
Waar niets mocht en alles kon

De Leidse Burcht heb ik pas betrekkelijk laat ontdekt, ik denk
in 1951. Het was niet een vri j toegankeli jk rnonument, en je

kon toen ook niet zomaar van Oude Rijn naar Nieuwstraat
Iangs de Burchtheuvel lopen. Een hoge haag huizen onttrok het
bouwsel vanaf de straat aan het zicht. De entree via de
Nieuwstraat was verpacht aan een cafdhouder, die alleen zijn
gasten toestond het ierrein op te wandelen. Voor anderen kost-
te de toegang tot de Burcht een dubbeltje, evenveel als de
Hortus Botanicus aan het Rapenburg, maar die was dichterbij
en werd door mijn ouders veel leerri jker geacht. Zo kon het ge-
beuren dat ik de eerste vijf jaar van mijn leven eiger-rlijk niets
van de Burcht wist. Met wijsheid achteraf vind ik dat verba-
zend, want ik had toch iets van de Burcht kunnen zien vanaf
het dak van V&D, waar desti jds een terras was en waar mijn
moeder mij vaak op een ijsje trakteerde. Daar vandaan werd ik
vooral gefascineerd door het toen nog onbelemmerde zicht op
de duinen bij Katwijk en op de Kagerplassen, waar je, als je
goed keek, de zeilbootjes kon zien varen.
Dat veranderde drastisch toen ik bevriend raakte met mijn
klasgenoot Wim. Zijn vader had een uitdragerij aan de Nieuwe
Rijn, iets wat al verbazingwekkend genoeg was. In een grote
zaal stond een voor ons onafzienbare hoeveelheid meubels, ta-
fels, bureaus, kasten, stoelen en mij verder onbekende artike-
len, in drie of vier lagen tot aan het plafond opgestapeld. Wij
kinderen vonden onze weg in die warwinkel langs zelfge-
bouwde kruip-door-sluip-door wegen, we speelden verstop-
pertje, daar en in de rest van het enorme huis, we bouwden
hutten tussen het tweedehands meubilair en we schermden ons
territoor af met oude vloerkleden of we maakten schotten van
schilderijen. Wie weet hoeveel oude meesters zo verloren zijn
gegaan.
Maar als het goed weer was konden we via het dak van het ach-
terhuis het terrein van de Burcht op, zonder entreegeld te be-
talen wel te verstaan. De pakkans was gering, hoewel de
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zonen van de exploitant van de kroeg zo nu en dan wel eens
een voorbeeld stelden en een Leienaartje dat niet vlug genoeg
weg kon komen opjoegen en aftuigden. Althans, zo ging het
verhaal. Met echt mooi weer zullen zewel in de zaak van hun
vader hebben moeten helpen.
Ik herinner me nog goed de eerste, ongelofelijke, indruk die ik
van het bouwwerk had. Hoe was het mogelijk dat zo iets daar
zo maar stond? Het leek wel een restant van een vergeten be-
schaving. Op school werd toen net Fulco de minstreelvan
C.Joh. Kieviet voorgelezen, en de scdnes van het beleg in de
tweede helft van dat boek sloten naadloos aan bij wat ik van de
Burcht zag. De kantelen, de schietgaten in de muren, breed van
binnen, smal naar buiten om de schutters dekking te geven. De
twee grote poorten tegenover elkaar, en natuurlijk wat wij
aanzagen voor het sluippoortje aan de zijkant (dat nu is
afgesloten) en de diepe waterput binnen de muren, waarlangs
een onderaardse doorgang naar Huis ter Lugt zou zijn, en
volgens andere verhalen zelfs helemaal tot Katwijk. We wisten
allemaal van Leidens ontzet, maar omdat de Leidse muren en
wallen zijn afgebroken kon je daar geen historische
voorstellingen aan verbinden. De Burcht liet de projectie van
allerlei fantasie€n toe.
