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Route Literaire Fietstocht 
 

  
 
 
La: linksaf; L : aan de linkerkant 
Ra: Rechtsaf; R : aan de rechterkant 
Rd: rechtdoor 
 
De genoemde plekken worden in de fragmenten  
beschreven. Het geheel kan je later nalezen in het 
erbij vermelde boek.  
 
 
Koornbrug 
Crisis en oorlog hadden veel nieuwe dingen zoek 
gemaakt, maar niet in mijn kamer, vond ik, Mijn passie  
werd een vruchtbaar vertrekpunt. Ik wilde alles weten 
over die jaren, ook over andere bewegingen in andere 
kunsten. ’s Zaterdags zocht ik op de Koornbrug  aan de 
boekenstallen naar gegevens. 
Uit: Eb en vloed, F.B. Hotz.. 
 
L: café Meneer Jansen 
Het water van de Nieuwe Rijn 
Lijkt niet te stromen 
Maar gaat heen en weer 
Vanuit Meneer Jansen 
Zie ik de groen-bruine kade 
 
Uit: wachten bij Meneer Jansen, Frouke.I.Welling, 
(Schrijversclub Leiden) 
 
Rd: Burgsteeg 
 
Nieuwstraat 
In het Heerenloogement, nu bibliotheek kwam de 
Rederijkerskamer bijeen om de week op 
woensdagavond, o.a. Bilderdijk, Hildebrand (Nicolaas 
Beets) 
 
La: vd Sterrepad 
Zij beklommen de statige Burchtheuvel, Leidens centrum, 
zo moeilijk te vinden voor de oningewijde… 
Uit Noorderlicht, F. Bordewijk 
 

Ra: Oude Rijn 
 
Oude Rijn 
 
Voor de grap en dronken 
langs je huis gefietst vannacht. 
Je was er niet. Zoals verwacht. 
De straatlantaren stond te lonken. 
 
De sterren schrompelden, desondanks, 
en lieten wind en leegte langs. 
 
Uit: gedichten, mei 2000, Homme A. Piest (1965-2000) 
 
La: brug over 
Rd: Hooglandse Kerksteeg 
Ra: Haarlemmerstraat 
Rd: Hooigracht oversteken 
 
Rd: Haarlemmerstraat 
Als Hans op zolder van dat laatste huis op een stoel ging 
staan, kon ze mij (zei ze) door het dakraampje zien 
aankomen van de halte van de blauwe tram, die mij van 
Haarlem via Hillegom, Lisse en Sassenheim naar Leiden 
had gebracht, en daar door de Haarlemmerstraat naar de 
Haven. 
Uit: een house with a view, Willem van Toorn 
 
Rd: Havenplein 
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 de pier 
Uit: a house with a view, Willem van Toorn 
 
Rd: Haven 
 
Rd: Zijlpoort onderdoor 
Aan het eind van het plein staat een hoge, brede 
stadspoort met een woning erboven en een torentje erop. 
Ook een heel oude van heel lang geleden. Onder het 
torentje zitten rood-wit geschilderde luiken stevig dicht 
voor een hoog venster, en daaronder steekt een lange 
vlaggenmast schuin omhoog. De klok van het torentje 
staat stil en wijst een minuut voor twaalf aan 
Uit: Pol en Lot, de poort, Selma Noort 
 
Ra: Zijlsingel 
 
Hoge Rijndijk oversteken 
Toen zij drie uur later op de Rijndijk in Leiden reden, 
scheen zelfs de zon. –waarom zit jij zo te grinniken? 
Vroeg Spuybroek. Spuybroek was een jonge 
marechaussee, ongeveer van Osewoudt’s eigen leeftijd. 
Osewoudt zei:-omdat het voor het eerst is dat ik het 
vaderland terugzie sinds het is bevrijd. Verrek daar heb je 
dat ook gekke trammetje nog.  
Uit: de donkere kamer van Damocles, W.F. Hermans. 
 
