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Advocatenkantoren die 
bewust kiezen voor een 
pand uit vroeger tijden, 

ze zijn er genoeg. Soms is 
het lang zoeken naar een 

pand dat de ‘status’ van het 
kantoor bevestigt, of juist 

de ‘afwijkende visie’ die 
het kantoor wil uitstralen. 

Soms komt een nieuwe 
locatie bij toeval voorbij. 

In alle gevallen voelen de 
bewoners zich heel senang 

op hun historische plek.

OUDE 
GRANDEUR, 
NIEUWE 
BEWONERS

praktijk. ‘We hebben er in die tijd een 

optie op genomen, maar de toenma-

lige wethouder wilde een publieke 

functie voor het pand en wilde niet 

met ons in zee.’ Dat veranderde toen 

rond 2001 het Modelbouwmuseum, 

de huurder die wel voldeed aan een 

‘publieke functie’, het pand verliet. 

‘Wij hebben in de tussentijd wel 

verder gezocht, maar konden niets 

geschiktst vinden. Toen het pand leeg 

kwam hebben wij onze vinger opge-

stoken en heeft de gemeente het pand 

alsnog aan ons verhuurd.’

Ook de verloskundigenpraktijk was 

inmiddels verhuisd en Geelkerken 

Linskens kon na een fikse verbou-

wing intrek nemen in de voormalige 

Kweekschool voor de Zeevaart, waar 

de ‘Jantjes van Leiden’ met tucht en 

discipline werden gevormd tot keuri-

KWEEKSCHOOL VAN 
JANTJES VAN LEIDEN

Geelkerken Linskens Advocaten 
Noordeinde 2a te Leiden

Voormalige bestemming: 

Kweekschool voor de Zeevaart

G
eelkerken Linskens Advoca-

ten is van oudsher een Leids 

kantoor en had tot maart 

2003 de hoofdvestiging aan het statige 

Rapenburg. Hoewel een schitterende 

locatie, had de oude locatie een paar 

nadelen, waarvan het feit dat je er niet 

‘effectief met elkaar kon samenwer-

ken’ nog wel het grootste was, vertelt 

advocaat Rob Lever. Het pand aan het 

Noordeinde 2a stond voor het grootste 

gedeelte leeg, alleen op de begane 

grond huisde nog een verloskundigen-
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ge matroosjes. ‘Het heeft een jaar lang 

in de steigers gestaan. We hebben 

onder andere alle tussenmuren 

weggehaald. Dat waren geen monu-

mentale muren, want het gebouw 

beschikte van oorsprong ook over 

grote leszalen.’ Een ‘probleem’ was de 

verbouwing van de steile trap, die spe-

ciaal was gemaakt om de toekomstige 

matrozen te laten oefenen voor de 

smalle treden en steile trappen op een 

schip. Leuk, maar niet echt praktisch. 

‘We hebben een architect ingescha-

keld voor een heel nieuw trappenhuis, 

maar dat kon niet want de trap bleek 

een monumentaal onderdeel van 

het pand te zijn. Daar moesten we 

omheen werken. Nu hebben we naast 

de trap ook een lift en zijn we inmid-

dels zelf behoorlijk aan de smalle 

treden gewend.’

De kweekschool,die in 1855 in een an-

der pand werd geopend, werd in 1878 

helemaal herbouwd op de huidige 

locatie. Het is een bekende locatie in 

Leiden en komt zelfs terug in een aan-

tal boeken over de ‘Jantjes van Lei-

den’. Lever: ‘Vraag je een Leidenaar 

naar het pand aan het Noordeinde, 

dan weten ze dat vaak niet, maar als 

je ze vraagt naar de Zeevaartschool, 

dan weten ze het direct.’ Tot 1914 

werd er, zoals Lever het omschrijft ‘de 

vagebonderige straatjeugd orde en 

tucht bijgebracht’. Later diende het 

gebouw een aantal andere, publieke 

bestemmingen en was er in de jaren 

zeventig onder andere de Rechts-

winkel gevestigd, waar Lever in zijn 

studententijd als rechtswinkelier 

zijn eerste stappen in het juridische 

werkveld betrad.

DOMEIN VAN 
KANTONRECHTERS

Gi"e Stevens Advocatuur 
Kapellerlaan 15 te Roermond

Voormalige bestemming: 

onder andere het Arbeidsbureau, 

het NIFP en het Kantongerecht

S
amen met twee andere 

kantoren – Acda & Vanoka 

Advocaten en Hameleers & 

Heemskerk Advocaten – houdt straf-

rechtadvocaat Gitte Stevens sinds 

mei 2016 kantoor in het gebouw van 

het voormalige kantongerecht in 

Roermond. De rijksmonumentale 

kantoorvilla aan de Kapellerlaan 15, 

gebouwd in 1888 als herenhuis in 

opdracht van een vooraanstaande 

LEIDEN ROERMOND
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