Het massief stenen gebouw op die curieuze kunstmatige heuvel
werd voor ons echter al gauw vanzelfsprekend, verbazing went
immers snel. En zo werd dit verborgen bouwsel het decor van
onze andere activiteiten. Al die woensdag- en zaterdagmidda-
gen die we daar, met Wim en soms met andere vrienden, sa-
men hebben doorgebracht, hebben zich in mijn herinnering
aaneengesloten tot 66n lange vakantieperiode waarin alles mo-
gelijk was. Hoe we die tijd doorbrachten? Dat ging geheel van-
zelf. Natuurlijk werden scdnes uit Fulco nagespeeld, of werd de
naspeelbaarheid getoetst, maar dat was meestal snel gedaan.
Een geliefde tijdspassering was verstoppertje. Vooral in de
struiken op de heuvel en het aangrenzende vlakke terrein bij
Brill, het vroegere weeshuis, kon je je goed verbergen, en de
Burcht zelf belemmerde het uitzicht zo dat de zoeker nooit een
goed overzicht kon krijgen over het gehele terrein.

Ik kan me niet herinneren dat er veel door ons met andere kin-
deren uit de huizen waaryan de achterkanten aan het Burcht-
terrein grensden werd gespeeld. Die zaten niet op ons exclu-
sieve schooltje en waren daardoor eigenlijk een soort natuur-
lijke vijand. De buren van Wims vader hielden een winkel van
feestartikelen, die er nu ook nog staat. Zoveel vrolijkheid als
hun koopwaar de klant moest bieden, zo weinig plezier hadden
zij in hun leven. Twee zusters met uitgestreken gezichten, de
66n een beetje mank, beheerden de zaak. Zonder iets te zeggen
sprak afkeuring en verachting uit hun ogen als wij een zakje
ijspoeder of een doosje met jeukmiddel kwamen kopen, of een
suikerklontje dat thee of koffie uit een kopje liet bruisen. Deze
behandeling liet ons koud, of we zagen haar niet, belust als we
waren op het effect van de aangeschafte middelen bij onze po-
tenti€le slachtoffers thuis en op school.
Aan de achterkant van deze onvrolijke winkel was iets heel
anders aan de hand. In een langwerpige kamer, die tegen het
pand leek aangeplakt, zat altljd een stille grote jongen, kijkend
naar ons en naar het Burchtterrein. Niet normaal, dat zagen we
zo. Veel te groot ook voor de kinderlijke en kwetsbare uitdruk-
king op zljn gezicht. Was hij albino, of had hij alleen maar een
heel lichte huid? Hij leek wel enigszins transparant, en soms
hielden we hem voor een soort aangeklede reuzenlarf die in een
mensgroot terrarium zat opgesloten. Of zou hij worden vetge-
mest om op een onheilige dag te worden opgegeten? Onze spot-
en plaaglust was gauw gewekt, maar hij reageerde niet, en hij
was kennelijk meer gewend dan wij wisten. Op uitnodigingen
om mee te komen spelen reageerde hij al evenmin. Wij wisten
natuurlijk wel dat je eenzame en zielige mensen niet mocht
treiteren, maar we konden toch niet aan de vele verleidingen
weerstaan. We gooiden steentjes tegen de ramen en bij iedere
tik op het glas kromp hij ineen en raakte hij steeds meer in
paniek. We waren er-van overtuigd dat hij door zijn ouders (of
waren de twee sombere zusters in de feestwinkel alleen maar
zljn v erzor gsters? ) verantwoordelijk gehouden zou worden
voor iedere ruit die gebroken zou worden, en om onszelf vrij te
kunnen pleiten oefenden we alvast regelmatig om met een



trouwhartige blik te zeggen dat we van het breken van die ruit
echt niets afwisten, sterker nog, we waren er niet eens bij ge-
weest toen de ruit aan diggels g-ng. Later kwamen er klachten
over bij Wims ouders en hielden we er mee op. Onze foparti-
kelen kregen we nadien met alleen maar meer misprijzen uitge-
reikt.
Een andere categorie mogelijke speelgenoten waren de kinde-
ren van de Chinees die een restaurant op de Oude Rijn dreef.
Ook met hen wilde het niet echt vlotten. De oude heer was een
van de eerstgekomen Chinezen in Leiden, ver voor de oorlog.
Hij leeft geloof ik nog steeds, maar komt niet meer op straat.
