
 
 
 
 

  

Een Neuteboom in dienst van  de VOC door Bep Kastelijns 
 

Paradijzen - Lagen er paradijzen in het verschiet voor Oost-Indiëvaarders? Er is veel 

bekend over de VOC. In de archieven ontdekken we gaandeweg, dat er nogal wat mensen 

van de Neuteboom-familie meegingen met schepen naar Oost-Indië. We vinden in het 

Nationaal Archief de oorspronkelijke, zeer oude monsterrollen van de schepen waar de 

mannen op meevoeren. We mogen ze inzien en fotograferen. Alles werd genoteerd, in 

Batavia en in Holland. De namen en alle inkomsten en uitgaven van de zeevaarders. Vaak 

komen we tegen dat ze arm sterven, ver weg en ‘niets nalatende.’  Eerst vinden we 

Johannes Neuteboom, zoon van Laurens, Laurens is weer een zoon van Joannes en 

Agnietje Lagas. Johannes gaat varen en overlijdt in 1763 te Batavia. Dan vinden we Laurens 

Neuteboom, de vader van Johannes, die ook is weggevaren en onderweg overlijdt. Ook zijn 

zoon Adrianus gaat varen en komt niet meer terug, ook hij overlijdt in Batavia. Verder 

vinden we Jordanus Neuteboom, een zoon van Joannes en Agnietje. Hij is al wat ouder als 

hij gaat varen. Hij overlijdt onderweg en laat wat geld na aan zijn dochter Anna, een deel 

van zijn loon. Anna zit dan in het weeshuis. Ze is een halfwees, met een vader die uit 

wanhoop aanmonsterde. De reden zal geweest zijn dat hij geen geld meer had. Uiteindelijk 

ontdekken we dat ook zijn zoon Hendrik Neuteboom met de VOC is uitgevaren en deze 

Neuteboom is de enige, die na twee keer gezond terugkomt in Leiden, en een gezin sticht 

en veel nakomelingen krijgt. Dus van vijf personen van de familie Neuteboom die bij VOC 

schepen aanmonsterden komen er vier niet meer terug. Omdat zoveel mannen van de 

Neuteboom-familie naar de Oost voeren volgt hier het een en ander over de VOC.  

>> Lees verder op volgende pagina 
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‘Ze gingen heen met lood en dynamiet 
En keerden huiswaarts in een toverschuit. 
Vergeet vooral de paradijzen niet. 
Niet elke handelsmissie gaat failliet.’ 
Gerrit Komrij, Villanelle voor de VOC 
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Organisatie - De VOC werd in 1602 opgericht. De 

Compagnie ontving van de Staten-Generaal een 

handelsmonopolie voor het gebied gelegen ten oosten 

van Kaap de Goede Hoop tot Straat Magelhaen. Ook 

verkreeg ze enkele soevereine rechten: het recht om in 

haar handelsgebied een legermacht te bezitten en 

diplomatieke contracten met Aziatische bestuurders te 

sluiten. De organisatie van de VOC was in de 

Republiek gedecentraliseerd. Er waren zes bestuurlijke 

en administratieve eenheden, de zogenoemde Kamers: 

Amsterdam, Middelburg (Zeeland), Delft. Rotterdam, 

Hoorn en Enkhuizen. Iedere kamer werd door 

‘Bewindhebbers’ bestuurd en had zijn eigen equipage 

afdeling en soldijadministratie ten behoeve van de 

dienaren in Azië en de Kaap. Het hoogste gezag van de 

VOC in de Republiek en Azië berustte bij de Heeren 

Zeventien die door de zes kamers werden gekozen 

(acht leden voor Kamer Amsterdam, vier voor 

Zeeland, één voor elke andere Kamer, terwijl de 17e 

plaats bij toerbeurt werd vervuld.) De organisatie van 

de VOC in Azië was gecentraliseerd. In Batavia zetelde 

het college van Gouverneur-generaal & Raden (GG & 

R), de zogeheten Hoge Regering. De Hoge Regering 

had aanzienlijke beslissingsbevoegdheden, maar was 

uiteindelijk verantwoording verschuldigd aan de Heren 

XVII. De VOC is in 1795 opgeheven.  

 

Varensgasten - ‘Wie wil d’r mee naar Oost-Indië 

varen; daar kunt gij veel geld en goed vergaren’, zo 

zongen varensgasten bij de VOC zichzelf moed in. Het 

werk voor de Compagnie kende immers grote risico’s 

en ontberingen: ‘Een hangmat ... is uw bed; wil weten. 

Lekkere spijs en drank wordt er niet gegeten. Een 

stukje zoute vleis, erwten, gort of rijst, harde beschuit 

en spek is ons eten.’ De zeelieden die dienst namen bij 

de VOC deden dat doorgaans uit bittere noodzaak. Om 

de een of andere reden kwamen zij elders niet aan de 

bak en overzee konden zij misschien veel geld en goed 

vergaren. Er waren veel gevaren onderweg, ziekte, 

noodweer, schipbreuk. De vader van een jonge 

varensgast die bij de Compagnie had aangemonsterd 

verzuchtte: ‘Ik zal hem goed uitrusten en maar denken 

dat het geld voor zijn begrafenis is, want hij komt nooit 

weerom.’ De familie nam afscheid van de jongen als 

was hij een ter dood veroordeelde misdadiger. 

Inderdaad keerde tweederde van alle opvarenden die in 

dienst van de VOC naar Azië vertrokken  niet terug .  

 

Dienstverband - De VOC kende een verplicht 

dienstverband van minimaal drie jaar. De lage gages 

maakten het werk  weinig aantrekkelijk. Een VOC-

matroos ontving slechts 9 tot 12 gilden per maand. Dat 

was evenveel als een ongeschoolde bouwvakker aan het 

einde van de zeventiende eeuw verdiende, en nauwelijks 

meer dan arbeiders op het Hollandse platteland betaald 

kregen. Tegenover zulke nadelen en de vele ontberingen 

stonden ook voordelen. De vaste contractperiode bood 

de zeeman voor langere tijd werk en kost en inwoning. 

Bovendien gaf het zijn familie enige zekerheid en 

verzorging, omdat de Compagnie op verzoek van de 

zeeman een deel van zijn gage aan achterblijvers in de 

Republiek uitbetaalde. Een VOC- dienaar kon een 

zogenaamde maandbrief ondertekenen, waarmee hij de 

bewindhebbers verzocht jaarlijks enige maanden gage 

uit te betalen aan achterblijvende ouders, echtgenotes of 

kinderen. Het bedrag mocht niet hoger zijn dan drie 

maanden gage per jaar en de maandbrief verviel als de 

begunstigde overleed. In de tweede helft van de 

achttiende eeuw kregen de bewindvoerders steeds 

grotere problemen om voldoende personeel te vinden. 

Ze moesten genoegen nemen met wie zich aanmeldde, 

vaak ongezond en ongetraind volk, arme sloebers uit 

weeshuizen of buitenlanders. 

 
Leidse armoedzaaiers, Regionaal Archief Leiden  

 

Leven aan boord - Johannes Neuteboom was van 

1757 tot 1761 hooploper op de Zuid-Beveland. Een 

hooploper was een helper van de matroos. Van 1761 tot 

1763 was hij matroos op de Immagonda. Een matroos 

was verantwoordelijk voor de waak- en roergang, laden 

en lossen, reinigen, en kalfaten (schoonbranden en 

opnieuw breeuwen en teren van de scheepshuid) en het 

af- en aanslaan van de zeilen. Op de reis naar Azië had 
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een Oost-Indiëvaarder een gemiddelde bezetting van 

200 man, meer dan strikt noodzakelijk was. De reden 

hiervoor was dat er ondanks sterfte op de heenreis 

genoeg mankracht moest zijn voor de terugreis. De 

omstandigheden op een schip waren niet  prettig. 

Naarmate de reis vorderde werd het dichtbevolkte 

schip steeds smeriger en bedompt door lichaamsgeuren 

en de stank van ratten- en scheepskattenpoep, of 

menselijke ontlasting. Tijdens vrije uren waren er 

vechtpartijen, en werd er stiekem gedobbeld, schaken 

en dammen was toegestaan. De seksuele behoeften 

waren ook een probleem. Bij goed weer zaten de 

mannen aan dek, ze verstelden hun kleding, maakten 

muziek of  speelden ruig schertstoneel. Een favoriete 

bezigheid was vissen naar haaien en rond de evenaar 

naar vliegende vissen. Sommige varensgasten brachten 

hun vrije uren door met schrijven en lezen. De VOC 

zorgde dat er voldoende stichtelijke lectuur beschikbaar 

was. Onbevaren matrozen werden geacht een deel van 

hun vrije tijd te besteden aan het opdoen van nautische 

kennis en vaardigheden.  

 

 
Stadhuis van Batavia rond 1710, tekening uit 1770 door Johannes Rach (illustratie 
Internet) 

 

Ziekte - Zeelieden hadden een eentonig bestaan. Hun 

eten aan boord was niet gevarieerd. Ze kregen elke dag  

een mutsje (15 cl) wijn, jenever en een literkan bier. Na 

vijf weken was het bier bedorven en ging men over op 

water. Door de tropische hitte onderweg kon het water 

bijna ondrinkbaar worden. Het scheepsvolk gaf elkaar 

het advies de flapkan met water in de ene hand te 

nemen, met de andere hand de neus dicht te knijpen en 

vervolgens het water met de tanden op elkaar 

voorzichtig naar binnen te zuigen om de wormen, die 

in het water krioelden de doorgang te beletten. Na 

ongeveer vijf weken werd het drinkwater een 

besmettingshaard voor buiktyfus. Bij Kaap de Goede 

Hoop kon men vers voedsel en water innemen. En 

sinds de stichting van de Kaap in het midden van de 

zeventiende eeuw was scheurbuik niet langer de 

belangrijkste oorzaak van ziektes en sterfte aan boord. 

Er was doorgaans een chirurgijn aan boord met grote 

praktische ervaring.  

 

Hospitaal - Johannes Neuteboom overleed zoals 

gezegd te 1763 Batavia. De stad was berucht vanwege  

malariakoortsen, veroorzaakt door moerassen rondom. 

Bernard Schwartz, een compagniesoldaat schreef in een 

brief naar huis: ‘Van elke honderd nieuwelingen is er 

niet een, die niet ziek wordt, totdat hij aan het klimaat 

en het voedsel gewend is. Ik werd naar  het hospitaal 

gestuurd. Daar lagen altijd duizend tot vijftienhonderd 

patiënten en er werden dagelijks vijf tot tien doden 

weggedragen. De zieken werden er slecht verpleegd. 

Degenen die echt doodziek zijn, liggen op bed, op een 

met kapok gevulde zak. In het midden zit een rond gat  

waardoorheen  de zieke zijn behoefte doet. Onder het 

bed staat een teiltje waar het in terechtkomt. Als de 

zieke niet meer zelf kan opstaan, moet hij blijven liggen 

tot hij sterft. ‘s- Morgens vroeg, voor zonsopgang, komt 

de ziekenoppasser om te kijken wie er dood zijn. Als hij 

weet, dat iemand doodziek is, trekt hij hem slechts aan 

zijn grote teen om te zien of hij nog beweegt. Als hij 

niet meer beweegt, wordt hij door twee zwarte slaven 

naar het dodenhok gedragen, en ’s middags in een van 

vier planken getimmerde baar gelegd. Hij wordt door 

mensen van zijn eigen rang naar het kerkhof gedragen. 

Er worden drie baren op elkaar gelegd en door de 

zwarte slaven met aarde bedekt. Dit kerkhof beslaat wel 

twee morgen (een morgen is ruim 8500 vierkante 

meter), maar wordt toch iedere twee of drie jaar 

geschud.’ (Zie Vibeke Roeper en Roelof van Gelder, In 

dienst van de Compagnie, blz. 122 e.v.)  

 

Reageren? E. Kastelijns, telefoon 020 2544982, e-mail: 

bep@kastelijns.nl   

 

Bronnen:  

1. Els M.Jacobs, De Vereenigde Oost-Indische Compagnie, Zeist 

Teleac 1997. 

2. Leo Akveld en Els M. Jacobs, De kleurrijke wereld van de 

VOC, Nationaal jubileumboek VOC 1602/2002, Thoth 

Bussum 2002.  

3. Vibeke Roeper en Roelof van Gelder, In dienst van de 

Compagnie, Atheneum–Polak & van Gennep Amsterdam 

2007. ◄ 
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In gesprek met... 
ARCHITECT JELLE VERHEIJEN door Marjolijn Pouw 
 

 
foto boter ǀverheijen 

 

Bureau - Jelle Verheijen van architectenburo 

boter|verheijen, woont in een prachtig gerestaureerd 

monument op de Oude Rijn nr. 91. Daar is ook het 

architectenbureau gevestigd dat hij met zijn 

compagnon Reinoud Boter heeft. Ze ontwerpen 

nieuwbouw, of maken plannen voor verbouwing of 

renovatie van  oude panden. Het kunnen monumenten 

zijn, of  huizen die deze status nog niet hebben, maar 

gebouwd zijn in een tijd waarin mensen andere eisen 

aan hun huis stelden. Vaak zijn ze aan verbouwing toe, 

want gedachten over plezierig wonen veranderen.  

