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Leiden
Stad van Rembrandt, Einstein en Boerhaave

Leiden is dit jaar Europese hoofdstad van de wetenschap. Geen wonder, want een 
niet te stillen honger naar kennis heeft de stad tijdens de Gouden Eeuw groot  

gemaakt. Dat dit nog altijd in het DNA zit, wordt buiten het oude centrum onder-
streept door het vernieuwde Naturalis, vorig jaar verkozen tot Europees Museum van 

het jaar. En hadden we al gezegd dat Leiden ook ontzettend mooi en gezellig is?

Tekst en foto’s Hans Avontuur

•

Uitzicht vanaf de Leidse 
Burcht. Rechts: woning bij 

de stadstimmerwerf.
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et is vroeg in de ochtend. Ik wandel langs de 
grachten van de binnenstad. Het donkere water 
kabbelt zachtjes tussen de kades van het 
Rapenburg. De klassieke straatlantaarns zijn 
nog aan. Het licht glinstert en legt een warme 
gloed over de gevels van de herenhuizen die  
hier in de Gouden Eeuw zijn gebouwd. Groot, 

groter, grootst. Mooi, mooier, mooist.
Terwijl ik afbuig naar de Pieterswijk, ontwaakt de stad. Er gaat 
een luik open, een fietser passeert, een dame laat haar hondje uit. 
Op de gevel van een nogal lelijke nieuwbouw zit een steen die 
meldt dat Rembrandt van Rijn op deze plek is geboren. In deze 
buurt moet het molenaarszoontje in korte broek hebben 
rondgerend.
Leiden is trots op Rembrandt, die er 25 jaar woonde voor hij 
naar Amsterdam vertrok. Op tal van plaatsen in de stad vind  
je herinneringen aan de schilder. Zoals de Latijnse School, waar 
hij leerde tekenen, het huis van zijn leermeester Jacob van 
Swanenburg, het adres van een mogelijk atelier en museum  
De Lakenhal, dat enkele werken van hem in de collectie heeft.
Het is opmerkelijk hoeveel bekende schilders Leiden heeft 
voortgebracht met behalve Rembrandt ook Jan Lievens, Gerrit 
Dou, Jan van Goyen en Jan Steen, inderdaad, die van het 
huishouden. Bij de Latijnse School kijk ik door een raam. Als je 
dat tien seconden doet wordt er à la Rembrandt een portret van 
je geschetst dat je later kunt downloaden. En bij de Young 
Rembrandt Studio in het voormalige atelier van Jacob van 
Swanenburg bekijk ik een korte film over het leven van 
Rembrandt en zijn tijdgenoten.

EEN TULP VAN TIENDUIZEND GULDEN
De winterzon strijkt door de stad. De straten glanzen, bruggen 
glimmen, ramen fonkelen. Dit klinkt niet meteen naar het 
ideale seizoen voor een bezoek aan de Hortus Botanicus, toch is 
het er fijn. Het is de oudste botanische tuin van Nederland en 
heeft – lekker in de koude maanden – enkele kassen met 
tropische planten die je kunt bezoeken.
Na een rondje door kassen en tuinen, zoek ik een plaatsje in het 
café dat ook wanden van glas heeft. Het is er helder en licht.  
Een ideale plek om wat meer te lezen over de Hortus die eind 
16de eeuw al beroemd was vanwege Europa’s eerste grote 
tulpencollectie. Er ontstond daarna een ware gekte rondom de 
bloem. Één bol van de Semper augustus kostte op het hoogtepunt 
10.000 gulden, evenveel als een leuk grachtenpandje.
De Hortus is onderdeel van de universiteit die in 1575 werd 
gesticht. De zucht naar kennis wordt helder uitgelegd in 
Rijksmuseum Boerhaave, een van de topmusea in de stad. Bij 
Boerhaave is onder meer een anatomisch theater op originele 
schaal nagebouwd.
Ik haal een fiets op bij mijn uitvalsbasis Boutique Hotel d’Oude 
Morsch en trap door het centrum. Het gaat over bruggen en  >

De universiteit is overal 
zicht- en voelbaar. 