Mijn kinderen spelen tegenwoordig wel met zijn kleinkinderen.
Zijn kinderen waren nog te vreemd, te on-Hollands, om mee
om te gaan. Gekleurde mensen zag je toen nog nauwelijks, en
de Indische mensen die er wel waren werden in die tijd op
straat regelmatig uitgescholden. Echte Chinezen werden niet
zelden nageroepen met de woorden 'pinda-pinda lekka-lekka',
met welke kreet in Nederland gestrande Chinese zeelieden in de
jaren 1930 hun koopwaar trachtten aan te prijzen. Dan is het
ook niet zo vreemd dat wij een zekere schroom hadden om met
de Chinese kinderen (er waren een jongen en een meisje, geloof
ik) om te gaan. Met die oosterlingen wist je het immers maar
nooit. Zelf had ik een Indo-neefe datzijn vingers op de raarste
manieren kon buigen. Hijwas er ook in geslaagd mijwijs te
maken dat hij de geur van zijn eigen scheten kon bepalen, en ik
geloofde dat toen echt, hoewel ik inmiddels wel begrepen heb
hoe hii mii daarmee bii de neus nam.
In de keuken van het rlstaurant van de Chinese heer werd veel
kip gebruikt, en deze beesten mochten op het Burchtterrein vrij
rondscharrelen. Dit maakte veel verleiding in ons wakker. Voor
onze Fulco de minstreel-acties hadden wij pijl-en-bogen ge-
maakt en op elkaar geschoten. Intussen had ik ook kennis ge-
maakt met jeugdversies van Robinson Crusoi,i en en P. de
Zeeuws biografie van Paul Kruger ('de leeuw van Zuid-Afrika'
in de serie Oud Goud). Nu werd het Burchtterrein van middel-
eeuws toneel veranderd in een Afro-Aziatisch decor, en maak-
ten wij met pijl-en-boog jacht op de kippen, wier voorland

alleen maar de loempia was. Dat kippen gewetenloze dieren
zijn, wist ik intussen uit mijn lectuur van Daan Zonderlands
Knikkertje Lik, en de kippenjacht gaf ons dus geen enkele wroe-
ging. De kwaliteit van onze wapens was overigens verre van
voldoende om er een te doden. De luid gekakelde protesten
van de vogels waarmee zij een goed heenkomen zochten en de
stuifwolk van donsveerties bii een voltreffer waren onze sroot-
ste voldoening, en ik denk dat we een per ongeluk gedoo? dier
waarschijnlijk niet eens met de hand hadden durven oprapen
om thuis af te leveren.
De lange middagen en onze eindeloze verveling brachten ons
tot andere activiteiten oo de Burchtheuvel. In de klas was ons
net door de juffrouw,r"it"ld dat een kat altijd op zrjn pootjes
terecht komt, en dit was gepresenteerd als een soort aangeboren
wijsheid of vaardigheid van deze dieren. De stelligheid waarmee
deze stelling werd geponeerd maakte ons wantrouwig en wij
besloten haar te testen. De opgave die we ons stelden was om
proefondervindelijk vast te stellen of de uitspraak dat een poes
altijd op zijn poten terecht komt waar was. Edn tegenvoorbeeld
zou voldoende zijn om de algemene toepassing van de regel te
bestrijden.
Katten liepen er genoeg op het Burchtterrein, en ze hadden al-
lemaal een hekel aan ons. Als de Chinees zijn kippen binnen-
hield (en niet om ze een sprookje voor te lezen) moesten katten
en honden (de laatste mits niet te groot) het immers ontgelden.
Enerzijds zijn katten charmante huisdieren en buitengewoon
aaibare kameraden waardoor z1j recht hebben op onze vriend-
schap, anderzijds doden zij vogeltjes en muizen langzaam en
voor hun plezier. Echt schuldloos zijn zij dus niet, en die afwe-
ging gaf ons de morele ruimte om onze tests uit te voeren. Het
mooist zou zijn om een kat van de muur van de Burcht af te
gooien en dan te zien wat er zou gebeuren. Instinctief waren we
bang dat dat wel eens niet goed af zou lopen. De lokale katten
wisten dat ook, dus die lieten zich daar niet voor vangen. Op
een dag gebeurde het dat we een kat een boom in hadden ge-
jaagd en we besloten de test uit te voeren al waren de omstan-
digheden niet ideaal. Het probleem was namelijk dat het dier
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niet uit eigen beweging op zijn pootjes terecht wilde komen.
