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’t Is alweer jaren geleden, dat het “voorhistorische 
brokkentrommeltje”, alias stoomtram, van Den Haag 
naar Leiden rammelde. In ontelbare bochten kronkel-
de het zich “Sleutelstadwaarts”, nu eens zooals het 
behoort ter rechterzijde van den weg, dan weer plot-
seling aan den linkerkant. Nu eens te midden van gra-
zige weiden, dan weer bijna over de drempels der hui-
zen. Die tijd is voorbij, lang voorbij! 
Wat ook voorbij is, is de tijd van trekschuit en diligen-
ce. Toch heeft Leiden nog o zooveel, dat aan die lang-
vervlogen dagen herinnert. 
Een der best-bewaarde vertegenwoordigers in dat 
soort is het Samuel de Zee Hofje in de Douzastraat. 

 
Samuel de Zee hofje 

 
Weinig opvallend is het uiterlijk van dit juweeltje in 
het Leidsche-Hofjessnoer. Boven het poortje, dat toe-
gang geeft tot een alleraardigst straatje, lezen we in 
weinig woorden, wat de aanleiding was tot de sticht-
ting: 
Geeft God alleen de eer. 
Voor goede, doch niet rijke neven en nichten, 

Deed Samuel de Zee dit bij zijn leven stichten. 
Hoe proper en helder ziet het straatje er uit. De veel-
geroemde Hollandsche helderheid wordt hier aan-
schouwelijk voorgesteld. In het gangetje zelf boven 
een tweede poortje treft ons een waarschuwing aan 
hen, die er mochten “verzeild” raken: 
Dit was mijn sin. 
Een yeder praet nae sijn begrip. 
Doch soo ’t niet staet tot uw ghenoegen blijft dan 
buyten, 
‘k En kan met mijn Poort uw mondt niet sluijten. 
De twee genoemde poortjes geven toegang tot een 
miniatuur hofje, dat ter zijde nog een kleiner bezit. 
“En ten aensien, hij Testateur heeft gekost gehad een 
sekere huysinge en kaetsbanen op de Koepoortsgraft 
(thans Douzastraat) alhier ter stede, die hij heeft doen 
afbreecken en in plaets van dien doen bouwen tien 
woonplaetsen”. Vanuit de Douzastraat heeft men een 
prachtig doorkijkje, dat vooral in den zomer, wanneer 
de roode geraniums staan te gloeien en bloeien voor 
de kleine venstertjes, een schilderachtig beeld ople-
vert. 
 
Veel ouder dan dit hofje, dat uit de 17de eeuw da-
teert, zijn de Rederijkerskamers. In de Nederlanden 
bestonden eertijds tal van broederschappen, die 
hunne zetel hadden in de steden en dorpen. Tot die 
broederschappen behoorden de vaak zeer beroemde 
redelijkerskamers. Het waren gezelschappen, die 
voornamelijk ten doel hadden: oefening van het ver-
stand. Zij voerden een blazoen of zinnebeeld, oefen-
den zich op zoogenaamde “kamers” en hielden open-
bare prijskampen. In den loop der tijden werden zij zo 
beroemd, dat zij ter opluistering van bijzondere plech-
tigheden genoodigd werden. Niet zelden werden zij 
bij feestelijke intochten van den vorst uitgenoodigd 
hem te verwelkomen. De spelen, die zij in het open-
baar vertoonden, waren nu eens boertig, dan weer 
ernstig en trachtten den toehoorder zoo noodig op te 
voeden, door hem op zijne plichten te wijzen. 
De Spaansche overheersching bevorderde den bloei 
der rederijkerskamers maar matig. Door een plakaat 
van 26 Januari 1556 werden zware straffen gesteld op 
het spelen en gemeen maken van aanstootelijke za-
ken in Holland. Na 1579 toen de Spanjaarden hier 
minder stevig in den zadel zaten, nam de bloei der ka-
mers weer toe. Uit die dagen dateeren twee typische 
Thesauriers rekeningen: 
“Den XI Augusti 1579 betaeld aan Maria Cornelisdoch-
ter voor zestalf vierendeel Engelsroot en zestalf 
vierendeel Engelswit tot twee Soteapkens voor de 
Retrozijn dezer stede bij Jan van Berendrecht Smit ten 
beveele van Burgemeesteren gehaeld f 5-15-6”.” 
en 
“Den XXII October 1579 betaeld aen meester Ulrich, 
Jan ende Lambrecht Corneliszoonen, ter cause dat zij 
opten XXXI Meye in den omgang dezer stede op de 