H

EUROPEAN CITY OF SCIENCE 2022

Met als thema ‘365 dagen nieuwsgierig’ is 
Leiden dit jaar de Europese hoofdstad van de 
wetenschap. Er zijn lezingen, workshops, 
excursies, tentoonstellingen en evenementen die 
de geest moeten uitdagen en voeden. Niet 
hoogdravend, maar bedoeld om wetenschap  
en samenleving met elkaar te verbinden.  
Daarbij mag het ook schuren tussen kunst en 
wetenschap. Of zoals Einstein zei: ‘Phantasie ist 
wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrentzt.’

leiden2022.nl

Het centrum is rijk  
aan leuke winkels; 
opwarmen in de kassen 
van de Hortus 
Botanicus; aan het 
Rapenburg werden de 
stadspaleizen gebouwd. 
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pleintjes, langs grachten en de Rijn. De buurten ademen 
allemaal hun eigen sfeer: de rijkdom aan het Rapenburg,  
de smalle straatjes in de Pieterswijk, het groen aan de Singel.
Eenmaal buiten het stadshart parkeer ik mijn fiets bij een 
voormalige meelfabriek, nu de eigentijdse brasserie Zijlstroom. 
Chefkok Martijn van der Meer vertelt er over de manier waarop 
ze duurzamer koken met regionale producten als basis: “Als je 
eten en drinken serveert, moet je ook nadenken over gezondheid 
en impact. Dat hoeft niet ingewikkeld en voor honderd procent. 
Het begint al met de eenvoudige vraag of je de spullen die je 
nodig hebt ook van dichtbij kunt halen.”
Martijn benadrukt dat het zoeken is naar een balans tussen 
economisch verantwoord en idealisme. “Maar het is erg leuk om 
ermee bezig te zijn. Als mensen eenmaal weten dat je op zoek 
bent naar creatieve oplossingen komen ze ook naar jou toe. 
Waarom zou ik bijvoorbeeld zelf ijs gaan maken als er een 
zuivelboerderij om de hoek zit waar ze een topproduct hebben. 
Dan is samen optrekken veel leuker en logischer.”

TUSSEN DE SCHAPENVACHTJES
Na een heerlijke lunch met huisgerookte zalm op vers donker 
brood, fiets ik terug naar de stad. De route gaat door de 
Zijlpoort, één van de twee overgebleven originele stadspoorten. 
Eenmaal uit het zadel beklim ik de Burcht, een ronde toren die 
op een verdedigingsheuvel is gebouwd. Door de groei van de 
stad verloor het al snel zijn functie en werd het in de Gouden 
Eeuw een stadspark.
Zoals de burgers toen flaneerden tussen de fruitbomen en zich 
vermaakten met een doolhof, zo loop je er nu een rondje dat 360 
graden uitkijkt over de trap-, tuit- en klokgevels van het oude 
centrum. Blikvanger is de Hooglandse Kerk. In dit gebedshuis 
ligt onder anderen Justinus van Nassau begraven, de bastaard-
zoon van Willem van Oranje.
Aan de voet van de heuvel bevindt zich een klein pleintje. Het  
is een sfeervol hoekje zoals je die in Leiden wel meer vindt. 
Aangekleed met toffe tafels, stoelen, windlichten en een 
vuurkorf. Ik strijk er neer tussen de schapenvachtjes voor een 
cappuccino, terwijl de middagzon nog net over de omliggende 
daken komt.
Leiden was, na Amsterdam, lang de tweede stad van de 
Republiek. Het verklaart mede de rijkdom aan gevels, grachten, 
musea, podia en allure. Voor het avond wordt, wil ik nog even 
naar het museum De Lakenhal, dat vooral is gericht op de 
geschiedenis van Leiden. Hoewel er een heleboel moois te zien 
is, heb ik maar één doel: Het Laatste Oordeel van Lucas van 
Leyden. Het drieluik wordt wel ‘De Nachtwacht van de 16de 
eeuw’ genoemd.
Ik drink een aperitief aan de Nieuwe Rijn en verheug me op de 
avond. Met zo’n twintigduizend studenten die in de stad wonen 
is er een ruim aanbod van kroegen en culturele podia. Mijn 
persoonlijke favoriet is de Leidse Schouwburg, die in 1705 zijn  >
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Leiden was, na Amsterdam, lang  
de tweede stad van de Republiek.  
Het verklaart mede de rijkdom aan 
gevels, grachten, musea en podia  

Vlinder als kunstwerk bij 
Wonderful Nature. 

Drijvende terrassen op 
de Nieuwe Rijn; bootjes 
dobberen aan de 
Blauwpoortsbrug;  
lunchen bij Brasserie 
Meelfabriek Zijlstroom. 
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eerste voorstelling presenteerde: Belegering ende het Ontset der 
Stadt Leyden. De huidige vorm met weelderige rondingen, het 
rode pluche en de brons-okeren kleuren is afgeleid van Italiaanse 
theaters en dateert van de 19de eeuw.