La: brug over 
 
Ra: Zoeterwoudsesingel 
De Zoeterwoudese Singel met zijn rust en prachtige park 
waaruit pauwekreten opstijgen, het is allemaal zo anders 
dan bij ons 
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Uit: zo’n vreemde drang van binnen, Willem Otterspeer 
 
La: Cronesteinkade 
La : vd Brandelerkade 
 
Ra: Lorenzkade 
„dat is een mooie vrouw, Boudewijn, wat vindt haar 
familie ervan?”Oom Wim chanteerde mij. Ik wist snel 
raad en antwoordde snedig:”ach meneer,  ik lul niet over 
jouw verhouding met mevrouw Y. op de L-kade, dus wat 
zou het?” 
uit: in de Professorenwijk, Boudewijn Buch. 
 
Rd: Lammenschansweg oversteken 
Dat gaf niks, zei hij en bood mij twee rijksdaalders per 
gemeenteraadsvergadering. Ik hoefde alleen maar zo 
letterlijk mogelijk op te schrijven wat daar geouwehoerd 
werd en mijn aantekeningen vervolgens in de brievenbus  
van zijn verloofde aan de Lammenschansweg te gooien.  
Uit: Sterremeer, F. Springer 
 
Als je de Lammenschansweg oversteekt 
(Komend dus uit de Professorenwijk) 
Kom je erdoor. Tuinstadtwijk. Op de hoek woonde een 
jonge dichter die ik kende….. 
Uit: Hortografie, de groeten aan Leiden, Jan Zitman 
 
Rd: Leliestraat 
….Straatnamen om er maar een paar te noemen: 
Pioenstraat, Resedastraat, Leliestraat. 
Een hele flora was hier uitgestort. 
Zo was de orde van de jaren dertig,  
De nieuwe zou nog komen, in de nacht. 
Uit: Hortografie, de groeten aan Leiden, Jan Zitman 
 
La: Resedastraat 
Ra: Pioenhof 
Rd: Pioenstraat 
Ra: Herenstraat  
 
Rd: Witte Singel oversteken 
Witte Singel 
 
Elke ochtend fietst hij 
Langs het water 
 
Moord, beschietingen 
Zouden hier uitkomst bieden 
 
Niet dat je er wat 
An hebt 
 
Een struik torst 
Druppels 
 
Het eerste uur zit 
In een web 
Uit: inslag, Wim Brands 
 
Brug over 
La: Boisotkade 
R: Vliet 
 
Op de hoek: Gemeentearchief 

Maar K. vond een paar uur later de tentoonstelling – 
waar ik een catalogus stal – interessanter dan de filosoof. 
Een tentoonstelling in het gemeentearchief over Douza. 
(Bernadette:”zeg, weet je dat Spinoza ook al gelezen 
werd door Goethe”)  
Uit: de blauwe salon, Boudewijn Buch 
 
Ra: Kaiserstraat 
Ik koos voor de Kaiserstraat . Tientallen mensen zaten 
buiten op de geïmproviseerde terrassen en ze waren 
zelfs nog in staat om te praten, ondanks de warmte, 
zodat de avondlucht vol was van hun stemmen. 
Uit: avondwandeling, Maarten ‘t Hart 
 
Voor Plexus: la 
 
Ra: 5e Binnenvestgracht, nr. 7a Clusiustuin 
Op een zonnige augustusdag begaf ik mij in mijn blauwe 
tentamenpak met zilvergrijze stropdas naar het 
laboratorium van de hoogleraar in plantensystematiek. 
Het lag tegenover de Hortus aan een stil, zonnig 
grachtje, waar nooit iemand kwam. Toch bleek in het 
onooglijke gebouwtje een secretaresse aanwezig die mij 
aankondigde bij de net als Professor Glor uit Zwitserland 
afkomstige hoogleraar Hegnauer. 
Hij verscheen zelf en zei: “Het is mooi weer, we gaan de 
Hortus Clusianus in. Dat was een kleine privé-tuin naast 
het laboratorium 
Uit: het roer kan nog zesmaal om, Maarten ’t Hart. 
 
