
Een nieuwe bouwregent bij Hof Meermansburg 

 

Al enige tijd was Peter van Swieten (*1947), architect in Leiden, in beeld om Paulina Buring op te 

volgen als bouwregent van het Meermanshof. Begin 2022 is hij van start gegaan. Reden om ook eens 

nader met hem kennis te maken.  

Peter: Mijn vader had een melkzaak in de 

Korevaarstraat. Die bestaat al lang niet meer. In die 

tijd, vlak na de oorlog, waren er nog heel wat van 

dit soort zaken. Hij betrok zijn producten van 

zuivelonderneming “De Landbouw” uit Leiden. Dat 

liep best goed; hij was zelfstandig ondernemer. 

Collega’s van hem waren soms in dienst van een 

zuivelbedrijf. Dat lag echt anders. Mijn ouders 

waren na hun pensioen niet onbemiddeld. 

Na mijn schooltijd kreeg ik de kans om bouwkunde 

te studeren aan de Haagse Hoge school. Toen ik 

daar mee klaar was wilde ik me graag breder 

oriënteren. Dat deed ik door aan de Technische 

Universiteit Delft industrieel ontwerp te studeren. 

Je krijgt daardoor een veel bredere kijk, vooral in 

artistiek opzicht. Toen ik daar mee klaar was ging ik 

toch werken bij een architectenbureau in Leiden. 

Eerst bij het bureau van Jaap Franso, later bij 

Boudewijn Veldman. Ik deed steeds zowel 

nieuwbouw als restauratiewerk.  

Na een periode van 7 jaar waagde ik de stap om 

voor mijzelf te beginnen met een eigen bureau. Dat is goed gegaan. Ik ben nog steeds actief, samen 

met een collega.  

Privé: ik ben 2 keer getrouwd geweest en ben vader van in totaal vier dochters. Plus inmiddels vijf 

kleinkinderen waar ik af en toe ook op mag oppassen. Sedert een paar jaar woon ik met partner 

Corine hartje stad aan de Breestraat. Een mooi appartement, dat genoeg ruimte heeft om ook mijn 

kantoor aan huis te kunnen hebben. 

Leendert: Je hebt in je vak dus best succes gehad en hebt dat nog steeds. Maar we kennen je ook van 

je maatschappelijke activiteiten. 

Peter: Klopt. Het is heel leuk om op je vak te reflecteren en het ook aan anderen over te kunnen 

dragen. Vanuit die instelling ben ik ook 25 jaar docent bouwtechnisch ontwerp geweest aan de TU in 

Delft. Dat stimuleert ook mijn eigen passie voor het vak, om met studenten samen te werken en iets 

moois tot stand te brengen. Op de een of andere manier lukt het me vaak om – ook als eens student 

soms vast lijkt te lopen – de motor weer aan het draaien te krijgen. Daar krijg ik een kick van. 

Sinds 2011 ben ik voorzitter van het Rijnlands Architectuur Platform (https://www.rapleiden.nl/ ). 

Dat vind ik van groot belang. Samen met relevante partners – gemeente, bouwondernemingen e.d. - 

nadenken over kwaliteit in de stedenbouw en architectuur en vooral ook nieuwe ontwikkelingen 

https://www.rapleiden.nl/


tijdig onderkennen en daarover met elkaar de 

mogelijkheden verkennen. Denk aan de 

verduurzaming, de enorme bouwopgave voor de 

komende jaren, de discussie over hoogbouw. 

Leendert: Bij Hof Meermansburg denken we 

voorlopig niet aan hoogbouw. Wel aan 

verduurzaming. Je gaf aan behalve nieuwbouw ook 

veel in de restauratie te hebben gedaan. Kun je een 

paar voorbeelden noemen? 

Peter: Graag! Een aantal jaren terug heb ik een heel 

leuke ervaring gehad bij het realiseren van 

appartementen in de voormalige directiewoning van 

de firma Krantz aan de Oude Singel 118. Bij het 

bouwhistorisch onderzoek dat we deden stoten we 

op een zeer volledig gedocumenteerde verbouwing in 

de 17e eeuw die in opdracht van de toenmalige 

eigenaar was verricht. En het bijzondere was dat die 

eigenaar – Daniel van Eys - tegelijk ook een 

verbinding had met het Hof Meermansburg. Met als 

gevolg dat deze documentatie in het archief van het 

Hof terecht is gekomen. Dat ligt nu uiteraard bij het 

regionaal archief 

van Erfgoed Leiden 

en omgeving. De 

schoonzoon van 

van Eys, Adriaan 

van der Goes, was 

later regent bij het 

hof. Diens portret 

hangt er uiteraard 

ook. 

 

 

 

Monumentale gang Oude Singel 118 na restauratie 

Een ander mooi project waar ik trots op ben is de restauratie ruim 20 jaar terug van het Leidse 

Volkshuis aan de Apothekersdijk. Het is eigenlijk heel bijzonder dat deze sociaal culturele stichting – 

opgericht door onder meer professor Drucker – nog steeds na ruim 100 jaar conform de 

oorspronkelijke doelstelling werkzaam is voor de doelgroep uit de minder bevoorrechte milieus. Daar 

heb ik graag aan bijgedragen! 

Leendert: Wat zie je als jouw rol als bouwregent van het Hof in de komende jaren? 

Daniel van Eys was een Leidse 

Lakenkoopman van Amsterdamse 

origine, getrouwd met Sara Dozy 

dochter van Leidse koopmansfamilie in 

de zelfde branche. Hun portretten 

hangen sedert lang in de 

Regentenkamer van het Hof 

Meermansburg (zie ook 

https://www.meermansburg.nl/portretten/) 

In het oud archief van het Hof - dat 

tegenwoordig bij Erfgoed Leiden en 

Omgeving in beheer is -  is veel over de 

onderneming van van Eys te vinden. In 

het Leids jaarboekje van 1992 Is door 

JW Veluwenkamp een uitvoerig artikel 

aan deze ondernemer gewijd (blzz 109 

t/m 124) 

https://www.meermansburg.nl/portretten/


Peter: Je gaf zelf al aan dat de transitie van de woningen in gang is gezet, maar nog zeker niet klaar is. 

Dat moeten we met elkaar voor elkaar zien te krijgen om het complex goed te kunnen overdragen 

aan volgende generaties.  

Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor de energieaspecten. Het Rijksmonument verdient het om 

met behoud van het prachtige monumentale karakter, financieel gezond, in goede staat een 

volgende eeuw in geloodst te worden. Daar draag ik graag aan bij. 

Leiden 

mei 2022 

 

 