EEN PLEKJE IN DE HEMEL
Het zijn heerlijke dagen in Leiden. Wandelen langs de grachten, 
links en rechts een topmuseum bezoeken, koffie drinken op een 
drijvend terras tegenover de Botermarkt en winkelen in leuke 
straatjes zoals de Burgsteeg of de Pieterskerk-Choorsteeg, met 
onder meer een boetiek met natuurlijke producten (Naturals by 
San), een zaakje met kinderkleding (Mama Nova) en een adres 
voor Spaanse specialiteiten (Pérez de Almaz).
Nabij de Pieterskerk doe ik een deur open en betreed ik het 
mini-universum van het Jean Pesijnhofje uit 1683, één van de  
35 hofjes in de stad. Rondom een binnentuin staan kleine 
huisjes met stoelen en tafels ervoor. Hier kun je je even 
terugtrekken uit de buitenwereld die zich de laatste corona-
maanden soms van zijn lelijkste kant heeft laten zien. 
Stilte, rust, deugdzaamheid. Zo was het bij de bouw van de 
hofjes precies bedoeld. De meeste zijn gesticht door vermogende 
inwoners en boden onderdak aan behoeftige ouderen. Als ze  
zich vroom en keurig gedroegen mochten ze er gratis wonen en 
kregen ze brood, bier, vlees, hemden en schoenen toe. Met deze 
vorm van liefdadigheid hoopten de gulle gevers op een plekje  
in de hemel.
Dwars door de voormalige rosse buurt (de kazerne lag om de 
hoek), langs grachten met scheefgezakte pandjes en voorbij het 
station, ga ik op zoek naar een bezienswaardigheid die nog hoog 
op het verlanglijstje staat: Naturalis Biodiversity Center. Wat 
een geweldig museum is dat! Alleen het moderne pand zelf al. 
Die hoogte, de trap, de natuurlijke materialen.
De zalen over onder meer het ontstaan van leven, de dood, 
oertijd en dinosauriërs, zijn stuk voor stuk fantastisch.  
Nog leuker is de zogenaamde Live Science. Daar kun je 
wetenschappers aan het werk zien. Bijvoorbeeld bij het 
prepareren van dode dieren of het schoonmaken van  
dinobotten. Onderhoudend is ook de expositie over  
het liefdesleven in het dierenrijk. Van grenzeloze lust tot  
eeuwige trouw.
Met de schemering op de hielen wandel ik terug naar het oude 
centrum. Op een verwarmd terras denk ik aan de stadsbewoners 
die tijdens de Tachtigjarige Oorlog moedig standhielden  
tegen de Spanjaarden en op het nippertje van de hongerdood 
werden gered door de watergeuzen. Als beloning voor hun 
onverzettelijkheid mochten ze van Willem van Oranje een 
cadeau uitkiezen: afschaffing van de belastingplicht of de 
vestiging van een universiteit.
De Leidenaren maakten de juiste keuze. De jeugdige energie die 
hoort bij de zucht naar kennis en innovatie hangt sindsdien als 
een prikkelende erfenis in de lucht. •  >

De jeugdige energie die hoort bij  
de zucht naar kennis en innovatie  
hangt sindsdien als een prikkelende 
erfenis in de lucht

Winters terras aan de 
voet van de Burcht
Leiden. Rechterpagina:  
American Pilgrim 
Museum; rommel uit de 
grachten gevist; cosy 
eten bij Meelfabriek 
Zijlstroom; de centrale 
hal van Naturalis 
Biodiversity Center.
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• Wandelen en fietsen 
Er is een aantal leuke wandel- en 
fietsroutes door Leiden. Zo kun je 
onder meer de voetsporen volgen van  
de jonge Rembrandt of langs de Leidse 
hofjes gaan. Ook leuk: speciale 
wandelingen voor kinderen in combi-
natie met een app.
visitleiden.nl

