 
die moest trekken. Op zichzelf 
voldoende reden om hem een oor af te 
snijden.’  
- Harry Mulisch; Wenken voor de jongste 
dag 
 
‘Een andere Leidse belevenis die is 
blijven hangen is de keer dat ik op een 
haar na in het Rapenburg ben 
verdronken. In het Leidsch Dagblad is bij 
die gelegenheid zelfs mijn naam 
afgedrukt: een zekere Van het Reve uit 
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Amsterdam.’  
 
 
 
- Karel van het Reve; Afscheid van 
Leiden 
‘Met gemengde gevoelens staarde ik 
naar het grauwe gebouw aan de 
overkant, dat Willem de Zwijger daar 
bijna vier eeuwen geleden had laten 
bouwen als beloning voor Leidens 
heldhaftig verzet tegen de Spaanse 
overheerser. Er gebeurde daar iets. 
Sinds vroeg had ik studenten horen 
langskomen, meer dan gewoonlijk, de 
wandelstokken tikkend door de 
Kloksteeg en het bruggetje op. Nu was 
het stil, maar achter de zwijgende muren 
trilde een spanning die over het water tot 
mij doordrong.’  
- E. Hazelhoff Roelfzema; Soldaat van 
Oranje 
 
RA: Kloksteeg ‘Ik liep over de brug bij 
de Academie tussen de paaltjes door die 
verhinderen dat auto’s daar van de brug 
gebruik kunnen maken. Dat beurde mij 
op: ik was vrijer dan elke willekeurige 
auto. Ik keek de Kloksteeg in - in de 
duisternis waren vaag de omtrekken te 
zien van twee wandelaars waarvan de 
sexe nauwelijks te onderscheiden waren 
omdat ze wegvielen tegen het hoge 
zwart der Pieterskerk’ - Maarten ‘t Hart; 
Avondwandeling 
 
LA: Pieterskerkhof 
 
‘Van een ander hoorde ik dat hij in een 
boom op het Pieterskerkhof gezeten 
had. De burgemeester had gezegd dat 
hij eruit moest bewoonde.’   
- Barkema; Kunstgreep - Een Leidse 

thriller 
 
Pieterskerkgracht 
 
‘Tegen de avond, na het lesgeven bij Ars 
(nr. 9 - EM) stond Lucas in zijn erker en 
keek naar buiten.’ - Hotz; De vertekening 
 
RA: Diefsteeg 
 
‘We liepen naar de Diefsteeg. Daar 
betraden we een café waarvan de deur 
uitnodigend openstond.’ - Maarten ‘t 
Hart; Avondwandeling 
 
Breestraat oversteken, 
RD: Mandemakerssteeg 
LA: Aalmarkt 
 
terzijde (links): Vrouwensteeg 
 
‘Via de Vrouwensteeg fietste ze naar de 
Oude Singel.’ - Barkema; Kunstgreep 
 
RA: Kippenbrug 
 
LA: Apothekersdijk 
 
‘Ze moest een briefje afgeven op de 
Aalmarkt. Het was hoogzomer en An liep 
in de schaduw onder de welige bomen 
van de Apothekersdijk en had enig besef 
van welbevinden. Ze liep over de 
Kippenbrug en belde aan op de 
Aalmarkt.’ - Hotz; Ernstvuurwerk  
 
‘Hij studeerde te Leiden, betrok kamers 
op de Apothekersdijk, groette het 
echtpaar Van de Water zeer wellevend 
op straat en sprak het nooit meer.’ - 
Bordewijk; Noorderlicht 
 
RA: Prinsessekade  

 
‘De gezamenlijke wandeling naar het 
station werd voortgezet: wel praatte 
Schweitzer de hele weg via de 
Prinsessekade, Blauwpoortsbrug en 
Steenstraat, maar het waren alleen 
onschuldige anekdotes over het 
Residentie-Orkest.’ - Hotz; Eb en vloed 
 
RD: Turfmarkt 
 
‘An mocht op zo’n avond weleens 
beschuitjes gaan halen bij Kortenoever, 
de banketbakker op de Turfmarkt. Diens 
winkeldeur was nooit op slot.’ - Hotz; De 
tramrace en andere verhalen 
 
terzijde (rechts): Oude Vest 
 
Een dronken kastelein 
heeft op de Oude Vest 
van louter sacherijn 
twee kurken port ontflest 
 
- Kees Hakkert;  
Berichten uit de Leidse samenleving 
 
terzijde (rechts): Oude Singel 
 
‘Mijn vader overlegde met de brouwers 
en kuipers die hun schepen 
vastmeerden aan de Oude Vest voor 
ons huis. Mijn moeder kookte en hield de 
zaal schoon, zij bemoeide zich niet met 
de Schouwburg’  
- Daphne Meijer; Het plezier van de 
duivel 
 