Jelle is BNA architect, Reinoud bouwhistoricus, een 

goede combinatie voor een bureau gericht op bouwen 

in onze binnensteden.  Ze hebben hun bureau bewust 

klein gehouden. Grootschaligheid is niets voor hen: ‘Je 

ontwerpt een hele wijk maar hebt geen contact met je 

klanten, terwijl dat nou juist het leuke is van ons vak. 

Samen zie je meer, en kun je gevarieerde oplossingen 

bedenken. Een klein bureau heeft ook het voordeel dat 

je niet met personeel maar met bouwen bezig bent’, 

zegt Jelle. 

 

Architectenwerk - ‘Mensen denken nogal gemakkelijk 

over verbouwen. Een architect inschakelen kost geld, 

maar dat verdien je al gauw terug. Bij grote 

verbouwingen heb je een vergunning nodig, en die krijg 

je tegenwoordig niet zonder een heel boekwerk in te 

dienen met je plannen in detail, inclusief de uitvoering. 

Maar ook bij kleinere verbouwingen, waarvoor soms 

geen vergunning nodig is, loont het om een architect in 

te schakelen. Wij zijn ruimtelijk ingesteld en zien andere 

mogelijkheden dan bewoners. Een goed omschreven, 

technisch uitgewerkt plan verkleint de afstand tussen de 

droom en de werkelijkheid. Het kan je voor een 

mislukking behoeden, voorkomt misverstand, of 

conflicten met de aannemer of  je partner. Bouwoffertes 

kunnen in prijs en omschrijving behoorlijk verschillen. 

Wij kunnen over de prijs onderhandelen, de bouw 

begeleiden en onvoorziene problemen oplossen. We 

adviseren over kleuren en materialen en beoordelen de 

rekeningen. Dat kan een opdrachtgever een hoop geld 

besparen, en kopzorgen. Hoeveel relaties zijn er niet 

stukgelopen op verbouwingen? Toch worden 

architecten als het plan er eenmaal ligt vaak geschrapt. 

Dan doet de aannemer het op eigen houtje en wordt 

alles anders dan gepland. Dan gaat de droom verloren, 

doodzonde. Voor buitenlandse opdrachtgevers is een 

architect trouwens ook aan te bevelen. Men kent onze 

procedures niet, en kent de taal vaak onvoldoende voor 

echte afstemming. Het afgelopen jaar mochten we 

plannen maken voor  verschillende internationale 

opdrachtgevers, waaronder Amerikaanse, Turkse en 

Italiaanse. Die variatie is heel inspirerend.’ 

 

Leidenaars - ‘De combinatie met Reinoud is zo goed, 

omdat we elkaar aanvullen. Zijn vader had een 

stoffeerderij, hij is opgevoed met oog voor detail en 

materialen. Zijn kennis is ongelofelijk breed en daar 

profiteer ik van. We komen allebei uit Leiden. Reinoud  

uit de binnenstad en ik van  het Waardeiland. Ik ben na 

mijn studie bouwkunde als architect gaan werken bij 

Kees Lau, Reinoud begon in de  woninginrichting, later 

werkte hij in de natuursteen- en tegelhandel, en de 

keukenbranche. Hij is zijn opleiding in de praktijk 

begonnen, ook bij Kees Lau. We hebben elkaar voor we 

compagnons werden  goed leren kennen. Reinouds 

praktische ervaring is heel nuttig, hij heeft vaak hele 

handige oplossingen. We hebben veel nieuwbouw 

gedaan, maar we hebben een passie voor monumenten 

en stadontwikkeling. Zo heeft Jelle samen met Paola 

Huijding en Vincent Kuijer het interieur en de 

verbouwing gedaan van het Architectuurcentrum (nu 

het RAP) aan de Nieuwstraat. Bij het ontwerpen hebben 

we veel plezier gehad, neem bijvoorbeeld de 



 

5     

 

toiletruimten. Je verwacht dat je een WC binnenloopt, 

maar de ruimte is heel anders ingericht. Dat verrast 

bezoekers.’  

 

Oude gebouwen - ‘Het leuke van oude gebouwen is 

dat ze los zijn gekomen van de tijd waarin ze 

ontstonden. Vaak is er van alles in verbouwd, of 

vervangen. Een gebouw zou na 30 jaar niet verouderd 

moeten zijn, maar dat is het doorgaans wel omdat men 

volgens de trend bouwt. Een oud, niet gerenoveerd 

huis heeft charme, maar is soms nogal onpraktisch. 

Dan moet je ingrijpen en het gebouw of de inrichting 

aanpassen. In Noordwijk hebben we bijvoorbeeld een 

ouderwetse villa op een duintop mogen verbouwen. 

Het entreegedeelte,  de trap en de badkamer waren op 

de zee gericht, maar de woonkeuken en slaapkamers 

zagen uit op het land. Dat hebben we omgekeerd, 

zodat je nu een prachtig uitzicht op de zee hebt. We 

maakten er een groot hoekraam van driedubbel 

isolatieglas. Dan moet je een verbinding bedenken die 

de spanning hebben kan en dat is nog een heel 

gepuzzel. Maar het lukte en het is prachtig. We hebben 

daar ook duurzame energieoplossingen toegepast, met 

zonnepanelen en goede isolatie. Dat is wel nodig op 

zo’n winderige duintop. Zulke spannende 

verbouwingen hebben we veel gedaan. Ze zijn te 

vinden op onze website. We zijn nu bezig met 

huisvestingsplannen voor de Stichting Scarabee, die een 

inloophuis willen opzetten voor mensen die met kanker 

geconfronteerd worden. Het wordt gevestigd in een 

oud politiegebouw. En weer is iedereen verbaasd over 

de mogelijkheden, die zie je pas als je ophoudt met je 

blind te staren op wat er niet kan.  

 

Daktuinen - ‘Wat ik zelf ook erg leuk vind is 

daktuinen. Er is nog zoveel ruimte onbenut in de stad. 

Op daken kun je de mooiste tuinen maken. Moet je die 

foto van New York op die poster daar aan de muur 

zien.  Nergens is iets leuks te zien op de platte daken. 

Dat is toch doodzonde in zo’n volgebouwde stad? Je 

zou elke millimeter moeten gebruiken om lekker buiten 

op de daken te kunnen zitten, midden in het groen. 

Zonde, zo’n gemiste kans. Hier in Leiden zou er ook 

meer kunnen. Er zijn een paar mooie voorbeelden van 

daktuinen, zoals de dakstudio van Wim Hofman op de 

Oude Rijn, boven op het atelier van de helaas veel te 

vroeg gestorven beeldhouwer Frans de Wit. En er zijn 

andere voorbeelden, zoals de uitsnede van Peter van 

Swieten, te zien in de catalogus van de tentoonstelling 

Parels op het dak (RAP 2006 MP). Bij het plan voor de 

boekentoren aan de Langebrug hebben Vincent Muller 

en ik ook een daktuin ontworpen. Hopelijk wordt dit 

plan uitgevoerd.’ 

 

Nieuwbouw - ‘Soms wordt er te historiserend 

gebouwd. Dat is jammer, je zou ook in de binnenstad 

meer ruimte moeten geven voor nieuwbouw. Niet alles 

wat er de laatste jaren aan nieuwbouw in de binnenstad 

is neergezet is even mooi, maar zo’n keurslijf als in 

Nieuw Leyden (de buurt van de Slachthuislaan in 

Noord MP) is ook niet alles. Wij hebben er twee huizen 

gebouwd. De mensen willen aldoor maar groter en 

duurder wonen, zonder op de ruimte van de kavels te 

letten of hun budget. Daar lijdt de kwaliteit onder. Wij 

bouwden er een huis met een interieur in Marokkaanse 

stijl in samenspraak met de toekomstige Marokkaanse 

bewoners. De buitenkant is een combinatie van klassiek 

en modern. Het was best lastig om te doen, maar ook 

leuk. Een architect moet op zijn tenen lopen, anders 

wordt hij gemakzuchtig en kiest voor een 

standaardoplossing.’ 

 

Blog - Afgelopen zomer zijn we met de blog 

bouwhistorie.blogspot.nl/  begonnen, onder andere 

over de bouwgeschiedenis van Leiden. Reinoud Boter 

beschrijft daar bijzondere gebouwen of details, ook in 

Leiden. Zo hebben we een deel van de Breestraat onder 

de loep genomen, zoals Jesse’s arkel aan de gevel van 

het oude In den Vergulden Turk uit 1673. De aandacht 

voor details zie je ook terug in ons nieuwe werk en onze 

omgang met bestaande gebouwen en monumenten. Nu 

het architectenburo 5 jaar bestaat lijkt het ons leuk om 

eens een boekje te maken met een overzicht van de 

gerealiseerde projecten. Veel van de projecten zijn ook 

de website van het bureau te vinden. Hierop staat ook 

nieuws over bijvoorbeeld de boekentoren. Kijk maar op 

www.boterverheijen.nl .’ ◄ 
 

Kunst 
MUZIEKFEEST IN DE PIETERSKERK door Hanriëtte Ruigt 
 

Scratch 2013 In februari worden voor de 25e keer de 

Scratch Muziekdagen Leiden georganiseerd en daar 

hoort een feest en jubelboek bij. Dat boek wordt met 

een DVD in februari 2013 uitgebracht. In de 

Pieterskerk is  dan ook een expositie over dit muzikale 
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evenement te bezichtigen. Tot nu toe hebben de 

Scratch Muziekdagen in één weekend in februari 

plaatsgevonden, met een eenmalige uitbreiding naar vijf 

dagen in één week. Maar een jubileum wil je met zoveel 

mogelijk mensen tegelijk kunnen vieren, en wat is dan 

geschikter dan het weekend? Dus voor het eerst in de 

geschiedenis vinden de Scratch Muziekdagen Leiden 

plaats in twee opeenvolgende weekenden: 15, 16 en 17 

februari en 23 en 24 februari. In de tussenliggende 

dagen is er een aantal aparte activiteiten in de 

Pieterskerk, maar het programma daarvan was bij het 

schrijven van dit stukje nog niet bekend.  

 

 
foto Rob van Hilten  

Scratchen wordt hier gebruikt in de betekenis van: from 

scratch, dat wil zeggen vanaf het begin opbouwen. Veel 

buurtbewoners hebben vast en zeker net als ik eerst als 

toeschouwer en later als deelnemer kennis mogen 

maken met de Scratch Muziekdagen Leiden. Het is een 

bijzonder festival, in  zijn soort zelfs het grootste van 

Europa en op een van de mooiste locaties van Leiden. 

Wie tijdens het festival langs de Pieterskerk loopt wordt 

verrast door de muziek, die koor en orkest (samen zo’n 

999 deelnemers) maken en het is wel voorgekomen dat 

mensen spontaan alsnog een deelnemerskaart voor de 

betreffende dag kochten en mee gingen doen. ’s 

Ochtends zie je een rij vrolijke belangstellenden voor 

de kerk staan wachten tot de deuren open gaan, om een 

mooie, lange dag muziek te maken en ’s avonds  een 

klinkend concert te geven. Aan het einde van de dag 

verlaat een enthousiaste groep de kerk weer met het 

voor de organisatie zeer welkome: ‘Het was weer top. 

Tot volgend jaar.’ 

 

Start Het begon in 1987. Een aantal leden van het 

Leids Studentenkoor en orkest Collegium Musicum 

(CM) was in het Engelse York voor een internationale 

uitwisseling. Hun Engelse collega’s opperden het idee 

om gezamenlijk de Messiah van Georg Friedrich Händel 

in te studeren en uit te voeren, en dat allemaal in één 

dag.  De voorbereiding bestond uit het afluisteren van 

een cassettebandje onderweg in de bus. De uitvoering 

verliep niet vlekkeloos, maar toch…het enthousiasme 

was  gewekt.  Thuisgekomen besloot een aantal 

deelnemers dat het experiment voor herhaling vatbaar 

was, maar dan  in Leiden. Koren en orkesten in de 

buurt werden aangeschreven en in juni 1988 was het 

zover: de eerste Leidse Scratch Muziekdag was een feit, 

toen nog in de Petrakerk aan de Surinamestraat. Het 

werd een doorslaand succes, en de vraag naar meer 

resulteerde het jaar daarop in het verruilen van de 

bescheiden Petrakerk voor de grote, statige Pieterskerk.  