Ra: Nonnensteeg 
 
La: Rapenburg  
Aan de overkant van het Rapenburg – de kant van de 
Academie – fietste op dat moment Maarten Biesheuvel 
voorbij. Hij was op weg naar mijn College. “Daar rijdt 
weer zo’n sufferd het water in”, dacht hij bij zichzelf. “Het 
is jammer dat ik niet kan blijven kijken hoe het afloopt, 
maar dan kom ik te laat op dat college”. Hij reed door. Ik 
zag Maarten niet. Wel zag ik op mijn oever een meisje 
fietsen, een Slaviste, die misschien ook op weg was naar 
mijn college. 
Uit: Afscheid van Leiden, Karel van het Reve. 
 
La: Doelensteeg 
Nu was ze zijn opdrachtgeefster. Ze voelde zich prettig in 
haar rol en nodigde hem uit even wat te gaan eten bij 
Camino Real in de Doelensteeg. Hij was een 
onderhoudend verteller en hij vertelde van zijn laatste 
reis naar China. 
Uit: Kunstgreep, een Leidse thriller, Barkema 
 
Ra: Doelengracht 
La: Groenhazengracht 
Ra: Rembrandtstraat 
Ra: Noordeinde 
 
La: Weddesteeg 
Hij bleef bij me slapen en ‘s ochtends om zes uur, wakker 
geworden in een vreemde bittere boslucht, gingen we 
met die slappe en te grote en te schrale krans die ik over 
mijn schouder hing, spijkers en een hamer, het gedicht 
en een potje gluton op weg naar de Weddesteeg. 
Rembrandt here we come!……….Toen we bij het 
geboortehuis van Rembrandt aankwamen, waar aan de 
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gevel een gedenksteen was ingemetseld waarop stond: 
hier werd geboren den 15den juli 1606 Rembrandt van 
Rijn, lazen we dat we ons hadden vergist. Het was 
vrijdag de veertiende. 
Uit: de walgvogel, Jan Wolkers. 
 
Rembrandtbrug over rd: 1e binnenvestgracht 
L: Park de put 
L: 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. 
Uit: Omzien in verwondering, Annie Romein-Verschoor 
 
Ra: Morsstraat 
 
La: Steenstraat 
Bij de Blauwpoortsbrug waren een paar werklui en een 
ober bezig, om boven een grote vlonder die daar in het 
water lag, een snoer met kleurige lampjes aan te sluiten 
zodat het als een terras dienst kon doen. Het licht van de 
straatlantaarns pakte het witte jasje van de ober goed uit 
het schemerige gedoe daar beneden; een taxi reed 
langzaam weg bij het Pannenkoekrestaurant aan de 
overkant, dat de ramen had opengezet. 
Uit: Esprit de corps, Kees vd Pijl 
 
Ra Rijnsburgersingel 
 
La schuttersveld 
3 oktober, 1962 
 
Kijken met lange nekken 
Naar het indrukwekkende kansspel 
Alhoewel, dat was meer in tel, 
Ik me moest houden bij het touwtjestrekken. 
 
Daar liep ik met pa en ma over het Schuttersveldergruis; 
Straks om halftwee kijken naar de stoet 
En na de burgemeesters groet 
Griezelen in het gemotoriseerde spookhuis. 
 
Als slot van de dag, des avonds om elf 
(gefabriceerd door de firma Kat) 
een fraai werk met vuur. 
 
Wat joegen die lichtkogels hoog. 
Daar in ’t flauw schijnsel, dat was pas wat: 
Stevig omkneld in de knuistjes de gewonnen pijl en boog. 
Uit: Leiden lady, Rik Hasselbach. 
 
