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I. Leidsche Grachten 
 
Gij wiens gelyc niet wezen zal, 
Niet is, niet was; gij die het al 
Van niet tot wezen hebt geschapen  
Gij goede Harder voor Uw schapen  
Leyden Uwen naem mit recht 
Tot den hogen hemeldrecht  
Tot de sterren moet verheffen,  
Ja veel hooger overtreffen 
Al U herelicke daden 
Al U heylzame genaden, 
Die van U handt haer zijn geschiet: 
Als zij noch onder het gebiet 
Des Princen en Vorsten van Orangyen  
Staende was: in welker hart 
Men de vurzicht ziet van dart, 
Uit de claver-rijcke velden 
Die Godts handt rontomme haer stelden  
Hoogh omringt van 't hoofsche steynen 
Were der strijdbare Romeynen. 
 
Tot de meest aantrekkelijke zaken der Hollandsche 
steden behooren ongetwijfeld de grachten ondanks 
het feit, dat hier uit het oogpunt van volksgezondheid 
wel het een en ander op te zeggen valt. 

 
GEEREGRACHT 

Hoewel de Amsterdamsche grachten in schoonheid 
niet te evenaren zijn bezitten Leiden en Delft, alsmede 
verscheidene andere steden in Holland, toch nog van 
die juweeltjes, die met eere genoemd mogen worden. 
Weliswaar zijn er reeds velen gedempt, wat het 
uiterlijk schoon en de verhoudingen van de huizen tot 
de verkregen straat weinig goed deed, doch degenen 
die ons nog resten vormen ware edelsteenen in de 
oude stedenbouw, waarop men terecht trotsch kan 
zijn. 
Een van die mooie Leidsche grachten is de 
Heerengracht. Het is wel niet meer de gracht zooals zij 
was in Renaissance- en Lodewijktijden, echter heeft zij 
in zekeren zin haar waardigheid weten te bewaren, 
waarmede zij haar Amsterdamsche zusters nabijkomt. 
Wie heeft nooit de bekoring ondergaan die uitgaat 
van zulk een gracht op een zomeravond, als de 
patriciershuizen en de hooge iepen vertellingen 
schijnen te fluisteren uit lang vervlogen dagen? 
Wie heeft daarbij niet teruggedacht aan de tijden van 
gratievolle manieren, ratelende karossen en 
gepoeierde pruiken? 
Ja, toch is er iets blijven hangen uit die jaren! Dat is de 
sfeer, die nog altijd hangt om het kaaspakhuis op de 
Heerengracht. 
De schilderachtige gevel uit het jaar 1660 is 
interessant genoeg, om er eenige aandacht aan te 
wijden. 
Met zijn kruisramen en kleine ruitjes, onderdeurtje en 
ornamentale versieringen boven ramen en deur vormt 
het tot een mooi voorbeeld van Hollandsche Renais-
sance-bouwkunst. 

 
KAASPAKHUIS HEERENGRACHT 



Van een geheel ander type, doch niet minder schilder-
achtig is het water- en vuurnerinkje annex kruide-
nierswinkeltje op de Oranjegracht. 
Zijn het hier wellicht de kleurige reclamebordjes? Zijn 
het de kleine ruiten, die het geheel zoo'n pittoresk 
aanzien geven?  
Doch een feit is het, dat dergelijke winkeltjes tot de 
geestigsten in de stad behooren. 
Hoort ge dat winkelbelletje rinkelen, ziet ge niet in ge-
dachte de winkelierster, klein, gezet, geheel passend 
in de sfeer van haar bedrijf? 
En ziet ge de klanten, die er in en uitloopen? Geen 
voorname personages, maar burgerjuffrouwen, die 
een praatje kunnen maken over voor hen bijzonder 
belangrijke zaken. als de kat van de buurvrouw. die 
van twee hoog uit het raam gevallen was, zonder haar 
pootjes te breken en van den zomer, die zoo droog 
was. 
Dat zijn de klanten van het winkeltje met zijn opge-
ruimd uitstalkastje, waar de poes op de toonbank zit 
en het kopergeld in het toonbanklaadje rinkelt. 
Een gracht, waar men de aristocratie van Leiden ook 
vergeefs zal zoeken is in dezelfde buurt gelegen en 
draagt den naam Waardgracht. Toch heeft ook deze 
gracht haar bijzondere aantrekkelijkheid. 
Daar hangt de schoone wasch voor de deur op een rek 
te drogen. 

 
HUIZEN AAN DE ORANJEGRACHT 

 
Daer loopen de bewoners op hunne kousen, zonder 
schoenen in huis rond of maken hier en daar voor de 
deur een kletspraatje, de mannen over politiek, de 
vrouwen over huiselijke aangelegenheden 
Bouwkunstig schoon is hier niet veel te vinden. Nu zijn 
het de bewoners, die voor de charme zorgen. Vinden 

we op de Heerengracht nog min of meer de stijfdef-
tigheid der Amsterdamsche grachten, op de Waard-
gracht treffen we het leven aan, zooals dit zich in de 
volksbuurten afspeelt. 
Om kort te gaan, daar heerscht die genoegelijke 
stemming, die men slechts in dergelijke buurten 
aantreft. 
Dat is de Waardgracht, waar men voor elkaar in de 
bres springt, als dit noodig blijkt, waar men leeft als in 
één groot gezin en waar het Rapenburg met al zijn 
schoonheid en aanzienlijkheid, naar hun idee, bij in 
het niet zinkt want dan is er maar een gracht, hun 
gracht, de Waardgracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leidsche Courant 16 november 1933 