Alle deelnemers zijn amateurs die thuis de muziek 

hebben ingestudeerd. Samen met professionele 

dirigenten en solisten wordt er de hele dag gewerkt aan 

het op elkaar laten aansluiten van alle instrumenten en 

stemmen. In de avond is er een concert voor een 

uitverkochte zaal.  

 

Groei - Het evenement groeide. Er kwam een tweede 

dag bij, met ander werk van Händel en een programma 

bestaande uit opera’s van Verdi en - voor weer hele 

andere groep liefhebbers - een musicaldag. Het 

enthousiasme voor de Messiah was inmiddels zo groot, 

dat er in 2001 een extra Messiah-dag werd gepland. 

Daarna werd het Requiem van Verdi toegevoegd en bij 

gelegenheid van het Mozart jaar uiteraard ook een 

Mozart programma. Ook jongeren kregen 

belangstelling. Speciaal voor hen kwam er vanaf 2010 

een Messiah- dag met als titel: ‘Het Koor van de 

Toekomst’. Toenmalig minister Plasterk kon het niet 

laten ook een deuntje mee te zingen tijdens de repetitie.   

De solisten voor deze dag zijn jong, aanstormend talent, 

studerend aan een van de Nederlandse conservatoria. 

Zij presenteren zich tijdens een auditie aan de dirigent 

en een kleine afvaardiging van de Scratchgroep en de 

deelnemende scholen. De sterren van de toekomst staan 

dus nu wellicht al op het Scratch concertpodium. Het 

aantal deelnemers is inmiddels uitgegroeid tot ruim 3800 

in vier dagen. Ze komen overal vandaan, zelfs uit het 

buitenland. En of je nu een ervaren amateurmusicus 

bent of een beginner: iedereen kan meedoen. De enige 

professionele krachten zijn de dirigent en solisten.  
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Buurt - Menig buurtbewoner, of passerende toerist 

wipt overdag even aan om bij de deuren een klein 

stukje mee te luisteren of kaarten te kopen voor de 

avond. Grappig altijd die avond. Het aantal uitvoerende 

muzikanten is altijd zo’n dikke 200 mensen meer, dan 

het aantal kaartjes dat er voor de luisteraars  

beschikbaar is. Bij een ‘volle bak’ zijn er ‘s- avonds zo’n 

700 luisteraars binnen en als we zouden willen zouden 

we meer kaartjes kwijt kunnen, maar de brandweer 

heeft – begrijpelijk – vanwege de veiligheid een 

beperking opgelegd aan het aantal mensen.  

 

 
Programma 

- vrijdag 15 februari Messiah van Händel (Paul Valk) 

- zaterdag 16 februari Musical Highlights (Martin van 

Brugge) 

- zondag 17 februari De Franse Romantiek: Fauré, 

Gounod, Ravel (Jules van Hessen) 

- zaterdag 23 februari Werken van Mozart zoals 

Requiem, Ave Verum (Hans van der Toorn) 

- zondag 24 februari Messiah van Händel (Danny 

Nooteboom) 

Aanvang repetitie 09.30, aanvang concert: 19.30 uur.   

Meer informatie, aanmelding of bestelling van 
concertkaarten of jubileumboek?  www.scratchleiden.nl 
 

Ondernemen 

DROGISTERIJ DE VIJZEL Door Marjolijn Pouw 
 

Bik & zoon - Drogisterij De Vijzel, van P.J. Bik (Paul) 

en zoon G. Bik (Geerten) is meer dan 150 jaar in de 

Doezastraat gevestigd. De familie Bik woont al eeuwen 

in Leiden. De mannen waren baardscheerder of 

barbier, kapper, pianobouwer, of huisschilder met een 

winkel in verfwaren. De vrouwen waren huisvrouwen, 

of buurtvrouw (vroedvrouw) en werkten mee in het 

bedrijf. In onze tijden haalden ze vaak net als hun man 

hun drogisterijdiploma, waarmee ook zij volleerde 

drogisten waren. De traditie van meewerkende vrouwen 

wordt nog steeds voortgezet, zoals ieder die bij 

drogisterij De Vijzel, drogisterij Bik in de volksmond, 

binnenloopt weet als hij door de vriendelijke Henny 

Bik-Wijnands, een gediplomeerde schoonheids-

specialiste, wordt geholpen. Ook Mirjam Bik-

Dusseldorp, de vrouw van Geerten werkt in het bedrijf.  

Betovergrootvader Hendricus, geboren in 1802, was de 

eerste Bik die zich in de Doezastraat vestigde.  Hij 

woonde aanvankelijk met zijn ouders in de Molensteeg, 

maar na zijn huwelijk met Frederica Rietbergen 

verhuisde hij naar de Koepoortsgracht, nu de 

Doezastraat. De Koepoortsgracht werd in 1861, na de 

cholera epidemie die veel bewoners van Leiden onder 

wie Hendricus, het leven kostte,  gedempt en in 

Doezastraat omgedoopt. De Koepoort, die aan de 

zuidkant toegang gaf tot de stad, werd helaas in 1864 

afgebroken. 

 

 
De Koepoort vlak voordat hij in 1864 werd afgebroken, gezien vanaf de singelkant, 
foto Jan Goedeljee (Internet) 

 

Doezastraat 4 - Een van Hendricus’ zonen, Gernardus, 

volgde zijn vader in de zaak op. Hij trouwde met 

Wilhelmina Catherina de Laaf en kocht in 1878 het 

pand Doezastraat 4, om er een winkel in verfwaren te 

vestigen. Het pand is sinds dat jaar eigendom van de 

familie Bik. Gernardus was behalve winkelier ook 

huisschilder, net als later zijn zoon Wilhelmus. 

Wilhelmus ging na zijn huwelijk met Trees Smit, de 
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dochter van een caféhouder uit de Kloksteeg, in het 

pand wonen. Van hem ging het pand over op zijn zoon 

Josef, de vader van de huidige drogist Paul Bik. 

Wilhelmus moet een tamelijk verstrooide huisschilder 

zijn geweest, die regelmatig met de ramen die hij ging 

inzetten tegen lantarenpalen stootte als hij zich 

omdraaide om mensen te groeten. Toch was hij ook 

verstandig, want hij zag al vroeg in dat zijn winkel mooi 

op de uitvalsroute lag van de boeren, die na hun bezoek 

aan de Beestenmarkt de stad weer uittrokken naar 

Voorschoten of Zoeterwoude. Hij breidde met het oog 

daarop zijn assortiment uit en werd de grondlegger van 

de huidige winkel. Zijn vrouw Trees verkocht behalve 

verfwaren, huishoudelijke artikelen en postzegels ook 

drogisterijproducten en hielp bij bevallingen als 

buurtvrouw. Na hem kwam zijn zoon Gerard Bik in de 

winkel, daarna zijn zoon Paul Bik, die de winkel in 1972 

overnam. Het is allemaal te vinden in het tijdschrift dat 

zwager Pieter Kwaadgras bij het 150-jarige bestaan van 

Drogisterij Bik uitbracht. 

 

 
Drogisterij Bik in 1933, v.l.n.r. Josef Bik, Wilhelmina Bik-Tuithof, een bezorger, 
archief  P.J. Bik 

 

Erfelijk belast - Vader Bik had een passie voor 

chemicaliën, net als zijn zoon Paul. Paul wil ook altijd 

het naadje van de kous weten en uitzoeken hoe alles 

scheikundig gezien in elkaar zit. Vooral vuurwerk had 

vroeger zijn belangstelling. ‘Met mijn broer dokterde ik 

van alles uit, rookbommen, vuurpijlen, sterretjes, rotjes, 

Bengaals vuur. We maakten ze thuis in de werkplaats. 

Het moest eind december klaar zijn. De hele kerst was 

je ermee bezig. Onder water, want vanwege het 

ontploffingsgevaar moest het nat bij elkaar gegooid 

worden, en dan drogen met tetra. Levensgevaarlijk. 

Mijn ouders vonden het niet zo’n probleem - gevaren 

zag men toen nog niet zo - maar ik wou mijn vingers 

houden en ben er bijtijds mee gestopt. Pa had zelf ook 

allerlei recepten. Dat liep van het maken van gips en 

kalkpreparaten tot spul voor het schoonmaken van 

zilver, lotion tegen insectenbeten, middeltjes tegen 

verschillende soorten vlekken en Eau de cologne. Zelfs 

parfums maakte hij. Dat laatste deed hij samen met zijn 

vriend Paul van Gelderen, die een neus voor parfums 

had en als ‘neus’ zijn brood verdiende. In de oorlog zat 

Van Gelderen ondergedoken, hij overleefde het en werd 

mijn peetoom. Ik ben in 1946 geboren. Na de oorlog 

wilden Pa en Van Gelderen naar Amerika emigreren, 

maar ma wou niet mee en toen  ging het niet door. Na 

verloop van tijd ging mijn pa mij als hulpje inwerken, en 

zo ben ik op mijn beurt in het vak beland. Mijn zoon 

Geerten is het ook zo vergaan. Net als Henny, mijn 

vrouw en Geertens vrouw Mirjam.’ 

 

Eigen recepten - ‘In het begin gingen we gewoon door 

met het maken van onze eigen recepten. Ik maakte alles 

na waar ik aardigheid in had, of wat fabrieken van 

drogisterijartikelen afschaften. Bijvoorbeeld Oral B. Dat 

had als mondspoelmiddel Bocasan. Toen ze daarmee 

stopten kwamen wij met Bikosan. Of Bikoline, een 

recept voor vloeibare zeep van mijn vader dat het veel 

duurdere Lodaline kon vervangen. Bikoline was veel 

beter, je kon er prachtig bellen mee blazen. En dan 

Superol, dat desinfecterende middel werd tot ieders 

verdriet door de fabriek Chefaro uit de handel 

genomen. Eigenlijk was het een middel om mee te 

gorgelen bij keelpijn, maar je kon er alles mee 

desinfecteren, van waterpokken tot kippenhokken. Het 

waren van die gele tabletten, die je in water oplost. Het 

zag er vies uit, maar het werkte wel. De mensen konden 

haast niet zonder. Omdat onze klanten het zo misten  

zijn we het na gaan maken. Als poeder, want voor pillen 

moet je een registratienummer hebben. Dan duurt het 

een halve eeuw voor je aan de gang kan.  

Emile Bode heeft nog een artikel over onze Superol 

geschreven in De Telegraaf van 13 juli 2008. Het liep 

storm hier in de winkel en in die van Geerten in 

Haarlem. We moesten ervoor van vakantie terugkomen, 

want mijn moeder die de boel in de gaten hield werd er 

van alle kanten op aangesproken. Mensen kwamen van 

heinde en ver grote bestellingen doen, ook via de 

website. We zijn er uiteindelijk mee gestopt want we 

hebben er helemaal geen tijd meer voor om zoiets in 

zulke grote hoeveelheden maken.’  
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Huismiddeltjes - ‘Het is wel jammer dat mensen niet 

meer weten hoe je met eenvoudige huismiddeltjes 

allerlei problemen kunt verhelpen.  Kleine infecties, 

vlekken, de jeuk van waterpokken weghalen met 

pokkenzout, in zee gaan baden met kleine wondjes, of 

bessensap om je darmen te ontgiften. Niemand weet 

dat meer, maar ja er zijn ook nauwelijks meer mazelen 

of waterpokken. En dan de ouderwetse 

vlekkenmiddeltjes, of groene zeep, gedestilleerd water, 

medicinale alcohol, soda, azijn, petroleum, zuur, 

verdunde ammoniak, zwarte zalf, allemaal middelen 

waar je van alles mee kan doen. Maar die kennis 

verdwijnt bij de winkeliers en dus ook bij de klanten. 

Ketens mikken op vaste preparaten met een hoge 

omzetsnelheid. Warenkennis daar gaat het ze niet meer 

om, en advies nog minder. Mensen halen een hele 

apotheek in huis als ze wat kleins hebben. Dat is 

helemaal niet nodig, want de drogist kan  heel goed 

gespecialiseerd advies geven. Wij hebben praktijkkennis 

zat. Wij kennen beproefde huismiddelen en ook voor 

advies over vlekken ben je bij ons goed af. Daarmee 

zijn we zelfs Hofleverancier geworden.’   

 

Doezastraat - ‘De Doezastraat is nog steeds een hele 

leuke straat om te zitten. Mensen komen van ver buiten 

de stad om te winkel te zien en te bekijken wat er hier 

te koop is. De Doezastraat heeft ook verder een heel 

gevarieerd aanbod, en hij is goed te bereiken. Parkeren 

kan je er ook, of om de hoek op de Jan van Houtkade. 

Het is wel jammer dat het in de Breestraat nog steeds 

zo’n zootje is, maar dat gaat geloof ik veranderen.  Dan 

moeten ze wel de bussen om laten rijden, want daar 

zijn er nog steeds te veel van. Als je in de Breestraat 

een mooi voetgangersgebied hebt, dan profiteert heel 

de wijk daarvan.’  