Ik klom de boom in om het te porren en te overreden om te
springen, maar tevergeefs. Ik klom nog hoger, de top van de
boom begon door te buigen en ik raakte bevreesd dat ik straks
zelf het proefdier van de test zou worden. Op school hadden we
intussen ook de uitdrukking geleerd dat een kat in het nauw
rare sprongen maakt, en ik was bang binnen het bereik van de
klauwen van het inmiddels behoorlijk gestresste dier te komen.
We besloten het anders aan te pakken. Niet ver onder het punt
tot waar de kat in de boom was gevlucht bevestigde ik een touw
om de stam. Vanaf de grond brachten we het boompje in een
zwaaiende beweging. Toen begreep het dier eindelijk dat het
echt uit onze buurt moest geraken omdat wij het niet met rust
zouden laten. Vloekend en grommend begon het beest, achter-
stevoren, zoals het omhoog was geklommen, weer naar bene-
den te klimmen, maar dat schoot niet echt op. Voorzichtig
draaide het zich om, maar nu, met de kop omlaag gericht, ging
het opeens heel vlug, en de laatste twee meter maakte de kat
een sprong omlaag. En zie: hij kwam niet op zijn pootjes te-
recht. Met een plof viel het beest op zijn zij. In minder dan een
seconde herstelde hij zich en maakte hij dat hij wegkwam.
Op een dag was er in de uitdragerij van Wims vader een bij-
zondere inboedel aangekomen. We vonden twee floretten en
twee maskers, onder de roest, maar voor ons doel nog uitste-
kend geschikt. Schermen zoals wij daarmee deden boezemde
me voor het eerst angst in voor wapens, een angst die ik vast
van plan was te overwinnen. Zonder de spelregels precies te
kennen wisten we wel dat je niet door de floret van je tegen-
stander aangeraakt mocht worden, en dat leek heel moeilijk.
Die knobbeltjes zaten natuurlijk ook niet voor niets voorop op
het wapen. We voelden ons al gauw de drie musketiers. Ik her-
inner me ook dat er een filmprojector bij de spullen stond, met
enkele ronde dozen met film. Op een dag was het Wims vader
gelukt het apparaat aan de praat te krijgen. De films bleken
natuurfilms te zljn, maar dan van een soort als ik sindsdien niet
meer gezien heb. Krokodillenjacht, ja maar de cameraman had
vooral gefilmd hoe krokodillen hun jagers opaten. Een wel heel

huiveringwekkende film toonde hoe een koe of koe-achtige in
een rivier vol piranha's terechtkwam: kolkende watermassa's
waren het gevolg, maar niet voor lang. Later heb ik me nog wel
eens afgevraagd van welk soort liefhebber die verzameling ge-
weest kon zijn.
Bij al deze spannende spullen stond ook een korte werpspeer.
Wij bewonderden het wapen uiwoerig maar kregen te horen
dat we ervan af moesten blijven. Het was mooier dan wij ooit
zelf uit een tak of een stuk hout konden maken. Het was zeker
niet het model dat wij uit Braakensieks plaatjesb4 Fulco de
minstreel kenden. Maar de speer lag lekker in de hand en vroeg
erom om voorui tgeworpen tc worden.
Tussen de Burcht en de Oude Rijn is een groot, licht glooiend
grasveld. Daar zouden wij de speer gaan uitproberen. Het was
nog een heel gedoe om met de speer via het dakraam en daarna
door het hek om de Burchtheuvel heen te kom'en. Op weg naar
het grasveld testten we het wapen en het vloog prima door de
lucht. Dat beloofde wat. Als er maar geen kleine kinderen wa-
ren op dat grasveld die ons voor de voeten zouden lopen, ofhet
speerwerpen zelfs helemaal onmogelijk zouden maken. Plotse-
ling stonden midden op het pad twee jongens, van een iaar of
zestien. Een van hen vroeg of hij de speer eens mocht proberen.