RD: Nieuwe Beestenmarkt 
 
‘Op de Nieuwe Beestenmarkt zag ik dat 
bij het Turkse restaurant tafeltjes buiten 
op straat waren gezet’  

- Maarten ‘t Hart; Avondwandeling 
 
RA: Lammermarkt 
 
‘Op de Lammermarkt moest ik ‘s 
middags de weg vragen. Door de 
Sionssteeg en de Dolhuisstraat kon ik 
niet bij het Loridaanshof komen.’ - 
Maarten ‘t Hart; De kroongetuige 
 
LA: Korte Mare 
RD: Haarlemmerweg 
 
‘Het water van de trekvaart ruikt naar 
lente, zoals het water van de Vest maar 
zo zelden geurt. Ik sta aan de wallekant 
te wachten op de schuit. Naar 
Amsterdam wil ik, van Leiden over 
Halfweg, heb ik tegen de wachtenden 
gezegd.’  
- Daphne Meijer; Het plezier van de 
duivel 
 
bij Groenoordsplein oversteken 
onder Willem de Zwijgerlaan door 
Haarlemmertrekvaart volgen 
 
‘Meer dan dertig jaar geleden moet ik 
Oud-Poelgeest voor het eerst gezien 
hebben, terwijl ik met mijn grootvader 
langs de Haarlemmertrekvaart 
wandelde. Hij vertelde iets wat alle 
Leidenaren weten: dat er vroeger een 
beroemde dokter had gewoond die 
Boerhaave heette. De passagiers van de 
juist voorbijvarende trekschuit naar 
Haarlem wierpen een blik van 
bewondering op het huis van de man, 
wiens naam zij allen kenden.’ 
- Zonneveld; Boerhaave op Oud-
Poelgeest 
 
LA onder viaduct door 



©Fietersbond Leiden eo ©EM 
 

3

Haarlemmertrekvaart blijven volgen 
brug over - LA: Kwaaklaan 
 
‘Op de Kwaaklaan zette hij vaak de fiets 
tegen de stam van een van de 
populieren en zei ‘even een plasje 
plegen’. Ik durfde me niet te bewegen en 
zat verkrampt in de mand uit angst dat 
hij bij de geringste beweging langs de 
stam weg zou glijden en in de sloot 
terecht zou komen, waar ik in de mand 
tussen het riet zou komen te drijven als 
Mozes in het biezenkistje.’  
- Jan wolkers; Terug naar Oegstgeest 
 
LA: Poelgeesterweg 
terzijde (links): kasteel Oud Poelgeest 
 
Oud Poelgeest 
 
Diana rilt, de jachthond staart bekoord 
naar haar bemoste borsten in de kou 
Bij het kasteel de voorgeschreven pauw 
een zwaan glijdt spiegelend heen zoals 
het   hoort. 
Vergeeld cliché van Gods octobermoord; 
‘het blad vergaat om stal en bijgebouw, 
weemoed etcetera’ - verplichte rouw, 
welwillend knarst het ijzer in de poort. 
en kijk, de nevel openbaart een auto. 
een oude dame schiet haar kleurenfoto 
doeltreffend in de allerlaatste roos 
om daarna met haar pukje in haar armen 
haar groene koude borsten te 
verwarmen, 
de vruchtend van haar herfst, vormeloos 
voos 
 
- Bastet; Catacomben 
 
aan eind stoep op, weg over 
RD: fietspad Poelgeesterweg 
LA: Groene Maredijk, 

aan eind oversteken, 
RD: Mariënpoelstraat 
LA: Van Swietenstraat 
RA: Boerhaavelaan 
 
‘(...) en Cas zei terwijl hij me op mijn 
schouder sloeg: ‘Maarten, ik weet een 
leuk flatje voor je, met veel planten, een 
grote badkamer en een moderne 
slaapkamer, Boerhaavelaan 117, in een 
leuke buitenwijk, dat is net iets voor jou 
en dan neem ik jouw huis wel.’  
- Maarten Biesheuvel; Het nut van de 
wereld 
‘Het was een middag en ik moest naast 
een bureau gaan zitten en keek uit over 
een standbeeld van Boerhaave en een 
lagere school.’ - B. Büch; De blauwe 
salon 
 
LA: Rijnsburgerweg 
 
‘Vijfentwintig minuten stond ik langs de 
rand van de grote en drukke 
Rijnsburgerweg.’  
- Maarten Biesheuvel; De bruid 
 
‘Ze reed over de Rijnsburgerweg. Voor 
de spoorbomen stond ze te wachten 
voor een langzaam voorbijrijdende trein. 
Ze fietste verder door de Steenstraat, 
over het uitgestorven Rapenburg.’  
- Marijke Harberts; Doezamand 
 
onder Rijnsburgerviaduct door 
RD: Schuttersveld 
 
(...) 
Dan gingen we de beest uithangen, 
de hele troep naar het Schuttersveld 
met hutspot, peertjes, poffers, paling, 
met druiven, zuurstok en klein geld 
(...) 