 

Bik & Bik webshop - Zoon Geerten studeerde 

economie. Hij zat in het management, maar had er 

geen zin meer in en begon net zo’n zaak als deze in 

Haarlem, De Tulp geheten. ‘Toen zijn we al gauw met 

automatisering begonnen’, vertelt Paul. ‘We begonnen 

met de data op elkaar af te stemmen. Daar werden we 

bijna gek van, maar het is ons gelukt en toen zijn we 

alle artikelen gaan invoeren op de computer. Wat een 

tijd kostte dat. Maar toen het eenmaal gebeurd was lag 

de opzet van een eigen webwinkel voor de hand. 

Daarin hebben we nu alle artikelen met de 

productinformatie en een foto van hoe ze eruit zien 

opgenomen. De klant kan via ons online bestellingen 

doen. Eigenlijk heb je geen locatie zoals deze meer 

nodig. Maar de winkel blijft open hoor, want wij hebben 

zo onze vaste klanten. Die komen ook voor een praatje 

en advies en dat vind ik ook het leuke van het vak.’ 

 

 
Paul Bik (links) en Geerten Bik, archief P.J. Bik 

 

‘Door de computer is het wel een stuk makkelijker 

geworden om de voorraden bij te houden. Ook de 

balans rolt er zo uit aan het einde van het jaar. Vroeger 

was je daar avonden en hele zondagen mee bezig. Je had 

als winkelier eigenlijk nooit vrij, of tijd voor je kinderen. 

Maar als je alles goed bijhoudt dan is het leven nu wel 

een stuk makkelijker. Toch werd het met die webwinkel 

erbij zo druk dat het eigenlijk niet meer te harden was. 

We hebben toen voor deze winkel en de webwinkel 

gekozen. Die in Haarlem hebben we opgedoekt. 

Tenslotte bestaat deze al sinds 1860. Zoiets doe je niet 

van de hand. Maar we moesten het echt rustiger aan 

gaan doen.’  Website? www.bik-bik.nl .  ◄ 

 

Kunst 
HET LEIDS CARILLONGENOOTSCHAP door Clariet Boeye  
 
Het carillon van Leiden - Het hart van Leiden heeft 

behalve monumentale gebouwen ook een monumentaal 

muziekinstrument, het carillon in de toren van het 

Leidse stadhuis.  

Hier nog eens in het kort de geschiedenis ervan *):  het 

eerste klokkenspel dateerde uit 1460.  Het bestond uit 

een paar klokken die met een houten  hamer werden 

bespeeld. In 1677 breidde klokkengieter Pierre Hemony 

het aantal klokken uit tot een echte beiaard met 

mechanische speeltrommel. Na zijn dood zette zijn neef 

Mamertus Fremy zijn werk voort zodat het carillon in 

1680 uit 6 grote en 32 kleinere klokken bestond. Het 

carillon heeft daarna een lang, rustig en werkzaam leven 

gehad tot het in 1929. Het is bij de stadhuisbrand bijna 

volledig verwoest toen de grotendeels houten toren 

ineenstortte. Op één klein klokje na, dat nu hangt bij de 

Regenboogkerk in de Merenwijk. In 1938 is in de 

nieuwe toren van het deels herstelde en deels 
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vernieuwde stadhuis een volledig nieuw carillon 

geplaatst met 47 klokken. In 1942 sloeg het noodlot 

weer toe: de Duitse bezetter vorderde de klokken om 

ze om te smelten tot oorlogstuig. Wonder boven 

wonder lieten de Duitsers een paar grote klokken 

achter, waaronder de bourdon (de basklok, oftewel de 

grootste klok), misschien omdat ze niet goed wisten 

hoe deze grote klokken af te voeren. In 1950 besloot de 

gemeente dat het carillon moest worden herplaatst. De 

opdracht werd gegeven aan de firma Van Bergen uit 

Heiligerlee. Een van de klokken kreeg een inscriptie die 

moest herinneren aan de klokkenroof: 

 

‘Hier luidt vernieuwing en herstel 

't en waar' symbool van 's lands bestel.’ 

 

Op 2 oktober 1951 werden de nieuwe klokken 

feestelijk in gebruik genomen. Toch bevielen ze niet 

helemaal. In 1969 besloot de gemeente op advies van 

de stadsbeiaardiers Rien Ritter en Leen 't Hart om 31 

klokken opnieuw te gieten en er 3 aan toe te voegen. 

Ook kwam er een nieuw klavier en een 

elektromagnetisch speelwerk, dat een beetje lijkt op het 

mechaniek van een draaiorgel. Deze keer ging de 

opdracht naar de Koninklijke Eijsbouts. Dit carillon 

werd in 1970 in gebruik genomen. In 1994 is het 

carillon onderworpen geweest aan een lange 

opknapbeurt, waarvoor een paar klokken zelfs naar de 

restaurateur teruggebracht moesten worden. 

 

 
Een beiaardier bespeelt een carillon, foto Internet 
 

Een mooi initiatief - Opnieuw verdient het carillon 

aandacht, zeker in deze tijd: het gebruik ervan is in de 

laatste jaren door toenemende bezuinigingen helaas 

afgenomen. Leiden heeft al heel lang geen eigen 

stadsbeiaardier en de uur- en kwartier melodieën 

worden tegenwoordig met een automaat gespeeld.  

Daarom hebben twee Leidse heren, Martijn van der 

Mandele, enthousiast liefhebber van het carillon en 

Hein van Woerden stadssecretaris, carillonbeheerder en 

plaatselijk deskundige, de handen ineen geslagen en het 

idee  opgevat een Leids Carillongenootschap op te 

richten met het doel meer muziek uit het carillon te 

halen. Om te kijken of dat plan voldoende weerklank 

zou vinden hebben zij een aantal mensen die binnen 

gehoorsafstand van het carillon wonen uitgenodigd dit 

initiatief te steunen. Ruim veertig mensen hebben zich 

aangemeld. Ook de gemeente heeft positief gereageerd. 

Wethouder van Cultuur Jan-Jaap de Haan heeft zijn 

medewerking toegezegd door het carillon voor 

concerten die het carillongezelschap wil organiseren ter 

beschikking te stellen.  

 

Het Leids Carillon Genootschap - Op 6 december 

2012 is dit initiatief gematerialiseerd in een feestelijk feit. 

Op die dag is de Stichting het Leids Carillon 

Genootschap notarieel vastgelegd. De doelstellingen 

van het Leids genootschap zijn de volgende: het 

bevorderen van de beiaardcultuur in Leiden in het 

algemeen en in het bijzonder die rond het carillon van 

het Leidse stadhuis. Concreet betekent dit onder meer 

dat het Genootschap twee concerten per jaar zal 

organiseren. Daarnaast zullen er ook zo'n twee maal per 

jaar lezingen en rondleidingen naar het carillon in de 

stadhuistoren georganiseerd worden. 

 

Concerten - Inmiddels zijn er al twee concerten 

geweest, het eerste in juni en het tweede begin 

september van 2012.  Hein van Woerden had voor het 

eerste concert het beiaardiers-echtpaar Levina Pors en 

Henk Veldman uitgenodigd. Ja,  een carillon kan met 

vier handen bespeeld worden. Levina Pors, die ook zelf 

componeert, is verantwoordelijk voor de vaste 

programmatuur van het Leids carillon. Zij kent het 

instrument goed en programmeert overigens ook de 

muziek voor het carillon van de Lodewijkskerk. Voor 

het tweede concert was Jacques Maassen, 

stadsbeiaardier van Breda en oud-directeur van de 

Nederlandse beiaardschool, naar Leiden gekomen. 

Op het terras van café Einstein konden de genodigden 

(en alle andere toevallig aanwezigen)  onder het genot 

van een glas luisteren naar een aantrekkelijk en 
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gevarieerd programma. Voorafgaand aan de concerten 

gaven de beiaardiers een korte toelichting op het 

programma. Naast originele beiaardmuziek van Wim 

Franken en Jacques Maassen, stonden er ook stukken 

op het programma, die speciaal voor het carillon 

bewerkt waren. De genres liepen van klassiek 

(Mendelssohn, Massenet, Carl Orff) via evergreens (Fly 

me to the moon) en Hollandse Hits (Het kleine café 

aan de haven, Omdat ik zoveel van je hou) tot pop 

(Lennon/McCartney). Ook voor dit jaar staan er twee 

concerten op het programma. Ik geef u alvast de datum 

van het eerste concert op: dinsdag 28 mei. Uit 

onderzoek is gebleken waar het carillon het beste te 

beluisteren is op het plein van restaurant/café de 

Cityhall. Op een groot beeldscherm op het plein zal de 

beiaardier, die het concert geeft, ditmaal te zien zijn. 

 

Ook lid worden? - Mocht het carillon u ook ter harte 

gaan dan kunt u zich aanmelden bij Martijn van der 

Mandele, email lm@vandermandele.nl. De contributie 

bedraagt  20 euro per persoon. 

*) samenvatting van artikel in Hart van de Stadkrant 134, 

april 2012. Ie www.pieterswijk.nl.  Op dit stukje reageerde 

mevrouw Bakker, zie verderop in deze krant. ◄  

 

Dieren in de wijk 

DE KAUW door Jacques van Alphen 
 

Van alle stadsvogels lijkt de kauw nog het meeste op de 

mens. Niet vanwege zijn blauwe ogen, maar vanwege 

zijn gedrag. Kauwen worden vergeleken met onze 

naaste verwanten, de mensapen, omdat ze voedsel 

delen en zelfs voedsel aanbieden aan soortgenoten. De 

verklaring voor dit altruïstische gedrag is dat de kauw 

erop rekent dat de soortgenoot aan wie hij het voedsel 

aanbiedt, hetzelfde zal doen als deze bij een volgende 

gelegenheid de gelukkige vinder is van een grote portie 

voedsel. Natuurlijk offreren kauwen ook voedsel aan 

potentiële seksuele partners, zoals ook mensen door 

het geven van cadeautjes in de gunst proberen te 

komen bij potentiële partners. De kauw is een sociale 

vogel die in kolonies broedt. De vogels in een kolonie 

kennen elkaar en houden elkaar in de gaten. Ze blijken 

zo allerlei dingen van elkaar te leren: niet alleen waar je 

voedsel kunt vinden, maar ook hoe je het zo efficiënt 

mogelijk kunt oogsten. Ze hebben een voorkeur voor 

soortgenoten waarvan ze iets nieuws kunnen leren. Ze 

gebruiken die eigenschap ook om van ons dingen te 

leren. Er is bijvoorbeeld een kauw in de 

Haarlemmerstraat die onopvallend vanaf een rand 

boven een winkelgevel de klanten van een fastfoodwinkel 

in de gaten houdt. Zodra er een stukje voedsel valt daalt 

hij af naar straatniveau om het stukje brood, patat of 

shoarmavlees te oogsten. Dat kauwen heel intelligent 

zijn blijkt ook uit experimenten die laten zien dat ze in 

staat zijn hiërarchische volgordes te leren en het 

geleerde in nieuwe situaties toe te passen. Kauwen 

behoren tot de kraaienfamilie, waarvan veel leden 

bekend staan om hun intelligentie. Zo kunnen 

Caledonische kraaien en roeken op slimme en creatieve 

wijze gereedschap te gebruiken om voedsel te bereiken 

waar ze anders niet bij zouden kunnen. Gaaien, raven 

en notenkrakers blijken een buitengewoon ruimtelijk 

geheugen te hebben en kunnen  een groot aantal 

plaatsen onthouden waar ze eerder voedsel hebben 

verstopt. Bij ons in de straat hebben enkele kauwen 

ontdekt dat er in een  tuin een walnotenboom staat die 

eind september rijpe vruchten heeft. Het probleem is 

hoe je die noten open krijgt  zonder notenkraker. De 

oplossing die ze gevonden hebben is om de noten vanaf 

het hoogste huis in de straat op het trottoir te laten 

vallen, en er dan snel achterna te duiken om te zorgen 

dat de gebroken noten niet door een ander worden 

opgegeten. De Leidse kauwen hebben ook ontdekt dat 

er in hondenpoep vaak onverteerde brokjes zitten. Toen 

de stad nog bezaaid was met hondenpoep was dat een 

eenvoudige manier om aan eten te komen, nu is door 

voorlichting en strengere handhaving van de regels deze 

bron van kauwenvoer aanzienlijk beperkt.  De stad is 

voor veel vogels een soort woestijn, waar natuurlijke 

voedselbronnen en nestplaatsen schaars zijn. De 

slimheid van de kauw komt goed van pas om in zo’n 

omgeving te overleven. 