We hadden weinig kcus. Hij gooide er een stukje mee en de
speer bleef trillend in de heuvel staan, een mooi gezicht. Hij
haalde hem op, en gooide er opnieuw mee, zelfde resultaat.
Opnieuw pakte hij hem en wij waren intussen ons wantrouwen
kwijt. Dit was best leuk. De jongen pakte de speer opnieuw,
balanceerde hem in de hand en haalde uit om opnieuw te wer-
pen. In een onmerkbaar moment schoof hij met zijn voeten en
draaide hij met zijn lichaam negentig graden om zijn as. Direct
daarop wierp hij. Ik zie tot op de dag van vandaag, met ver-
traagde beelden, die ik nog steeds wil tegen houden, hoe de
speer in de richting van Wims huis vloog en een voltreffer
maakte, midden door een raam. Een ster in het glas, scherven
alle kanten op en de speer verdween helemaal naar binnen, in
het donker. Toen was het opeens doodstil. De beide jongens
zetten het op een lopen.
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Deze gebeurtenissen overtuigden Wims ouders ervan dat ik
misschien niet de beste vriend voor hun zoon was. Het ging
nret Wim ook niet zo goed op school en zijn moeilijkheden
werden niet alleen aan hemzelf, maar ook wel aan mij geweten.
Zou ik opeens zljn gaan behoren tot de categorie van wat
'slechte 

vrienden' werd genoemd, en waartegen wij alt i jd wer-
den gewaarschuwd? Ik begreep dat het beter was mij een poosje
niet meer bij Wim thuis te laten zien. En dat was ook, voor-
goed, het einde van die heerli jke bezoeken aan dat verboden
Burchtterrein, waar niets mocht maar alles kon.

Leiden, 25 juni 2001 Jan Just Witkam
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Anonymus en Melis Stoke, Rijmkroniek van Holland (fragm.).
Noordelijke Nederlanden, ca. 1400. Perkament, 2 ff. Ltk 183
J De Rijmkroniekstaat aan de wieg van de volkstalige historio-
grafie van de Nederlanden. Zlj is het oudste Middelneder-
landse werk over de geschiedenis van het graafschap Holland.
Sinds kort staat eindelijk vast welk aandeel de grafelijke klerk
Melis Stoke (ca.1235-ca. 1305) heeft gehad in de totstandko-
ming van deze kroniek: hij is de auteur van het deel dat de ja-
ren 1224-1305 bestrijkt. De anonieme auteur van het deel
daarvoor stopte bij het jaar 1205, toen ook zijn bron - het
Chronicon Egmundanum (zie nr.2) - ophield. ,
Als klerk van verschillende Hollandse sraven kende Stoke de
stad Leiden uit eigen aanschouwing.Zlo schreef hij er in 1304
eigenhandig een oorkonde voor graaf Willem lr. Ongetwijfeld
bevond hij zich regelmatig in het gevolg van de graaf wanneer
deze de stad aandee d. Of zijn naamloze co-auteur net zo goed
in Leiden thuis was, is niet zeker.
De Rijmkronlek is (in twee redacties) volledig overgeleverd in
drie veertiende-eeuwse handschriften, alle berustende in de
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (128 E 3-5). De Universi-
teitsbibliotheek Leiden bezit twee fragmenten van de eerste
redactie, die ooit een dubbelblad vormden in een codex uit
omstreeks 1400. Kort voor l8l8 trof de Leidse theoloog en let-
terkundige lohannes Clarisse (1770-1846) de stukken per-
kament aan als maculatuur in een Bazelse druk. In 1818
schonk Clarisse ze aan de Maatschappij der Nederlandse Let-
terkunde, wier boekerij als bruikleen is ondergebracht in de
Universiteitsbiblioth eek.
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|ohannes de Beka, Chronographia.Leiden, derde kwart l4e
eeuw (voor 1373). Perkament, l2l ff. BPL2429
J Johannes de Beka of Jan van der Beke was waarschiinlijk
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BVItcl{ or Old Roman Fort at LIIYDF.N.' Kopergravure
door E. Kirkall, eerste helft l8e eeuw.
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