“Dat verrukkelijke plekje grond
op deze dorre aarde”
zo verwees Einstein naar zijn favoriete stad
Leiden, waar hij boezemvrienden maakte,
lesgaf en over zijn theorieën debatteerde.

Het Leiden van Einstein
Het begon allemaal in een statig herenhuis
aan de Hooigracht, het Lorentzhuis. Hier logeerde hij in 1911 met zijn eerste vrouw Mileva
en discussieerde hij met Lorentz over hoe
zwaartekracht invloed heeft op tijd. In een
brief schreef Lorentz aan Einstein: “Ik weet
nog hoe je bij mij thuis je horloge hoger hield
en beweerde dat hij daardoor sneller ging
lopen”. Later bewees Einstein dan ook dat de
tijd trager gaat lopen als de zwaartekracht
groter is. Wie Interstellar gezien heeft, weet
wat dit betekent. Nadat hij in 1920 als bijzonder hoogleraar aan de universiteit van
Leiden werd benoemd, kwam hij jaarlijks een
maand in het Leidse wonen. Om les te geven,
te sparren met collega’s en enkele van zijn
belangrijkste theorieën verder te ontwikkelen. Ook genieën moeten af en toe een kopje
koffie drinken om hun hoofd leeg te maken,
dus trokken de twee vrienden regelmatig
richting eetcafé de Hooykist, tegenover het
Lorentzhuis. Vandaag kan je er een Lorentzmenu of een Einsteinmenu bestellen, om
gerechten als ‘Huilebalk’ en ‘Kom er Bij’ op je
bord te krijgen. Vertelt Dirk van Delft, directeur van Museum Boerhaave. Leiden is een
stad waar geschiedenis in de lucht zweeft en
je de aftershave van eeuwenoude genieën nog
kan ruiken. Achter elke straathoek schuilt een
verhaal, vaak in de vorm van muurschilderingen die gedichten en formules uiteenzetten.
Als ik zo’n gedicht spot sta ik altijd even stil
- ook al is het grootste deel in voor mij onverstaanbare talen geschreven - en na vier jaar in
deze stad ontdek ik nog steeds regelmatig een
pareltje der letteren op een verborgen plekje
in de Leidse straten.
Zoë de Goede, National Geographic

Witte wijn
Springbok, Chenin Blanc, Zuid Afrika
Glas
Karaf (0,75 l)

4,00
20,00

Sutton Hill, Chardonnay, Australië
Glas
Karaf (0,75 l)

4,50
22,50

Zoete witte wijn
Winzerkrone, Duitsland
Glas
Karaf (0,75 l)

4,00
20,00

Rode wijn
Springbok, Shiraz/Cabernet, Zuid-Afrika
Glas
4,00
Karaf (0,75 l)
20,00
Urmeneta, Carmenere, Chili
Glas
Fles (0,75 l)

4,50
22,50

Belleruche, Cotes de Rhone, Frankrijk
Glas
Fles (0,75 l)

5,00
25,00

Rose wijn
Springbok, Rose, Zuid-Afrika
Glas
Karaf (0,75 l)

4,00
20,00

Prosecco
Martini, Spumante, Italie
Glas
Fles (0,75 l)

4,50
22,50