 

 
kauw, foto Internet 
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Nest - Kauwen bouwen hun nesten in holten, en ze 

kunnen  een kolonie alleen vestigen waar genoeg holten 

beschikbaar zijn. In de stad vinden ze die in de vorm 

van schoorstenen en kerktorens. Het ongemak van een 

schoorsteen is wel dat het een verticale holte is, waarin 

het nestmateriaal niet makkelijk op zijn plaats blijft, 

zodat ze vaak grote hoeveelheden takken in het gat 

moet dumpen voordat ze een stevige ondergrond 

hebben voor het nest. Nu veel schoorstenen niet langer 

gebruikt worden als rookkanaal geeft dat minder 

problemen dan vroeger. Kauwen leggen 4 of 5 eieren 

en gaan al broeden nadat het eerste ei is gelegd. Het 

gevolg daarvan is dat de jongen na elkaar uitkomen. In 

jaren met weinig voedsel gaan de laatst uitgekomen 

jongen dood. Alleen als er veel voedsel is vliegen alle 

jongen uit.  Dat voedsel vaak beperkend is voor het 

aantal jongen dat een kauwenpaar kan grootbrengen is 

aangetoond in experimenten, waarin kauwen in de 

broedtijd werden bijgevoerd. In de kolonie die werd 

bijgevoerd vlogen meer jongen uit en die jongen 

hadden een betere conditie dan die van een naburige 

kolonie die niet werd bijgevoerd.  

 

Karakter - Net zoals mensen verschillen individuele 

kauwen in karakter. Ze kunnen meer of minder 

dominant zijn, meer of minder nieuwsgierig en meer of 

minder geïnteresseerd in hun sociale omgeving. 

Nieuwsgierige kauwen onderzoeken allerlei nieuwe 

objecten. Dat kost tijd, maar daardoor ontdekken ze 

soms ook een nieuwe voedselbron. De minder 

nieuwsgierige houden zich bij het bekende, waardoor 

ze wel efficiënter met hun tijd omgaan. Kauwen met 

een grote sociale interesse inspecteren vaak de nesten 

van andere vogels in de kolonie. Daardoor krijgen ze 

informatie over welke nestplaatsen de beste kansen 

bieden voor de overleving van jongen. Die kennis 

kunnen ze dan in het volgende broedseizoen gebruiken. 

Kauwen die niet op bezoek gaan bij de buren hebben 

meer tijd om voor het eigen broedsel te zorgen. 

Dominante mannetjes vallen in de smaak bij jonge 

vrouwtjes, maar ze zijn veel tijd kwijt met het 

bevestigen van hun dominante status door met anderen 

te vechten. Omdat iedere karaktertrek zijn voor en 

tegen heeft kunnen kauwen met verschillende karakters 

naast elkaar bestaan. 

 

Trouw - In één eigenschap lijkt de kauw juist niet op 

mensen: de kauw  is strikt monogaam. Bij  de meeste 

vogels zitten er in één nest jongen van verschillende 

vaders, maar bij de kauw is dat nog nooit gevonden. 

Waarom kauwen zo trouw zijn aan hun partner is niet 

goed bekend. Sociale controle binnen de kolonie en het 

feit dat de paartjes ook bij het voedsel zoeken altijd 

samen zijn spelen wellicht een rol. In ieder geval neemt 

het broedsucces van kauwenparen toe met de jaren dat 

ze bij elkaar zijn. Ze worden dus op de lange termijn 

beloond voor hun trouw. Kauwen kunnen wel 20 jaar 

oud worden, ook al ligt de gemiddelde 

levensverwachting voor een kauw rond de vijf jaar. 

Ook buiten de broedtijd blijven de vogels van een 

kolonie bij elkaar. Ze kiezen een gemeenschappelijke 

slaapplaats in een park of bosje, soms samen met een 

groep spreeuwen, dat verdunt ieders risico om door een 

roofvogel  te worden gepakt. De gemeenschappelijke 

slaapplaats heeft ook een belangrijke functie voor het 

uitwisselen van informatie over waar overdag voedsel 

kan worden gevonden.  

Kauwen en mensen sluiten soms een verbond. 

Nakomertjes in een kauwennest die niet genoeg te eten 

krijgen, verlaten het nest vaak voordat ze kunnen 

vliegen. Als ze door mensen worden gevonden en 

verder grootgebracht, beschouwen ze hun verzorger als 

soortgenoot, tot wederzijds plezier van vogel en mens. 

In ieder van ons schuilt een Kauwboy! ◄ 

 

Historie 

LEIENAARS door Hans Heestermans 
 

Maarten ’t Hart woonde in de jaren ’60 van de vorige 

eeuw op de Jan van Goyenkade. “Te voet begaf ik mij 

dagelijks door de Hugo de Grootstraat naar het 

Zoölogisch Laboratorium aan de Kaiserstraat, mij elke 

dag weer verheugend op het contact met studenten en, 

vooral, studentes. Eén van die studentes heette Letitia 

Mager. Een uiterst levendige persoonlijkheid met mooie 

donkere krullen. Haar stevige boezem bracht vooral de 

noeste instrumentmakers in de werkplaats van het 

laboratorium in vervoering. ‘Bij haar,’ aldus één der 

oudste instrumentmakers, ‘zou je al in katzwijm kunnen 

raken van Van Gend alleen, en dan heb je Loos er nog 

eens een keertje bij.’ ”  

Een belangrijke gebeurtenis in 1889 was de 

verwoesting door brand van de oude Stadsgehoorzaal.  

Er moest een nieuwe komen. De Raad debatteerde 

allereerst over de plaats van het gebouw. Het is nu niet 
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meer goed voorstelbaar, maar een deel van de Raad 

vond dat men ’t best ’t Gravensteen en de Waalse Kerk 

kon slopen. Dat waren toch maar nutteloze, sombere 

gebouwen. En dan had je een prachtige locatie. 

Burgemeester De Laat de Kanter verzette zich hier fel 

tegen en won het pleit. Hij zou er overigens weinig 

genoegen aan beleven: overschrijding van de 

bouwkosten van de Stadsgehoorzaal zou hem zijn 

portefeuille fabricage ( = bouw) kosten. Leve De Kanter! 

 

Templum Salomonis Op het hoekje van de 

Nieuwsteeg en de Kloksteeg ligt dit eerbiedwaardige 

antiquariaat en veilinghuis, geleid door Arno de Bruin 

en Arne Steenkamp. Salomo was de wijze koning en 

Philips van Leyden, de beroemde rechtsgeleerde (ca. 

1328-1382), had zijn voortreffelijke en 

wetenschappelijke bibliotheek naar deze wijze man 

genoemd. Op het eind van de 16de eeuw vestigde de 

boekdrukker Christoffel Gyot zich in dit gebouw en hij 

koos als drukkersmerk dan ook de afbeelding van de 

tempel van koning Salomo. In de achttiende eeuw 

woonde er de timmerman Andries van Warendorp, die 

de verschillende panden tot een geheel samentrok tot 

het huidige Nieuwsteeg 1. De naam Templum 

Salomonis werd in 1894 in ere hersteld door Pieter 

Johannes Burgersdijk (1853-1915) en George David 

Niermans (1854-1920), beiden opgeleid bij uitgeverij en 

drukkerij E.J. Brill. Ze begonnen daar het nog steeds 

bestaande veilinghuis en antiquariaat. 

 

 
Logo Templum Salomonis, afbeelding website  

 

Rapenburg 65 was jaren de zetel van de VVSL, de 

Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden, die 

het pand in 1928 kocht, gefinancierd door een 

uitgeschreven obligatielening die in twee weken 

voltekend was. Het statige pand werd  daarmee de 

eigen plek van enkele generaties vrouwelijke studenten. 

Na de fusie van de VVSL met het Leidse Studenten 

Corps vond een groepje oud-èles (zoals de leden van de 

VVSL werden genoemd) dat het unieke van de VVSL--

een onafhankelijke organisatie van, door en voor 

vrouwen--gestalte zou moeten krijgen in een beeldwerk 

in reliëf, passend bij de stijl van het gebouw en bij 

voorkeur gemaakt door een vrouw. Dat werd de Leidse 

kunstenares Jaqueline Ravelli. De dichteres Ida 

Gerhardt werkte een gedeelte van een gedicht om tot 

distichon, dat luidt:  “Hier was het: ons huis onze tuin onze 

staat/ En ons werk. Dat onvervaard verder gaat.” Die tekst 

werd in het reliëf gestoken door mevr. G. Pot-van 

Regteren Altena. 

 
Rapenburg 65, foto Internet 

 

Garenmarkt 9 is een vrij groot herenhuis met 

baksteengevel en rechte kroonlijst, daterend uit het 

midden van de 18de eeuw. Er is een grote achtertuin met 

tuinhuis. De Nederlandse staatsman J.R. Thorbecke 

woonde er in zijn Leidse tijd. Hij werkte er aan zijn 

boek Bedenkingen aangaande het regt en den staat. Hij werd 

in1831 benoemd tot hoogleraar in de diplomatie en de 

moderne geschiedenis. ’s Zomers gaf hij college in het 

tuinhuis. Een wit marmeren plaat met in zwarte letters 

THORBECKE is aangebracht op de borstwering tussen 

begane grond en eerste verdieping. 

Het tegendeel van iets netjes opruimen en 

schoonmaken zit verborgen in de uitdrukking: ‘je mot niet 

zo deun kèike’ voor ‘je moet niet zo nauw of precies 

kijken’. Iemand heeft een knoop aan een jas gezet, maar 

echt heel haastig.  Met de Franse slag (met lik- en 

pikwerrk, zeggen ze in Leiden). De knoop valt er bijna al 
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weer af. Als over die slordigheid een opmerking wordt 

gemaakt is de reactie: ‘je mot niet zo deun kèike’. 

Mooi woord, deun. Eigenlijk betekent het ‘strak‘, 

‘gespannen’, ‘dicht’. Als stof  getarnd was op de 

stiknaad, dan was er te deun gestikt. Te krap, dus. En als 

je bij iemand in de gunst staat, dan leg je iemand deun an ‘t 

harrt. En wil je iemand eens even goed de waarheid 

zeggen: dan leg je ‘t hem deun an de schene. 

 

Het geluk van de wereld  
 
Een huis te hebben dat gemakkelijk, 
passend, mooi is,  
Een tuin bekleed met geurige spalieren, 
Vruchten, uitstekende wijn, weinig gevolg, 
weinig kinderen,  
Alleen en zonder opspraak een trouwe 
vrouw te hebben. 
(…) 
Zijn vrije geest bewaren en ook zijn 
krachtig oordeel, 
Zijn rozenkrans te bidden terwijl men 
stekjes ent, 
Dit is:zachtjes en bij zich thuis te wachten 
op de dood. 

 

Eerste en laatste strofe van een gedicht van de 

Antwerpse drukker Christoffel Plantijn, die in de 16de 

eeuw in Leiden een boekwinkel bezat bij het 

Academiegebouw. De rest van het gedicht kunt u lezen 

op het hoekje van de Hooigracht en de Kaasmarkt. 

 

Boudewijn Büch  Professorenwijk: “Omdat ik uit een 

commune was weggestuurd zocht ik kamers ….Die 

commune moest ik verlaten omdat ik betrapt was op 

renegatisme, revisionisme en anti-maoïstisch gedrag: ik 

had, zonder toestemming, de dagboeken van Van 

Eeden gekocht en een paar romans van Balzac of 

Goethe. Ik had dat maar zonder toestemming gedaan 

omdat ik ervan overtuigd was dat ik die toestemming 

toch niet zou krijgen. Maandenlang zocht ik naar 

kamers….Ik zwierf langs vrienden en 

vriendinnen….Bij Elly lag het Leidsch Dagblad. 

Gewoontegetrouw zocht ik naar de advertenties met 

‘woonruimte aangeboden’. ‘Mooie kamers voor rustige 

jongeman, f 400’, las ik. Veel te veel geld, gelet op mijn 

toenmalige budget.…Het nummer gebeld. Mijn 

toekomstige huisbaas nodigde mij uit tot een gesprek. 

Derde kerstdag fietste ik naar een wijk in Leiden die ik 

altijd had beschouwd als de saaiste van deze stad. 

Omdat de straten in deze wijk zijn genoemd naar Leidse 

geleerden heet zij Professorenwijk. Eigenlijk had ik al een 

hekel aan dit stadskwartier in 1962. …Ik zat op de 

middelbare school in Leiden. Op een concentratiekamp 

genaamd het Bonaventuralyceum bewaakt door paters 

die óf homoseksueel waren óf sadist.” 

 

Joden De jodenvervolging in de 2de Wereldoorlog 

bracht een zware slag toe aan de Leidse joodse 

gemeente, die getalsmatig toch al op zijn retour was. 

Telde Leiden in 1899 nog 399 joodse inwoners, in 1939 

was dat aantal gedaald tot 319, oftewel een half procent 

van de bevolking. In september 1942 werd de laatste 

gebedsdienst in de synagoge aan het Levendaal 

gehouden. Kort daarna werd het interieur door NSB’ers 

verwoest. Gelukkig kon een groot aantal voorwerpen 

tevoren nog in veiligheid worden gebracht bij de 

Lakenhal, het Gemeentearchief en diverse particulieren, 

onder wie de oud-katholieke pastoor W. Gol. Op 17 

maart werden de meeste Leidse joden opgepakt. Op 

diezelfde dag werd het Joodse Weeshuis aan de 

Roodenburgerstraat geheel ontruimd. Door de Leidse 

politie. 