Rd: Rijnsburgerweg   
Ze fietste en fietste maar, ze werd doornat en tenslotte 
wist ze niet of het de regendruppels of tranen waren die 
langs haar gezicht gleden. Ze reed terug over de 
Rijnsburgerweg. Voor de spoorbomen stond ze te 
wachten voor een langzaam voorbijrijdende trein. Achter 
de ramen zag ze mensen, ze zaten daar warm en droog 
en waren op weg naar een bestemming, een doel. Karin 
keek hen verlangend na. 
Uit: Doezamand, Marijke Harberts 
 
Ra: Kagerstraat 

De Kagerstraat was een doodlopende straat. Zelfs op de 
trottoirs schoot onkruid op tussen de tegels. Het was er 
doodstil, de klinkers waren bleek en het verkeer meed 
deze fuik vanwege een afsluitend hek. Daarachter was 
alleen vuil gras. 
Op een middag in september, bij bedekt weer, stond ik bij 
dat witte hek.  
Uit: de voetnoot, F.B. Hotz 
 
La: Faljerilstraat 
Ra: Houtlaan 
De tram kwam gauw en ze reden door de stad naar de 
Houtlaan. Ze liepen door de Leidse Hout. 
Een eekhoorn verscheen toverachtig snel en toonde 
geen angst voor mensen. 
Uit: de vertekening, F.B. Hotz 
 
Voor Leidse Hout: la: Johan Koster weg 
 
Ra: van Slingelandtlaan 
Ineens een beeld uit het begin van de oorlog (Plotseling 
weet ik nu ook hoe dat beeld is opgeroepen. Door de 
kardinaalsmutsen van hierboven. Die heb ik daar, in 
diezelfde laan die ik nu weer verder ga, voor het eerst 
gezien). De grote laan in de Leidse Hout die ik vanaf de 
Van Slingelandtweg in loop 
Uit: de onverbiddelijke tijd, Jan Wolkers 
 
Ra: Warmonderweg 
Ra: Poelgeesterweg 
Ra, la: Leidse hout in: Groene Maredijk 
Rd: Bij molen: bruggetje over 
La: Zweilandlaan 
Onder spoorviaduct door 
 
Rd: Willem de Zwijgerlaan 
De geur van koeiestront van de veemarkt in de 
Groenoordhallen herinnerde mij eraan dat ik hier 
binnenkort foto’s moest maken voor een reportage in een 
agrarisch tijdschrift. Met doodsverachting stak ik de 
Willem de Zwijgerlaan over en fietste door de binnenstad 
van Leiden naar het Stadhuis, juist op tijd om ook de 
wethouder op zijn zware dienstfiets het Stadhuisplein te 
zien opdraaien. 
Uit: dood door onschuld, M. Barkema 
 
Brug over 
Ra: Haarlemmerweg 
Rd: Maresingel oversteken: Vestwal 
Ra, la: Nieuwe Mare 
Rd: Langegracht oversteken,  
Rd: Nieuwe Mare 
 
Ra: Oude Singel 
“Ja zeker, meneer. De Lakennijverheid is tot de helft 
teruggelopen. Er is veel bedeling gekomen. En aan de 
Nieuwe Singel, bij ons tegenover de Schouwburg, staan 
de huizen leeg. Het is een groot probleem, waar de hele 
stad onder zucht. 
Uit: het plezier van de duivel, Daphne Meijer. 
 
R: Lakenhal 
"Uiteindelijk hielp Floors oudste broer Joost haar aan een 
baan voor vier dagen in de week als suppoost in de 
Lakenhal, een klein museum met zeventiende-eeuwse 



©Fietersbond Leiden eo ©EM 
 

4

meesters, stijlkamers en vitrines met oude kostuums. 
(Daar zat zij op een stoel in een van de zalen, in het 
gedempte kunstlicht, omringd door houten lambriseringen 
en in bruintinten uitgevoerde portretten van zelfvoldane 
regenten.) Het was er zelfs in het weekend nooit druk, en 
slechts af en toe werd het zachte gesuis van de 
klimaatbeheersing doorbroken door het kraken van de 
houten vloer, dat zalen lang de nadering van een 
bezoeker aankondigde." 
Uit: Zuiderkruis, Pauline Slot 
 
La: Turfmarkt 
 
Rd: Prinsessekade 
Intussen was het Kort Rapenburg overkluisd door de 
komst van de elektrische tram in Leiden. De huizen en 
het café Fransiscanerbräu schuin aan de overkant 
werden afgebroken. Er ontstond een brede hoofdweg 
aan het water die verderop de deftige naam kreeg van 
Princessekade. Oom en Tante waren daarmee 
ingenomen: het bracht hun zaak als vanzelf op beter 
stand. 
Uit: tramrace en andere verhalen, ..Hotz. 
 