 
- Jan de Kler; 
 Nostalgische relativisme (fragment) 
 
RA: Rijnsburgersingel 
LA: Steenstraat 
 
‘Bij de Blauwpoortsbrug waren een paar 
werklui bezig. Een auto reed langzaam 
weg bij het pannekoekrestaurant aan de 
overkant, dat de ramen had opengezet.’ 
- Kees van de Pijl; Esprit de corps 
 
RA: Morsstraat 
 
‘In gestrekte draf komen de agenten op 
de olifant de Morsstraat in en stoppen 
vlak voor de burgemeester. Buiten adem 
bij de Morspoort gekomen wordt hij een 
kale vlakte gewaar vol met puin. ‘Oh een 
atoombom’ krijt Cees.’ - A. Vuurzwaard; 
Van quatsch tot kövel 
 
RD: Morspoort 
 
‘Ik fietste de Morspoort uit en daarbuiten 
met mijn fiets aan de hand at ik wel niet 
met tranen, maar wel met regen mijn 
meegebrachte brood op, want het stond 
vast: ik kon geen cent onnodig uitgeven.’ 
- Annie Romein-Verschoor; Omzien in 
verwondering 
 
links aanhouden: Morsweg 
 
Morbus Parkinson (fragment) 
 
Alsof zijn ogen vallen 
waar hij staat, de Morsweg op 
de Morsweg op langs Klerks. 
(...) 
 
- Frank Koenegracht; De verdwijning van 

Leiden 
 
spoorwegovergang, LA, brug over 
RA: Haagweg 
 
‘Rechts een kerk met een groot 
Christusbeeld in de tuin, dan komen er 
sloten voor de huizen, de molen met zijn 
grote loods. Nu zijn we buiten, aan 
stuurboord is het water.’ 
- L.Th. Lehmann;  
Van Medemblik naar Hippolytushoef 
 
bij fietstunnels LA,  
RA 2e tunnel door 
RD: vervolg Haagweg 
Vinkweg (De Vink) 
 
Op ‘t hoekje van de Hooigracht 
en van den Nieuwen Rijn 
daar zwoer hij, dat hij zijn leven lang 
mijn boezemvriend zou zijn 
en halverwegen tusschen 
de Vink en de haagsche schouw, 
daar brak hij, zes weken later zowat, 
den eed van vriendentrouw. 
 
- Piet Paaltjens; Snikken en glimlachjes 
 
oversteken ri Voorschoten 
LA: Leidseweg 
 
 
‘Zij volgden de verroeste tramsporen. 
Het was even over zessen toen zij de 
zilverfabriek passeerden. Daar zag hij de 
toren van de gereformeerde kerk al die 
op een rechtopstaande zeppelin leek. 
Daarna het lage middeleeuwse torentje 
van de Willibrordkerk.’ 
- W.F. Hermans;  
De donkere kamer van Damocles 
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‘’Gaan we meteen door naar het hotel’, 
vroeg Wanda. ‘Nee, nog niet’, zei Enters 
hoofdschuddend en reed de Koningin 
Julianalaan af, maakte de bocht om het 
Voorschotense raadhuis en stopte dan 
waar aan de overkant van de Leidseweg 
de blauwe politielantaarn als een 
lichtend baken van nooit aflatende 
waakzaamheid aan de gevel hing.’ 
- Pim Hofdorp; Schoten op voorschot 
 
RD: Schoolstraat 
 
‘In Leiden nam hij weer een andere 
blauwe tram richting Den Haag. In 
Voorschoten stapte hij uit, bij de halte 
aan de noordzijde. Hij liep naar de 
smalle dorpsstraat. Bij de sigarenwinkel 
(t.o. Bakkersteeg - EM) verlangzaamde 
hij zijn passen. ‘Sigarenmagazijn Eureka’ 
stond erop in zilveren letters. In het witte 
huisje tegenover de andere tramhalte 
was nog altijd het 
schoenherstellersbedrijf ‘t Centrum. Het 
centrum... en het lag juist aan de rand 
van het dorp, bij de halte waar de 
tramsporen alweer uit elkaar gingen.’ 
- W.F. Hermans;  
De donkere kamer van Damocles 
 