Na de oorlog kwamen 113 joden terug uit kampen of 

onderduik, maar het aantal kerkleden bleef afnemen tot 

100 in 1970 en 75 in 2008. 

 

 
Voormalig Joodse Weeshuis Roodenburgerstraat, plaquette Joodse Weeskinderen, 
Frans de Wit 1989 foto Lijst van beelden in Leiden Internet 
 

Rapenburg Hildebrand was in zijn Camera Obscura niet 

helemaal tevreden over het Rapenburg. “Dit Rapenburg 

is aan beide zijden zeer net betimmerd (= gebouwd), en 

men vindt er schoone huizen, die het vermogen en den 
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colossalen smaak der vaderen eer aandoen. Deze 

omstandigheid neemt echter niet weg dat er eenige 

lelijke en zeer mismaakte gebouwen worden 

opgemerkt; onder welken vooral uitmunten ’s rijks 

museum voor natuurlijke historie, de academische 

bibliotheek en de hoogeschool zelve….Het laatste 

gebouw staande en gelegen op de hoek der 

Nonnensteeg, levert de niet onaardige vertooning op 

van een oud klooster met moderne vensters, 

afgeschoten door een nieuwmodische barrière, op 

welks dak zich eene mede niet onaardige van 

duivenhokken en peperbussen vertoont, die den 

hoogdravenden naam van toren en observatorium 

dragen.”  

In de bibliotheek, tegenover het Academiegebouw, was 

op de begane grond de zogenaamde Anatomie, met haar 

‘kindertjens die nooit geleefd hebben’ (foetussen op 

sterk water). ◄ 

 

In gesprek met... 
FRANCELINE POMPE door Clariet Boeye 
 

 
 Franceline Pompe, foto Franceline Pompe 

De laatste zomertentoonstelling waar Franceline Pompe 

aan deel heeft genomen was een grote tentoonstelling, 

Beelden in Gees, van mei tot oktober 2012. "Dat is een 

bijzondere plek", vertelt Franceline, "een huis annex 

galerie met een prachtige tuin van 7 hectare. De galerie 

en beeldentuin van het echtpaar De Hullu was sinds 

1991 voor publiek opengesteld. Eind 2011 is het 

complex overgenomen door een Leids echtpaar, Yvo 

van Marle en Ted Doove. Zij wilden een nieuwe 

wending geven aan hun leven. Ze begonnen de stad 

druk en vol te vinden en ze hadden zich altijd al in 

kunst en muziek verdiept.  Ze hebben hun banen bij de 

gemeente en aan het LUMC opgezegd, om zich nu 

actief aan kunst te kunnen wijden. Hun eerste 

zomertentoonstelling zou in mei 2012 openen. Maar op 

1 maart 2012 overleed Ted Doove op een werkbezoek 

aan een kunstenaar in Duitsland.  Yvo van Marle heeft 

toen het moedige besluit genomen om alleen door te 

gaan." Van Franceline Pompe was het schilderij 

'Vindplaats' geëxposeerd, een sober doek waar her en 

der op het onbewerkte linnen vierkante witte stukjes 

papier zijn vastgepind. 

Dat is Franceline ten voeten uit: om bescheiden te 

beginnen met een verhaal dat niet over haarzelf gaat, en 

een sober, eenvoudig schilderij wat tot denken aanzet. 

Ze heeft zes jaar in het bestuur van de wijkvereniging 

gezeten en houdt nog steeds de ontwikkelingen rond de 

Aalmarkt bij als lid van de Aalmarkt klankbordgroep. 

Zo ken ik haar. Maar zij is ook kunstenares. Daar kwam 

ik bij toeval achter, toen ik een keer schoenen 

wegbracht naar de ambachtelijke schoenmakerij 

Zierikzee in de Bakkersteeg. Een prachtige tekening van 

een torso hing in een raam naast de schoenmakerij. Die 

tekening bleek gemaakt te zijn door Franceline Pompe. 

Dat maakte me nieuwsgierig. Daarom zocht ik haar op 

voor een gesprek in haar atelier. 

 

Luxemburg - Franceline voelt zich eigenlijk niet zo 

Nederlands, zij voelt zich vooral een Europeaan. In 

1963 is ze geboren in Luxemburg en heeft haar hele 

jeugd daar doorgebracht. Haar vader werkte daar voor 

de Europese Gemeenschap. Ze zat er op de Europese 

school, met kinderen van allerlei nationaliteiten. Het 

onderwijs was vooral op het Franse systeem gebaseerd, 

maar was  voor een deel Nederlands en Engels. Ze 

komt er nog graag en vaak, haar moeder woont er nog.  

Franceline wist al vroeg dat ze na haar middelbare 

school door wilde gaan met tekenen en schilderen. "Ik 
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had toen ik nog op school zat al bij een groepje 

vrouwen model getekend, onder leiding van een Poolse 

kunstenares. Echt les gaf ze niet, maar als je zat te 

klungelen legde ze zonder omhaal even een kopie van 

een modeltekening van Michelangelo naast je. In die 

tijd heb ik ook les gehad van een Duitse kunstenares. 

Die was heel streng maar goed. Daar heb ik perspectief 

geleerd. Als het gezichtspunt niet klopte riep ze: 

"Mensch, bist du krumm!" en kras, kras, met een paar 

grote halen door je tekening bracht ze verbeteringen 

aan. Zo leerde je ook een beetje bescheidenheid." 

 

 
Franceline Pompe, The Longest Bone, acryl op canvas, © Franceline Pompe 

 

Exeter - Na school moest Franceline een keuze maken 

voor een vervolgopleiding. Het vooruitzicht om een 

gefrustreerde tekenleraar van ongeïnteresseerde 

kinderen of als kunstenaar een arme sloeber te worden 

was niet erg aantrekkelijk. Lange tijd had ze gedacht om 

illustrator te worden. Maar ze vond allerlei 

verschillende dingen leuk, talen bijvoorbeeld. De 

Universiteit van Exeter bood de mogelijkheid een 

dubbele opleiding van vier jaar te volgen, een taalstudie 

gecombineerd met een opleiding aan het College of 

Art. Franceline koos voor Italiaans naast de teken- en 

schilderopleiding. Het was gebruikelijk dat je na het 

eerste jaar een jaar naar het land ging van de taal die je 

had gekozen. Dat werd dus Italië, maar in plaats van 

Perugia, waar Exeter banden mee had, koos Franceline 

voor Florence omdat daar een goede kunstacademie 

was. Ze werd wel van te voren gewaarschuwd, dat het 

‘daar niet gebeurde’. Dan moest je naar Milaan. 

 

Florence - Het bleek juist een welkome verandering: in 

die jaren was het op de meeste Noord-Europese 

academies gebruikelijk uitsluitend experimenteel te 

werken, vanuit je gevoel, en vooral niet academisch en 

figuratief. Dat programma was eigenlijk heel dogmatisch 

en onvrij. Franceline wilde juist technieken leren, 

daarom vond ze in Exeter de grafiekafdeling het leukste. 

Op de afdeling vrij schilderen en tekenen leerde je 

eigenlijk niets. Dat was wel heel anders in Florence. De 

opleiding was opgezet naar ouderwets degelijk model. Je 

kwam voor vier jaar bij één professor in de leer. Je 

begon met modeltekenen, vijf ochtenden in de week. 

De professor bepaalde wanneer je door mocht naar 

schilderen. Dat kon wel een jaar duren, maar omdat 

Franceline aanleg had, mocht ze al na drie maanden 

gaan schilderen. Maar nog niet op doek! Je moest 

beginnen op karton. Naast het schilderen werden er 

grafiek, anatomie en kunstgeschiedenis gedoceerd. De 

academie van Florence beviel  Franceline zo, dat ze er is 

gebleven en daar de vierjarige opleiding heeft voltooid. 

Terzijde merkt Franceline op dat al snel ook in de 

moderne kunst de figuratie weer doorbrak: denk de 

Nieuwe Wilden in Duitsland en Italië  en aan Rob 

Scholte en in Nederland de groep After Nature (1987-

1995, oprichter was Peter Klashorst, met Jurriaan van 

Hall en de gebroeders Donker). Jef Koons is met zijn 

figuratieve kunst inmiddels een cultfiguur geworden.  

 

 
Franceline Pompe, Wapenhandelaren, Haagse Kunstkring, © Franceline Pompe  
 

Leiden - Hoe kom je na Florence in Leiden terecht? 

Door weer een volgende studie te kiezen en wel 

theologie. Franceline wilde extra bagage hebben om 

werk te kunnen vinden naast  het schilderen. Ze koos 
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voor theologie omdat een groot deel van alle Europese 

kunst gemaakt is in opdracht van de kerk, zowel 

muziek als beeldende kunst en architectuur. En er is 

een overeenkomst tussen kunst en religie in zoverre dat 

beiden streven naar een extra dimensie buiten de 

dagelijkse, materiële werkelijkheid. Maar waar kon je 

een wetenschappelijke, niet-kerkelijke opleiding volgen? 

Dat kon in Leiden (binnenkort ook niet meer 

trouwens). Daarom koos Franceline voor Leiden. Die 

opleiding was dan wel wetenschappelijk, maar bleef 

ook binnen de protestantse kaders; er was dus geen 

enkele aandacht voor beeldende kunst of muziek. Maar 

de studie was er niet minder leuk om. Er waren weinig 

studenten en je had goed contact met de docenten. In 

haar keuze voor een afstudeerscriptie over Marcilio 

Ficino, de Italiaanse neo-platonische priester-filosoof 

(1433-1499), komen twee vakken samen, het hoofdvak 

kerkgeschiedenis en het bijvak filosofie. De Italiaanse 

Renaissance was schrikbarend afwezig door de 

protestantse oriëntatie op de Nederlanden, Duitsland 

en Engeland. Er was een prachtig manuscript in de 

bibliotheek, waarin Ficino zijn concept over de 

onsterfelijkheid van de ziel heeft beschreven. Hij bracht 

de ziel in verband met de zon, het middelpunt van de 

werkelijkheid. Het bleek een te lastig onderwerp en 

uiteindelijk is Franceline op een scriptie over haar 

overgrootvader afgestudeerd.  

 

Gezin en werk - Nog vóór haar afstuderen was 

Franceline getrouwd en had ze twee kinderen gekregen. 

Door haar kinderen veranderde haar kijk op de tijd. 

Voor een individu lijkt de tijd lineair te verlopen, maar 

door de geboorte van haar kinderen realiseerde zij zich 

dat de tijd circulair verloopt, zoals de seizoenen die 

steeds weer terugkomen. Dat besef veranderde ook 

haar kijk op het leven.  

Nú maakt ze zo'n vijf à tien schilderijen per jaar, in die 

tijd met twee kleine kinderen (nog) veel minder. Al had 

ze wel meegedaan aan verschillende 

groepstentoonstellingen, het werk kwam op een heel 

laag pitje. Haar aandacht was voornamelijk gericht op 

het gezinsleven. Ze had geen eigen atelier en ze is naar 

eigen zeggen helemaal geen groepsmens. Daarom was 

ze geen lid geworden van Ars. Maar toen gebeurde er 

iets leuks. Een overbuurvrouw ging uit het bestuur van 

de wijkvereniging en vroeg Franceline of dat iets voor 

haar zou zijn.  

 

Nieuwe impuls - Franceline stapte in het bestuur van 

de wijkvereniging. Daar heeft ze zich, zoals bekend, zes 

jaar lang bezig gehouden met onder andere de 

Aalmarktplannen. Ze zat in een klankbordgroep met 

ambtenaren van de gemeente en architecten. Eigenlijk 

waren het een soort informatieavonden, met keurige 

presentaties. Van inspraak was nauwelijks sprake.  Van 

het oorspronkelijke plan is maar een klein deel 

overgebleven.  Het bracht haar ook meteen weer op het 

pad van de kunst. Ze was in een erg leuk bestuur terecht 

gekomen, met onder andere Carlo van Praag. Door hem 

kwam ze in contact met Judith van Praag en Bunny 

Soeters, beiden kunstenaar. Zij namen haar jaren lang 

elke week mee naar de Haagsche Kunstkring om model 

te tekenen. Het was precies de goede formule, het 

waren geen lessen, het was een soort open atelier. Zo 

kwam ze weer op het "goede pad". Ze is er Carlo nog 

steeds dankbaar voor. En sinds een aantal jaren 

organiseert ze nu zelf zo'n open atelier voor 

modeltekenen. Ze huurt een ruimte en modellen voor 

één avond in de week. Er kunnen zo'n twaalf mensen 

aan deelnemen. Er is een wachtlijst. 