Rd: Kort rapenburg 
 
La: Breestraat 
Ik liet mij vanaf het Paleis Noordeinde naar Leiden rijden, 
nieuwsgierig wat ik er zou vinden. De stad lag vuns en 
afgeleefd onder de vale hemel. Minerva was potdicht, 
alsof het nooit meer open zou gaan. Ik verzocht de 
chauffeur er te wachten en liep de Breestraat uit, linksaf 
het Rapenburg op. Alle bomen waren verdwenen, de 
gracht kromde zich kaal en verlaten aan weerszijden van 
vuilbeschuimd water. 
Uit: Soldaat van oranje, Erik Hazelhoff-Roelfzema 
 
L: nr 14: woonhuis Kneppelhout 
L: nr 24: geboortehuis van Kneppelhout (Klikspaan)  
L: nr. 30: woonhuis Bilderdijk en Jacob van Lennep 
R: nr. 37: gedenksteen Pieter Bas 
 
L: nr. 60: Stadsgehoorzaal 
Men zou het uiterlijk van het gebouw waar de concerten 
van Sempre worden uitgevoerd niet aanzien, dat het de 
tempel der kunst is. De gehoorzaal toch is een nietig 
gebouw; het heeft wel iets van een badhuisje, het 
verbreekt de schoone bouworde der Breestraat; dit ergert 
mij, ik zou het daarom kunnen haten, maar ik vergeet dit, 
wanneer ik bedenk op welk een edele wijze daar binnen 
geofferd wordt op het altaar der kunst 
Uit: nagelaten snikken, Piet Paaltjens 
 
L: nr. 84 woonhuis Jan van Hout schreef daar het 
Lotteriespel, opgevoerd bij de Rederijkerskamer 
R: nr. 83-85 woonhuis Hieronymus van Alphen 
R: nr. 103 woonhuis Jacob Cats 
L: nr. 114c (bestaat niet meer) woonhuis Nicolaas Beets 
(Hildebrand) 
 
L: stadhuis 
Het verbrand stadhuis 
 
Juist in de koudste nacht 
Van sprokkelmaand sprokkelde ‘t vuur het dode, 

Het drooggestookte hout van kast en plint, 
De dorre bladeren van papier en band, 
En joeg ze in vlammen, aangeblazen door 
De ijskoude storm – die door gebarsten ruiten 
Gierend een toegang vond -, in gang en zaal. 
Tot al het houtwerk brandde en vuurge tongen 
Lekten om alle stenen. Een brandstapel, 
De grootste die ooit Leiden zag, een toorts, 
Optoppende  in de toren, laaide en dreef 
Zijn gloed en walm de lange lijsten langs, 
Door al de huizen van dat huis, door al de 
Huizen achter dat huis, ernaast, erover, 
En aldoor woei de storm en aldoor hakten 
Bijlen het ijs, en aldoor dreef de stoom 
Het water, dat weer ijs werd, en waar ’t water 
Bleef, dwarlend in de wind, neersloeg als ijs 
Op alle wanden, tot de venstergaten 
Stonden in witte pegels, witte rotsen, 
Een grottenbouw van ijs, en dreunend stortten 
Blokken van muur en toren, tot opeens 
De toren zelf boven een wolk van roet 
Wankelde en viel en ’t carillon voor ’t laatst 
Zijn angstwekkend geluid gaf en begraven 
Werd in het puin. Die nacht, die gruwbare nacht......... 
Uit oorspronkelijk dichtwerk, Albert Verwey 
 
La Koornbrugsteeg 
Koornbrug 