LA: Bakkersteeg 
LA: Voorstraat  
(ri Hotel Het Wapen van Voorschoten) 
 
‘We zullen hem maar een beetje uit de 
loop, uit de drukte zetten’, zei Enters, 
toen ze de smalle straat langs de 
kerkhofmuur inreden die naar hun hotel 
leidde, ‘want morgen... met die 
markt..wacht, daar links zie ik geloof ik 
wel een gat...’ Meteen wendde hij het 
stuur, de lichten van de koplampen 
zwaaiden door de etalage van een 

boekwinkel, verlichtten een bruggetje, 
weerspiegelden zich in donker water. 
‘Hier is het geloof ik wel...’ En het was 
deze avond druk in de gelagkamer van 
‘Het Wapen van Voorschoten’, druk en 
rumoerig. Het bedrijf en de 
feestelijkheden van de paardenmarkt 
morgen hadden hier al hun voorspel.’ - 
P. Hofdorp; Schoten op voorschot 
 
RA: Molenlaan 
 
‘Dit hier langs de Molenlaan is de 
kerksloot’, verklaarde Jelle.  
- P. Hofdorp; Schoten op voorschot 
 
RD: Fabritiuslaan 
LA: Frans Halsplantsoen 
RA fietspad op, Vlietlandbrug over 
LA langs Vliet: Spekpolderweg, 
Vlietweg, (onder brug door) 
Cronesteynpad 
 
‘Ik heb een tijd een bootje gehad, zo’n 
drijvende ijskast met een grote 
buitenboordmotor. De ligplaats van dat 
ding was bij een kleine scheepswerf 
tussen Leiden en Voorschoten aan de 
Vliet.’  
- Maarten Biesheuvel;  
Slager op plezierboot (uit Duizend 
vlinders) 
 
‘Reeds ter hoogte van Voorschoten 
bemerkte ik dat mijn stemming veel 
beter was geworden. Een kwartier 
geleden was ik somber uit Leiden 
vertrokken. Maar fietsen is een 
handeling die je geheel gedachtenloos 
kunt verrichten en die niettemin ook dan 
een opmonterend effect heeft. 
Bovendien kon ik bijna de gehele 
afstand afleggen over smalle 

polderwegen langs brede kanalen.’  
- Maarten ‘t Hart; Mammoet op zondag 
na spoorwegovergang LA fietsbrug 
over, 
Kanaalweg oversteken naar fietspad, 
RA direct LA en weer  RA: 
Franchimontlaan 
 
‘In de eerste dagen van januari betrok ik 
de twee kamers in de Professorenwijk. 
Mijn huisgenoot werd eerst een 
roodharige ingenieur uit Delft en later 
een aardige rechtsgeleerde die mijn 
levenspad langer zou kruisen dan de 
periode van onze gezamenlijke 
bewoning van het pand aan de F-laan.’ 
- B. Büch; In de professorenwijk 
 
RA: De Sitterlaan 
LA: Lorentzkade 
RA: Lammenschansweg 
 
bij stoplicht LA: Zoeterwoudse Singel 
 
‘Het Rapenburg met zijn uitlopende 
bomen, zijn kuierende mensen, de 
Zoeterwoudse Singel met zijn rust en 
prachtig park van waaruit pauwekreten 
opstijgen, het is allemaal zo anders dan 
bij ons.’  
- W. Otterspeer; Zo’n vreemde drang 
van binnen 
 
‘De Zoeterwoudse Singel had geen zijde 
met even nummers, maar de huizen 
waren doorlopend genummerd. Aan de 
overkant van de zigzag verlopende 
vroegere vestinggracht was een 
parkachtige aanleg met enorme 
treurwilgen. Nummer vier en zeventig lag 
precies aan de binnenkant van een 
scherpe punt van de zigzaglijn. - W.F. 
Hermans;  

De donkere kamer van Damocles 
 
RD: Witte Singel 
 
Witte Singel 
 
Elke ochtend fietst hij 
langs het water 
moord, beschietingen 
zouden hier uitkomst bieden 
niet dat je er wat 
aan hebt 
een struik torst 
druppels 
het eerste vuur zit 
in een web 
 
- Wim Brands; Inslag 
 
Links, langs de Vliet: Jan van Goyen 
kade. 
Op nr. 31 woonde Maarten ‘t Hart. 
 
