
Meesterlijke tocht
door Leiden

N
a al die eeuwen
ademt Leiden nog
steeds een beetje
Gouden Eeuw. Dat
bewijst een rond-

gang met Rosalie van Gulick en
Hilbert Lootsma van de Vereni-
ging Rembrandt. Zij wachten
ons op bij het station, waar de
vier kilometer lange wandeling
naar Museum De Lakenhal
begint. Het duo is gespeciali-
seerd in de schilderkunst van
de Gouden Eeuw en was mede-
verantwoordelijk voor de wan-
del- en fietsgids ’In de voetspo-
ren van Rembrandt’.

We lopen eerst naar de Stads-
timmerwerf, schuin tegenover
het geboortehuis van Rem-
brandt. Als klein jongetje moet
hij getuige zijn geweest van de
enorme bouwactiviteiten die er
plaatsvonden aangezien de
explosieve bevolkings-
groei tot een flinke
stadsuitbreiding leidde.

Na de bevrijding van
de stad door de Geuzen
op 3 oktober 1574 was
Leiden een toe-
vluchtsoord geworden
voor iedereen die
vanwege zijn geloof of
oorlogsgeweld op de
vlucht was. Zo trokken
vele immigranten uit de
Zuidelijke Nederlanden,
onder wie een groot aantal

wevers, naar Leiden waar ze de
toch al florerende laken- en
textielindustrie een extra im-
puls gaven. Na Amsterdam was
Leiden in de Gouden Eeuw dan
ook de belangrijkste stad van de
Nederlandse Republiek en die
rijkdom straalt de stad nog
steeds uit.

Net als de meeste oude steden
in ons land heeft Leiden echter
onder de sloophamers van inca-
pabele gemeentebesturen gele-
den. Daardoor herinnert alleen
een gevelsteen bij nummer 27
nog aan Rembrandts geboorte-
woning aan de Weddesteeg.
Tegenover het huis stond op de
stadswal de molen waar Rem-
brandts vader mout voor de
bierbrouwerijen maalde. Wan-
neer we linksaf slaan, wandelen
we het Noordeinde op waar
Rembrandts collega Jan Lievens
een atelier had. Ze waren niet

alleen bevriend, maar schil-
derden en inspireerden

elkaar ook.
Onderweg valt op-

nieuw de schoonheid
op van de prachtige
panden die we passe-
ren zoals de in 1655
gebouwde Bibliotheca

Thysiana, een van de mooiste
voorbeelden van Hollands clas-
sicisme. Aan datzelfde Rapen-
burg ligt de Universiteit van
Leiden die in 1575 werd ge-
sticht. Deze werd gefinancierd
met de bezittingen van de
abdij van Egmond die in op-
dracht van Willem van Oranje
in 1573 door de Watergeuzen
was verwoest. Ook Rembrandt
werd op 14-jarige leeftijd aan
de universiteit ingeschreven.

Gegeseld
Na de Pieterskerk waar

Rembrandts ouders liggen
begraven, bereiken we de
Latijnse School. Rembrandt
kreeg hier les totdat hij zijn
roeping vond. Ertegenover was
de executieplaats waar ’tot
vermaak van het volk’ crimine-
len werden gegeseld of opge-
hangen. Lootsma: „Rembrandt
moet weleens tussen het pu-
bliek hebben gestaan.” 

Op weg naar Museum De
Lakenhal komen we langs het
atelier van Jacob van Swanen-
burg, de leermeester die hem
de basisvaardigheden van het
schilderen bijbracht. Jan Steen,
die andere grootse Leidse schil-

OP PAD
MET...

tekst Joop Duijs foto’s Bob Huisman

Het is 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleed. Voldoende reden om zijn
leven te vieren! Meerdere musea werken al het hele jaar samen onder de titel

’Rembrandt en de Gouden Eeuw 2019’. VRIJ wandelt in Leiden, 
de geboortestad van de meester.

Rembrandt zag als kind 
hoe de stad floreerde

Routes
De fiets- en
wandelgids
’In de voet-
sporen van
Rembrandt’

biedt ook
wandelroutes

in Amster-
dam, Haar-

lem, Delft en
Dordrecht. 
Je kunt bo-

vendien
onder meer

fietsen langs
rivieren de
Amstel en 

de Vliet naar
Den Haag. 

Prijs: €14,99 
anwb.nl

Rembrandtkenners 

22 DE TELEGRAAFREIZEN VRIJ zaterdag 2 november 2019 23REIZEN

1 De Pieterskerk in Leiden waar Rembrandt als kind in het koor zong
en zijn ouders begraven liggen 2 Rosalie van Gulick en Hilbert Loots-
ma van de Vereniging Rembrandt 3 Rembrandt volgde les aan de
Latijnse School.
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Doeken 
en etsen

Vanaf van-
daag presen-
teert Muse-

um De Laken-
hal de ten-

toonstelling
’Jonge Rem-

brandt –
Rising star’.

Veertig schil-
derijen, ze-

ventig etsen
en tien teke-

ningen tonen
hoe het ta-
lent van de
jonge Rem-
brandt tot

bloei kwam.
lakenhal.nl 

In het Rijks-
museum is er
tot 19 januari
de expositie
’Rembrandt-
Velazquez’.

der, was een buurjongetje van
Van Swanenburg. 

De hoek om staan we tegen-
over de gevel van het indruk-
wekkende stadhuis waar eens
het meesterwerk van Lucas van
Leyden, Het laatste oordeel,
hing. Het drieluik werd tijdens
de Beeldenstorm uit de Pieters-
kerk gered en is nu het pronk-
stuk van Museum De Lakenhal,
sinds 1874 als stedelijk museum
in gebruik. 

Bij het betreden van het
fraaie museum benadrukt
Lootsma hoe belangrijk de
steun is geweest van particulie-
ren bij de samenstelling van de
indrukwekkende kunstcollec-
tie. „De brillenverkoper was de
eerste Rembrandt die in 2012
kon worden aangekocht met
steun van de Vereniging Rem-
brandt. In het museum hangt
ook werk van zijn leerling Ge-
rard Dou, Jan Steen, Jan Lie-
vens en Jan van Goyen.”

De wandeling door Leiden is
er een om in te lijsten. ◆

Alsof je in de Gouden 
Eeuw wandelt 

Rond de Pieterskerk
in het oude centrum
wandel je door vele
pittoreske straatjes.

Museum De Lakenhal toont ook werk van Jan van Goyen.
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