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Niet lang geleden ontmoette ik een heer ….! Dat ge-
beurt wel vaker; zeer juist. Maar die mijnheer was wat 
men zou kunnen noemen bereisd. Hij was in Parijs ge-
weest en zette een ontzaglijke boom op over de 
schoonheden van die stad. Hij had Berlijn een bezoek 
gebracht en was vol lof over haar merkwaardige 
bouwwerken. 
Hij sprak over Weenen en Budapest, of het zoo maar 
niets was; doch toen ik hem vroeg, of hij Leiden door 
en door kende, zweeg hij eensklaps, lachte schamper 
en zei: “Wat is daar nou ân”. 
De mijnheer had ongelijk! Dat gebeurt wel vaker. De 
schoonheid van eigen land wordt maar al te dikwijls 
over het hoofd gezien. Hoe weinig Nederlanders zijn 
er betrekkelijk, die Leiden op hun duimpje kennen en 
toch zijn het niet alleen de Leidsche hofjes en de oude 
grachten, die de moeite waard zijn. Ook de aardige 
steegjes hebben een bijzondere bekoring. 
 

 
Schoolsteeg 

 
Loopt bijvoorbeeld eens op een avond door zoo’n stil 
vredig straatje. Het matte schijnsel van een “uit-den-
tijdschen” gaslantaarn glijdt langs de muren en 
toovert geheimzinnige schaduwbeelden.  

 
Poortje Pieterskerkgracht 

 
Zoo’n verlaten steegje waar de voetstappen hol weer-
klinken op de hobbelige keien, roept herinneringen 
op. 
Zulk een straatje is bijvoorbeeld de Schoolsteeg. Hier 
vinden we het geestige min of meer vervallen poortje 
van het Kleine Sionshofje.  
Een klein eindje verder het achterdeurtje van het 
mooie hofje van Brouchkhoven, welks hoofdingang 
aan de Papegracht ligt. Vroeger lag aan de School-
steeg een gedeeltje van het Sinte Barbaraklooster, dat 
in 1575 tot domicilie gekozen werd voor de nieuw op-
gerichte Academie, een plaats, die weldra ongeschikt 
bleek om welke reden deze overgebracht werd naar 
het grootere Sint-Agnieten Begijnhof. In dit Begijnhof 
bleef zij tot April 1581, waarna zij weer verplaatst 
werd naar het klooster van de Witte Nonnen. 
Al deze veranderingen bleken niet in de smaak te val-
len bij een der hoogleeraren, een zekeren professor 
Donellus. Deze obstinate heer deed niet mee aan de 
verhuizing en bleef doceeren in het oude gebouw. Dit 
nu viel weer niet in den smaak bij zijne superieuren, 
die hem dan ook bevalen van zijn eigenzinnig stand-
punt af te dalen, waaraan hij tenslotte dan ook vol-
deed. 
In het klooster der Witte nonnen bleef de universiteit 
tot het jaar 1626 gevestigd. Toen dit echter door 
brand verwoest werd, keerde men naar het Sinte-Bar-
baraklooster terug. 
Aan het einde der Schoolsteeg zien we nog een klein 
deel van de St. Pieterskerk, de schitterende hoofdkerk 
van Leiden. 



Veel stormen hebben om haar gewoed en zij zelf is 
ook niet voor rampen gespaard gebleven.  
Tot deze rampen behoort het instorten van den toren 
in het jaar 1512. 

 
Klimmende Leeuwsteeg 

 
Een van de aardigste steegjes van de “Sleutelstad” is 
de Klimmende Leeuwsteeg. Beginnend op de Oude 
Vest met een poortje, loopt het met een flauwen 
bocht naar de Haarlemmerstraat. Lang is het niet, 
breed evenmin; het is zelfs zo smal, dat twee perso-
nen elkaar er ternauwernood in kunnen passeren en 
vuil dat het is ….! 
Toch behoort het tot die slopjes, die, wat schilderach-
tigheid aangaat, een eerste plaats innemen. 
De witgekalkte gevel op den achtergrond, de hooge 
schoorsteenen en roode pannedakjes vormen een 
mooi geheel, terwijl de groote gaslantaarn en de balk, 
om de muren te stutten, het hunne bijdragen de 
aantrekkelijkheid te verhoogen. 
Begrijpelijk is het, dat nuffige dames vol afschuw dit 
oord ontvlieden, doch wie zich verlustigen wil in het 

aanschouwen van een typisch oud steegje, dat bin-
nenkort afgesloten wordt, kan hier zijn hart ophalen. 
 
Een plekje, dat voor het vorige niet onderdoet en bij 
de Leidenaars evenmin in de algemeene belang-
stelling staat, vinden we in de Kaardensteeg, een 
straatje bij het Levendaal. Hier weer een van die 
geestige kruidenierswinkeltjes, zooals wij er al ver-
scheidenen in Leiden aantreffen. Een en al kleur en 
levendigheid. 

 
Kaardensteeg 

 
De donkere topgevel, de vensters met hunne bonte 
uitstalling van kleurige pakjes en fleschjes, de oude 
lantaren wederom op den hoek, het vormt een ta-
fereeltje, dat naar pen, potlood en papier doet 
grijpen, teneinde vast te leggen, wat wellicht niet zoo 
heel lang meer gespaard zal blijven. 
Zoo zien we, dat, wie genieten wil, werkelijk niet ver 
behoeft te gaan, want typisch Hollandsch stadsschoon 
bezit Leiden in ruime mate, het komt er alleen maar 
op aan het te vinden en naar waarde te schatten. 
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