 

Last but not least - Tijdens het gesprek heb ik om me 

heen gekeken naar haar werk. Ik zie een witte mantel 

met rode schoenen die weglopen van het doek. Het zijn 

de rode schoenen van de verdwijnende paus. Ze 

verstaat de kunst van het weglaten. Een deel van het 

doek is ongemoeid gelaten: Less is more. Ze speelt met 

illusie en werkelijkheid. Het is daardoor intrigerend 

werk, er blijft te raden over. Op sommige schilderijen is 

een stuk textiel genaaid voor bijvoorbeeld een zwarte 

jas. Foto's uit de krant zijn vaak het uitgangspunt voor 

een schilderij, maar ook teksten van schrijvers kunnen 

haar inspiratie geven. Mensen spelen de hoofdrol in 

haar werk, mensen die verdwijnen of beter gezegd, 

sporen van mensen. Veel mannen in een zwart pak: 

"Het mannenpak is een soort uniform, waardoor zij hun 

individualiteit verliezen", zegt ze. Om dezelfde reden 

krijgen mensen zelden een hoofd of een gezicht. Elk 

werk krijgt wel een titel, bijvoorbeeld: 'Top/Summit II', 

silhouetten van drie mannen, met een bergtop op de 

achtergrond. Soms lijkt de natuur het uitgangspunt, 

zoals in 'Staatsflora', een drieluikje met een thuja, een 

anjer en een dennentak, maar dat is misleidend. Dit 

werk is geïnspireerd door een tekst van Herta Müller. 

Franceline licht toe, dat de staat zich de thuja helemaal 

heeft toegeëigend, hij staat in elke voortuin van 
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partijbonzen.  Er is ook een  ontroerend klein doek van 

een oude man met een baby op zijn schoot. Franceline 

vertelt dat dat Theo Thijssen is. Hij was in de oorlog 

gevangen genomen. Toen hij vrijkwam was het eerste 

wat hij deed naar zijn pasgeboren kleindochter gaan.  

Voor 'Undertaker', kreeg Franceline onlangs een prijs. 

Afgebeeld is een man zonder hoofd, in een zwart pak, 

met paraplu’s onder zijn armen die meer op bajonetten 

lijken. Het schilderij maakt deel uit van de 

tentoonstelling ‘Spoken en Geesten’.   

De tentoonstelling is tot en met 17 februari te zien in 
het Sieboldhuis op het Rapenburg en Galerie Diana 
Lepelaar, in het Kunstcentrum aan Haagweg 4. ◄ 
 
 

Projectontwikkeling 

BREESTRAAT VAN BUSGOOT TOT VERBLIJFSGEBIED 

door Jan Pieters 
 

Alleen bestemmingsverkeer - Er is het afgelopen 

kwartaal heel wat afgepraat over de herinrichting van 

de Breestraat en dat was niet voor het eerst. Wethouder 

Strijk heeft aan geïnteresseerden uitgelegd wat het 

college van B&W wil. De winkeliers en andere 

betrokkenen zijn bijgepraat door Stadslab en de 

gemeentelijke stedenbouwkundig ontwerper, en het 

lijkt erop dat er nu een beetje schot in de zaak zou 

kunnen komen. In een brief aan de provincie heeft de 

gemeente te kennen gegeven dat doorgaande reizigers 

vanuit de dorpen en steden ten zuidoosten van Leiden 

op weg naar Amsterdam, Haarlem en de kust, beter 

over de Hooigracht-Langegracht kunnen rijen dan door 

de Breestraat. Die doorgaande passagiers willen niet in 

Leiden zijn, zelfs niet in de Breestraat. Het college heeft 

daarmee gekozen voor de Breestraat als verblijf- en 

zwerfgebied, waar je plezierig en ontspannen kunt 

rondlopen en winkelen. Met deze stap van het college, 

is het interessant geworden om eens goed te kijken hoe 

de Breestraat veranderd kan worden van een busgoot 

tot een aangenaam winkel- en verblijfsgebied. 

Hoe het leuk wordt - Het Stadslab heeft interessante 

plannen ontwikkeld voor de Breestraat, onder het 

motto: ‘beleving centraal, niet de functionaliteit’. Dat 

levert verrassende ideeën op die helemaal niet zo 

onuitvoerbaar zijn als je misschien op het eerste gezicht 

zou denken. Het wensbeeld, dat brede steun heeft, ook 

binnen de Leidse politiek, komt erop neer dat van gevel 

to gevel zogeheten Luikse keitjes, een soort klinkers, 

worden gelegd. Die bestrating zal er al voor zorgen dat 

er minder hard gereden wordt. Het medaillon, die 

cirkelvormige schijf van blauwe stenen, die de 

overdracht van verantwoordelijkheden voor het 

openbaar bestuur naar de Leidse bevolking markeert, 

wordt er in zijn geheel uitgehaald,  gerepareerd en weer 

teruggelegd. 

 

Doorgaande bussen worden geweerd. Er rijden liefst 

kleine, elektrische, busjes, de zogeheten ‘city busjes’, 

voor zo'n 25 mensen. Ze zijn bedoeld zijn voor het 

verkeer in de binnenstad en buitenwijken De maximum 

snelheid wordt 15 km per uur, anders trilt alles te veel. 

Geprobeerd wordt om de inrichting zo te maken dat die 

het ‘onthaasten’ aanmoedigt. Wel wordt de rijbaan in 

het midden duidelijk gemarkeerd.  

 

 
Ingang Breestraat bij ’t Gangetje, illustratie Stadslab 

 

Inrichting - Er komen zoveel mogelijk bomen, niet in 

potten, maar in de grond. Je moet er ook onderdoor 

kunnen kijken naar de etalages. De verlichting wordt 

vriendelijker met ‘Leidse Lantaarns’, in plaats van de 

grote hoog hangende lampen van nu. De mooiste gevels 

worden  aangelicht. De bushaltes worden zo ingericht 

dat ze zo min mogelijk obstakels worden. Met de 

provincie is al afgesproken dat de bushaltes geen 

verhoogd perron krijgen. Fietsstallen blijft , maar 

minder dan nu omdat er grote fietsenstallingen bij 

komen. Als de fietsen even weggezet worden op de 

stoep, dan in op de bestrating gemarkeerde vakken. 

Rekken en zo waar je tegen op kunt lopen zijn immers 

uit den boze. Het blijkt in andere steden prima te 

werken!  
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Wat blijft - Sommige dingen blijven, zoals de doorgang 

voor auto’s op bepaalde tijden en taxi’s. De Breestraat 

heeft immers verschillende functies. Het winkelgebied 

rond de Aalmarkt is bijvoorbeeld niet helemaal 

hetzelfde als het winkelgebied in andere delen van de 

straat. De Breestraat is eigenlijk van beide kanten--Kort 

Rapenburg en Korevaarstraat--een aanloopstraat naar 

het Leidse centrum. Dat moet uitnodigend zijn, maar 

op verschillende manieren. Er zijn niet alleen winkels, 

maar er is ook een onderwijsinstelling in de straat, een 

schouwburg en een bioscoop. Er wonen zelfs mensen. 

Dat moet allemaal zijn weerslag hebben in de sfeer van 

de straat. En dan zijn er van die praktische dingetjes, 

zoals de bevoorrading van de winkels. Die van V&D is 

nog steeds vanuit de Breestraat gedacht. Op bepaalde 

tijden moeten er dus auto's door kunnen. Taxi's moeten 

ook kunnen, en er zullen nog wel meer dingen zijn.  

 

Gangetje en Korevaarstraat - De omgeving moet 

uitnodigen om de Breestraat in te gaan. Daarom is er 

ook een plan gemaakt voor 't Gangetje en de 

Korevaarstraat. Door een straatmarkering wordt het 

verkeer op het idee gebracht niet de Breestraat in te 

rijden. Je moet het gevoel krijgen dat je een mooie 

historische binnenstad binnengaat. Er komt een 

fontein, en eigenlijk loopt de herinrichting van de 

Breestraat tot aan de Garenmarkt.  

 

Patiëntenzorg - De patiënt moet nog wel in leven zijn 

als de medicijn beschikbaar komt. Of het allemaal gaat 

lukken is nog niet zeker. Als we op korte termijn veel 

minder bussen door de Breestraat willen laten rijden en 

meer over de Hooigracht en Langegracht, dan moet 

ook daar verkeer weg. Dat had over de Ringweg Oost 

moeten rijden, maar dat zal nog even duren. Minder 

bussen door de Breestraat moet kunnen, maar of het 

binnen een paar jaar zoveel minder zullen zijn als 

eigenlijk nodig is voor het overleven van de Breestraat 

als belangrijkste Leidse winkelstraat valt nog te bezien. 

Laten we hopen dat er voldoende vaart gemaakt wordt 

en dat het hele proces zin blijft houden. Als de 

besluitvorming zo traag blijft als hij de afgelopen tien 

jaar is geweest, dan loop je de kans dat de patiënt 

overleden is voordat het medicijn eindelijk kan worden 

toegediend. De plannen worden verder uitgewerkt. 

Omstreeks deze tijd zouden er tekeningen met meer 

details beschikbaar moeten komen.  

Wethouder Strijk zal de voorzitters van de 

wijkverenigingen van het ‘Stadsdeel Midden, zoals we 

wel worden genoemd  in februari-maart weer bijpraten. 

Het gaat dan om een overzicht van alle ‘bereikbaarheid-

van-Leiden’ plannen. We zijn benieuwd. Hoe snel 

kunnen de bussen de Breestraat uit? Wat ons betreft is 

daar geen maximum snelheid aan gebonden, het mag 

130 km per uur zijn. We  houden u op de hoogte. ◄ 

 

In gesprek met... 
RONALD VAN DER STEEN EN VINCENT MULLER VAN 

PROJECTGROEP BREESTRAAT 2022 
door Carla van der Poel 

 
Illustratie Breestraat Stadslab 

 

De Breestraat als droom - Op 13 november 

presenteerde de projectgroep Breestraat 2022  van 

Stadslab Leiden haar visie op de Breestraat anno 2022. 

Stadslab Leiden brengt mensen bij elkaar met creatieve 

ideeën voor vernieuwing van de stad, die beter verdient 

dan het gebruikelijke gemopper. Dat lukt. Stadslab 

Leiden stond onder meer aan de wieg van het plan voor 

het Singelpark en het boek Pleinen in Leiden. In het kort 

komt het voor de Breestraat gepresenteerde plan erop 

neer dat men het verkeer uit de straat wil weren, zodat 

de Breestraat weer meer toegankelijk wordt voor de 

voetganger. Ronald van der Steen, eigenaar van Bureau 

MMiV ofwel ‘Menselijke Maat in Veiligheid’ en Vincent 

Muller, eigenaar van ontwerpburo Muller, betrokken bij 

het project, leggen uit hoe men dat wil realiseren: ‘Wij 

hebben vier kernwaarden gekozen aan de hand waarvan 

de projectgroep haar visie wil uitdragen. De plannen 

zijn tot stand gekomen door uitgebreid met alle 

belanghebbenden te spreken en goed te volgen wat er 

gebeurt in de straat.’ 
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Kernwaarden - ‘De eerste kernwaarde is verblijven’, 

vertellen Ronald en Vincent. ‘De Breestraat is nu van 

de busforens uit Zoetermeer of Alphen, maar wij willen 

de straat teruggeven aan de Leidenaar. Uit gesprekken 

met bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en 

andere partijen blijkt dat mensen vooral in de 

Breestraat komen om over te steken, een boodschap te 

doen of hun paspoort te verlengen, maar de bedoeling 

is dat ze er met plezier verblijven. Zo krijgt de 

Breestraat weer toekomst. Mensen moeten in de 

Breestraat kunnen zitten. Wellicht met losse stoelen 

zoals in de Parijse Jardin du Luxembourg. Als men er 

langer verblijft, betekent dat zeker meer omzet. En om 

het gevoel van rust te benadrukken, zou er ook meer 

groen moeten komen.’  

 

Authenticiteit - ‘De tweede kernwaarde is authenticiteit. 

Als oudste kern van Leiden heeft de Breestraat een 

bijzondere sfeer die veel meer versterkt kan worden. 

Naast het Stadhuis en het Rijnlandhuis zijn er meer 

monumentale panden die in nog sterkere mate kunnen 

bijdragen aan het gevoel van authenticiteit in de straat. 

Daarin ligt de bijzondere kracht. Uit onderzoek blijkt 

dat mensen liever in een historische binnenstad 

winkelen dan in een modern winkelgebied. Dat moet 

beter benut worden.’ 