‘Ik ging er op een avond heen: in de 
grote bovenachterkamer op de Witte 
Singel nr 32 zat Huizinga achter zijn 
bureau weggedoken binnen de lichtkring 
van een groen bureaulampje, dat 
nadrukkelijk suggereerde dat je stoorde.’ 
- Annie Romein-Verschoor;  
Omzien in verwondering 
 
LA: Noordeinde 
 
‘En zo liep ik na de grote vakantie langs 
de Rijnsburgerweg naar de Mulo op het 
Noordeinde. Een uur lopen.’  
- Jan Wolkers; Terug naar Oegstgeest 
 
terzijde (links): Weddesteeg 
 
‘Om al die Germaanse bombarie om die 
schilder die ‘Het Joodse Bruidje’ zonder 
ster vereeuwigd had, besloten Piet 
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Ranzijn en ik op de vroege ochtend van 
die herdenkingsdag (geboortedag 
Rembrandt - EM) een zelfgemaakte 
krans aan de gevel van zijn geboortehuis 
in die donkere armoedige Weddesteeg 
te hangen.’  
- Jan Wolkers; De walgvogel 
 
RD: Breestraat - Namen en 
rugnummers: 
 
84: Jan van Hout 
30: Jacob van Lennep 
24: geboortehuis Kneppelhout/ 
Klikspaan 
Bordewijk heeft in 1945 in de Breestraat 
gewoond. 
 
‘Maar het was eerst en vooral zaak een 
kosthuis te vinden voor de nacht viel. 
Delsing had mij een aardige ploerterij 
aangeraden op de Breestraat 37 bij een 
zekere juffrouw Fles.’  
- Godfried Bomans; Pieter Bas 
 
Op de gevel van het stadhuis zijn twee 
gedichten van Jan van Hout te lezen. 
 
LA: Trouwstraatje 
RA: Koornbrug 
 
‘De tegenstelling met het kantoor was 
groot, want prachtige kamers hadden 
voor een uitzicht op breed water, veel 
vertier op beide wallen en door de 
kolommen van de Korenbrug des 
zaterdags een frisse blik op de 
bloemenmarkt. Achter keek men uit op 
de ronde gekanteelde muur van de 
Burcht op haar heuvel en het zwaar 
geboomte aan haar voet.’ - F. Bordewijk; 
Noorderlicht 
 

RD: Burgsteeg (de Burcht) 
 
De Leidse burcht was een attractie, 
we renden rond de smalle rand 
en zagen rondom Leidse daken 
en verderop het groene land 
 
- Jan de Kler; Nostalgisch relativisme 
 
Vanaf 1533 vergaderde de 
Rederijkerskamer elke woensdagavond 
in het Heerenlogement, de huidige 
bibliotheek. 
 
RA: Nieuwstraat 
 
‘Via de Groenesteeg en de Nieuwstraat 
fietste ik naar café De Kroon om een kop 
koffie te drinken.’ - M. Barkema; Dood 
door onschuld 
 
RA: Hartesteeg 
LA: Nieuwe Rijn 
 
Het water van de Nieuwe Rijn 
lijkt niet te stromen 
maar gaat heen en weer 
Vanuit ‘Meneer Jansen’ 
zie ik de groen-bruine kade. 
 
- Frouke I. Welling; Wachten bij Meneer 
Jansen 
 
(oversteken, RD) 
Herenbrug over 
LA: Herengracht 
 
‘Hij is mij gaan aankondigen en korte tijd 
later stapte ik op de Herengracht ons 
huis binnen. Iedereen was thuis op die 
vroege, vreugdevolle morgen, mijn 
ouders, mijn twee zusters en mijn 
verloofde. Een weerzien met iemand die 

men niet meer had verwacht is 
onbeschrijflijk.’  
- Nick Nicholls; De kartonnen doos 
 
RD: Kalvermarkt 
 
‘Nu is er aan de overkant van de 
Herengracht op de hoek van de 
Kalvermarkt een klein grachtje, de 
Zuidsingel, een schilderachtig grachtje. - 
F. Bordewijk; Fantastische vertellingen 
 
RD: Havenplein 
RA: Haven 
 
‘In de Leidse Haven steekt een soort 
schiereilandje uit of misschien zou je 
moeten zeggen een lange stenen pier, 
waarop zich een rijtje huizen bevindt, de 
zijgevel van het laatste huis vormt het 
einde van pier.’  
- Willem van Toorn; A house with a view 
 
LA: Zijlpoort 
 
‘Onder de Zijlpoort door en langs de 
Haven fietste ze tussen de eerste junks 
op het Havenplein door richting 
Haarlemmerstraat.’  
- Barkema; Kunstgreep 
 
 

 