Wagen van de Retrozijnen met de trompetten ende 
schalmeyen hebben gespeeld 3 gld.-18 st.”. 
Men had omstreeks 1580 te Leiden drie kamers van 
Rhetorica. In de eerste plaats de Hollandsche Kamer 
met den blazoen “de witte Akelijen” en de bijspreuk: 
“Liefde est Fondament”. Daarnaast de Vlaamsche 
Kamer voerende als blazoen “de Oranje Lelyekens” en 
als spreuk “In Liefde groeijende”. De derde rederij-
kerskamer had tot zinnebeeld een palmboom gekozen 
en de woorden: “In Liefde werkende”. 
De twee eerstenoemden waren verreweg de belang-
rijksten. Zij gaven vertooningen op jaarmarkten van 
den 3den October, waarvoor zij een belooning van de 
Stadsregeering ontvingen. De Hollandsche kamer had 
hare zetel een tijdlang in ’t bovenvertrek van de voor-
malige Blauwpoort. De rederijkers, die in tal van ge-
vallen geen blaadje voor den mond namen, zeiden wel 
eens meer, dan voor velen aangenaam was te hooren. 
Onder bedekte bewoordingen brachten zij mistastin-
gen en gebreken van leden der regeering aan het licht 
endaar deze zooiets minder geschikt vonden voor het 
“gemeene volk”, dat er onvoordelige denkbeelden 
van kreeg, werden zulke spelen “scherpelijk verbo-
den”. Hierdoor onder anderen werd de Vlaamsche ka-
mer na eenigen tijd opgeheven en de Hollandsche 
verloor velen van haar vemogende leden. Tenslotte 
moesten zij hunne kamer boven de Blauwpoort ont-
ruimen ten behoeve van de artsenijmengers en ver-
huisden naar de Rijnsburgerpoort, waar zij in 1700 
gezelschap kregen van de “Konstschilders”, die voor-
dien de Saayhal in gebruik hadden. Zij konden zich 
echter in elkanders gezelschap niet goed schikken. De 
Hollandsche kamer nam haar intrek boven de Zijl-
poort. Was aanvankelijk het doel der kamer de zeden 
der burgerij te verbeteren, allengs was het zoover met 
de rederijkers gekomen, dat zij meer bedierven dan 
verbeterden. Hierdoor werden de Rederijkers van de 
Zijlpoort verdreven en is de kamer ten slotte te niet 
gegaan. Uit de Rederijkerskamers ontstonden in Hol-
land de schouwburgen. 

 
Langegracht 

 
In een mijner vorige artikelen beschreef ik enkele 
Leidsche grachten. Tot hen behoort ook de Lange-

gracht. Beginnend ter hoogte van de Turfmarkt onder 
den naam van Korte Langegracht eindigt zij bij de 
Oude Heerengracht. Zij doet haren naam “Lange” 
derhalve eer aan. Het is niet te verwonderen, dat bij 
een dergelijke lengte in een stad als Leiden er nood-
zakelijk tal van pittoreske geveltjes te vinden zijn. Men 
vindt er zelfs gansche verzamelingen van die schilder-
achtige topgeveltjes, zooals hierbij afgebeeld, die met 
hun hooge daken en oude schoorstenen een artistiek 
geheel vormen. 

 
Kampersteeg 

 
Tot besluit van dit artikel wil ik u nog voeren naar een 
typisch Leidsch achterstraatje namelijk de Kamper-
steeg, waar welliswaar niet veel over te vertellen valt, 
doch dat aantrekkelijk genoeg is, om er een oogenblik 
te vertoeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leidsche Courant 8 maart 1934 