• Musea
Leiden telt een groot aantal topmusea, 
zeker voor een middelgrote stad van  
zo’n 125.000 inwoners. De meeste 
bevinden zich op loopafstand van elkaar 
in het centrum. Onze favorieten:  
Museum De Lakenhal over de 
geschiedenis van Leiden met onder  
meer werk van Rembrandt, Rijksmuseum 
Boerhaave over de Nederlandse 
wetenschapshistorie, Rijksmuseum van 
Oudheden met archeologische vondsten 
uit binnen- en buitenland en Naturalis 
Biodiversity Center dat draait om de 
wonderlijke wereld van de natuur. 
Naturalis was het European Museum  
of the Year in 2021, zoals Boerhaave  
dat in 2019 was.
lakenhal.nl, rijksmuseumboerhaave.nl,

rmo.nl, naturalis.nl

• Hortus Botanicus
Bij de aanleg in 1590 bedoeld als  
studietuin voor de afdeling geneeskunde, 
maar uitgegroeid tot een unieke 
verzameling bloemen, bomen en planten. 
In de oudste botanische tuin van 
Nederland kweekte Carolus Clusius  
de eerste grote tulpen-collectie van 
Europa en introduceerde de Duitse 
arts Von Siebold honderden onbe-
kende planten uit Japan en China. 
Bij slecht weer duik je heerlijk onder in  
de warme kassen met tropische sfeer.
hortusleiden.nl

Tips & adressen
ETEN EN DRINKEN
• Hortus Grand Café 
Gevestigd in de grote kas zit je heerlijk in 
het licht. Perfecte plek voor koffie, taart of 
kleine lunch. Bij mooi weer is er ook buiten 
een terras.
Rapenburg 73. hortusleiden.nl

• Bar Lokaal
Levendig drink- en eetadres aan de voet 
van de Pieterskerk. Eigentijdse gerechten 
als een Burrata Sandwich, verschillende 
burgers en flatbread dat je zelf kunt 
samenstellen – ook vegetarisch.
Hartesteeg 13. barlokaal.nl

• Borgman en Borgman
De beste koffie van Leiden komt uit de eigen 
branderij. Verschillende keren per week vers 
gebrand met bonen uit verschillende landen. 
Niet onbelangrijk: op de plantages krijgen de 
boeren een eerlijke prijs.
Nieuwe Rijn 41. borgmanborgman.nl

• Brasserie Meelfabriek Zijlstroom
Supergezellig restaurant in oude meel- 
fabriek, op tien minuten fietsen van het 
centrum. Chefkok Martijn kookt graag met 
regionale specialiteiten en kruiden uit eigen 
tuin, waar je ook een kasje kunt huren voor 
een diner voor twee.
Zijldijk 28. zijlstroom.nl

• Pipa Streetfood Bar
Streetfood uit alle hoeken van de  
wereld. Van Mexicaanse taco’s en 
Filippijnse bao buns tot Peruaanse sashimi 
en oer-Hollandse stamppot. 
Verrassend lekker.
Morsstraat 60. pipastreetfood.nl

• In den Doofpot
Gastronomisch restaurant en vaste klant in 
de Lekker 500. Sinds 1997 gevestigd aan 
de Turfmarkt met een mooie mix van 
authentiek en modern. Chefkok Patrick 

Brugman staat achter het fornuis en is 
bekend om zijn ingetogen innovatieve stijl.
Turfmarkt 9. indendoofpot.nl

• Einstein
Dit adres tegenover het stadhuis verwijst 
naar Einstein die in Leiden gewoond en 
gewerkt heeft. Op mooie dagen eet je  
op het drijvende terras. 
Nieuwe Rijn 19. einstein.nu

• Roos
Voor koffie of thee met een huisgemaakte 
taart erbij. Geprobeerd en de vingers erbij 
afgelikt: witte chocolade frambozen 
cheesecake.
Botermarkt 12. roosleiden.nl

BLIJVEN SLAPEN

• Boutique Hotel d’Oude Morsch

Eigentijds en persoonlijk. Bevindt zich in een 
voormalige kazerne naast een van de twee 
originele stadspoorten van Leiden. Er zijn 
achttien moderne kamers, vaak met 
authentieke details zoals oude balken. Het 
hotel heeft fietsen en serveert – we spreken uit 
eigen ervaring – een heerlijk uitgebreid ontbijt.
Park de Put 1. boutiquehoteldeoudemorsch.nl

• Steenhof Suites
Hotel in het centrum van de stad met 
veertien exclusieve suites. Er zijn kamers  
in verschillende categorieën en om te 
socializen is er Charly’s Lounge met  
uitzicht op de gracht.
Steenschuur 11. steenhofsuites.nl

• Boutique Hotel Ex Libris
Kleinschalig hotel in het hart van de 
Pieterswijk. De acht kamers zijn verdeeld 
over twee rijksmonumentale panden. 
Kloksteeg 4. hotelexlibris.com

INFORMATIE
• visitleiden.nl

Bij Boerhave is het  
anatomisch theater precies 
nagebouwd;  goed adres voor 
koffie met taart; aanrader: de 
burrata van Bar Lokaal. 