 

Beleving - ‘Als derde kernwaarde koos de groep 

beleving. Er zijn mogelijkheden voor veel meer culturele 

activiteiten in de Breestraat. Je kunt in de straat nu al 

naar de film of naar een concert, maar er zou ook een 

dependance van een van de musea kunnen komen, 

bijvoorbeeld in het Rijnlandhuis. Of afwisselende 

exposities van de musea uit Leiden, daarmee trekt de 

straat toeristen. Bijzondere activiteiten, zoals een 

nachtmarkt, lezingen in een van de boekwinkels of 

modeshows hebben een aanzuigende werking. En op 

het breedste deel, ter hoogte van het stadhuis, zou een 

Breeplein kunnen worden ingericht met verplaatsbare 

tribunes. Intussen moet de leegstand tijdelijk ingevuld 

te worden met attractieve etalages. Dat biedt 

kunstenaars en studenten bovendien de mogelijkheid 

om zich te profileren. Aanpassing van de verlichting  

en het mooi uitlichten van de gevels zullen direct 

invloed hebben. Het vertonen van previews van films op 

de gevel van Trianon is ook een van de geopperde 

mogelijkheden om in dat deel van de Breestraat voor 

meer levendigheid te zorgen. Verder denkt de 

projectgroep dat een fontein, of water waarmee 

kinderen kunnen spelen de belevingswaarde van de 

straat verhoogt. Een ander idee is nog een 

seizoenskiosk.’ 

 
Breeplein, illustratie Stadslab Leiden 

 

Verbinding - De vierde kernwaarde is verbinding. ‘De 

Breestraat ligt in het hart van Leiden tussen het 

Pieterskwartier en het gebied van de Nieuwe Rijn en de 

Hooglandse Kerkgracht,  met al die leuke straatjes. 

Deze gebieden kunnen elkaar aanvullen en versterken. 

Daarmee komt er een sterk kloppend hart in het 

centrum van Leiden, waar men graag naar toe gaat en 

verblijft.’ 

 

Realisatie - Gaat dit allemaal pas in 2022 gebeuren, 

vraag ik? ‘2022 is gekozen omdat het tien jaar na de 

oprichting van de projectgroep is’, zeggen Muller en 

Van der Steen. ‘Voorts speelt mee dat onlangs voor een 

aantal jaar een concessie aan Arriva is verleend om 

bussen door de Breestraat te laten  rijden. De wens is 

dat het aantal bussen op kort termijn wordt 

teruggebracht van 600 tot ca. 350 per dag en dat er in de 

toekomst helemaal geen bus door de Breestraat rijdt. 

Alleen fietsers zijn er in 2022 nog welkom. Daar moeten 

de provincie en de gemeente dan wel in meegaan en dat 

kost tijd. In de tussenliggende periode wil men aan 

inwoners van Leiden laten zien hoe mooi de Breestraat 

is, en druk op de politiek zetten om de plannen uit te 

voeren.’   

 

Gemeente - Intussen is ook de Gemeente zelf bezig 

met de plannen. Er is in afwachting van de Rijn Gouwe 

Lijn geld gereserveerd voor herinrichting van de 

Breestraat. Nu de lijn er niet lijkt te komen kan dat geld 
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gebruikt worden voor bestrating met klinkers. Ronald 

van der Steen: ‘Asfalt communiceert snelheid, met 

klinkers zal de rust in de Breestraat terugkeren.’  

De projectgroep heeft het Centrummanagement en de 

Winkeliersvereniging aan haar zijde, op de 

inspraakavond van de gemeente op 22 november 

hebben zij met de voorstanders gepleit voor klinkers.  

 

Vervolgacties - Gevraagd naar de vervolgacties 

antwoorden Van der Steen en Muller dat er op 25 mei 

2013 een Experimenteerzone Breestraat 2022 is. Op 

die dag wil men de Breestraat voor een dag ‘teruggeven’ 

aan ondernemers, bewoners en bezoekers. Zo krijgt 

men alvast een voorproefje van de mogelijkheden. Men 

hoopt dat dit naar meer smaakt. Overigens zijn het 

slechts ideeën en kan men nog alle kanten op. Na deze 

dag zal de projectgroep het plan overdragen aan het 

Centrummanagement. Zo gaat dat bij alle projecten van 

het Stadslab: op een bepaald moment nemen anderen 

het stokje over. Intussen nodigt de projectgroep 

iedereen uit alvast naar haar site te gaan en adhesie te 

betuigen voor de plannen. Zo hoopt men dat de 

Breestraat ooit daadwerkelijk de meest verrassende en 

inspirerende straat van Nederland wordt! Zie de 

website: www.breestraat2022.nl . ◄ 

 

Bewoners vertellen 
FEESTDAGEN IN DE JAREN VIJFTIG 
door Peter van Zonneveld 
 

 
 

De jaren vijftig. Wat was er zo bijzonder aan de 

tijd rond Kerst en Oud en Nieuw? ‘Voor mijn gevoel 

zaten er voor een kind van toen twee kanten aan: een 

brave en een spannende, bijna gevaarlijke. Dat was je je 

niet bewust, maar achteraf kun je dat haarscherp zien. 

Ik kom uit een katholiek gezin. Het begon op 1 

december met een adventshuisje, voorzien van 

vijfentwintig genummerde venstertjes, waarvan je er 

elke dag één mocht openen. Mijn moeder vertelde daar 

dan een verhaal bij. Aan het plafond hing aan paarse 

linten een adventskrans. Op Kerstavond tuigde mijn 

vader de kerstboom op. De uitklapbare standaard waar 

vroeger de wastobbe op stond, werd bespannen met wit 

crêpepapier. Vervolgens werd de boom volgehangen 

met de gebruikelijke ornamenten. Ergens bovenin hing 

een kerstengel van was, net zo oud als mijn vader. Dat 

stemde tot nadenken. Er gingen echte kaarsjes in, want 

daar hield hij van. Vanwege het brandgevaar stond er 

altijd een emmer water klaar. Midden in de nacht 

werden wij kinderen gewekt. Dan gingen we naar de 

nachtmis in de Lodewijkskerk, een ongewone tocht 

door de duisternis. Prachtig, die witte, helverlichte kerk, 

met brandende kaarsen, wierook en  orgelspel. Thuis 

wachtte het kerstontbijt, ook alweer met feestelijke 

verlichting, en veel lekkere dingen. Dat was toen nog 

bijzonder. Het waren immers sobere tijden.’ 

 

Wat was er zo braaf aan? ‘Ik zat op de welpen bij de 

Leonarduskerk. Daar maakten we kerststukjes voor 

oude, eenzame mensen. Een leeg conservenblik, wat 

mos, een paar takjes, een bal, een dennenappel en een 

kaars. Die moest je dan zelf gaan brengen. Ik kreeg een 

hoogbejaarde dame op de Houtmarkt toegewezen. Waar 

dat was, wist ik niet. Eerst werd ik naar de Houtstraat 

gestuurd, bij het Rapenburg, maar daar bleek het dus 

niet te zijn. Vervolgens in de bittere kou te voet naar het 

andere eind van de stad, bijna bij de Zijlsingel. Het 

geschenk werd dankbaar in ontvangst genomen, dat wel. 

Maar toen moest ik in die ijskoude poolwind helemaal 

terug naar huis. We woonden in die tijd bij de Lage 

Morsweg. Half bevroren en bijna huilend kwam ik thuis. 

De missie was volbracht. Het leek wel een kerstverhaal 

van Dickens, dacht ik later.’ 

 

Wat deed je tijdens de kerstdagen? ‘Eerst met het 

gezin op de fiets naar de beide oma’s, die elders in de 

stad woonden. Mijn favoriete grootmoeder had een 

prachtige houten kerststal met een strooien dak. Dat is 

een keer in de fik gevlogen. De brand kon nog net op 

tijd geblust worden. Bovenin hing een engel met een 

spandoek, waar Gloria in excelsis Deo op stond. Hij had de 

vlammen overleefd, maar zijn tekst was licht geblakerd. 

Hijzelf trouwens ook. Daarna fietsten we de hele stad 
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rond om kerststallen te gaan vergelijken. De 

Leonarduskerk, de Petruskerk, de Lodewijkskerk, de 

Herensingel en de Hartebrugkerk. De stal van die 

laatste vonden we het mooist, ook al omdat er een 

bijzondere attractie was: een  kleine zwarte engel met 

een gleuf erin. Als je daar iets ingooide, knikte hij 

dankbaar met zijn negerkopje. 

 

Op Tweede Kerstdag werden mijn broer en ik erop uit 

gestuurd om andere familie en kennissen te bezoeken. 

Ik had op het Belvédère in Nijmegen een grote, een 

grote, taps toelopende zuil van kaarsvet, gezien, 

vervaardigd van op elkaar gestapelde bedropen flessen. 

Dat wilde ik dus ook. Maar je mocht daar natuurlijk 

geen kaarsen voor gebruiken. Die waren veel te duur. 

Daarom gingen we overal stompjes ophalen. Ja, toen 

was geluk nog heel gewoon. Niet iedereen was even blij 

met onze komst. Bij vrienden van mijn ouders in de 

Roodenburgerstraat liet ik de dochter des huizes zien 

hoe je tegen de muur een handstand kon maken. 

Vervolgens ging ik met mijn voeten door het 

betengelde behang. Later trok ik abusievelijk de 

stortbak van het toilet uit de muur.’ 

 

Wat was er zo spannend aan die tijd? ‘De 

kerstbomenjacht. Ik weet niet of dat nog zo is, maar 

dat was een strijd op leven en dood. Na de kerstdagen 

werd er om iedere boom fel gevochten. Ik elke buurt 

trokken jeugdbendes rond, op zoek naar buit, om die 

dan later glorieus in de hens te steken. Men probeerde 

ze ook elkaar afhandig te maken. Toen ik eens een 

boom bemachtigd had, werd ik achtervolgd door 

jongens die veel groter waren dan ik. De leider voerde 

bij wijze van knuppel een tafelpoot met zich mee. Ik 

vluchtte onze tuin in. Daar stond hij al snel bij het hek. 

Gelukkig was mijn vader thuis, die achter zijn 

schrijftafel zat, maar zelfs daar was hij niet van onder 

de indruk. “Dat mannetje achter dat bureau, daar ben 

ik helemaal niet bang voor”, sprak hij dreigend. Hoe 

het afliep, weet ik niet meer. Ik sloop in de vallende 

duisternis ook wel andermans tuinen en schuurtjes in. 

Zo hoorde ik opeens iemand roepen: ‘Ma! 

Kerstbomenjatters!’.  

 

Later hadden we onze eigen bende. Er was één jongen 

bij, die al twee dagen vóór Kerstmis de eerste boom 

had buitgemaakt. Dat was nou ook weer niet de 

bedoeling. Bij de flats aan Morslaan ben ik een keer aan 

de achterkant naar een balkon op één hoog geklommen, 

omdat we daar ook een boom ontwaarden. Toen we om 

het huis heenliepen, zag ik dat de bewoner voor het 

raam stond. In triomf hief ik mijn prooi als een trofee 

omhoog. Dat had ik beter niet kunnen doen. Woedend 

kwam de man ons achterna. Via de brandpoort vluchtte 

ik het huis van vriendjes in de Stuwstraat binnen. Hij zat 

me nog steeds op de hielen. Toen ik het pand ijlings 

door de voordeur weer verliet, hoorde ik de buurvrouw 

nog juist tegen mijn achtervolger roepen: 

‘Huisvredebreuk!’ Dat woord kende ik nog niet. Begin 

januari ging er een gigantische berg kerstbomen op het 

Schuttersveld in vlammen op. Toen ik klein was, mocht 

ik op de schouders van mijn sterke grootvader zitten 

om dat inferno gade te slaan.  Ik herinner mij een gevoel 

van intense tevredenheid. Later staken we ze liever zelf 

in de fik. In de speeltuin bij ons in de buurt werden 

voor dat stedelijke auto-da-fe ook bomen ingezameld. 

Deze werden opgeslagen in de zandbak, die omgeven 

was door een metershoog hek. Daar klommen we niet 

zonder moeite overheen, om er een paar aan onze 

verzameling toe te voegen. Op Oudejaarsavond staken 

we onder het toeziend oog van een buurman die 

brandweerman was, trots en voldaan onze eigen 

kerstbomen aan.’ 

 

 
 

En Nieuwjaarsdag? ‘Dan fietsten we weer naar beide 

oma’s. Mijn broer en ik vroegen dan of we buiten 

mochten spelen. We hadden de avond tevoren soms 

zelf vuurwerk afgestoken, maar veel stelde dat niet voor. 

Kleine rode rotjes van één cent, een enkele gillende 

keukenmeid (geel en blauw). Onze favoriete bezigheid 

was nu het zoeken naar vuurwerk dat niet afgegaan was. 

Als ik tegenwoordig de uitdrukking ‘hij heeft een kort 

lontje’ hoor, moet ik altijd aan die dagen denken. Mijn 

ouders wisten niet wat we deden. Dat is maar goed ook. 

Het is een wonder dat ik al mijn ledematen nog heb.’ 
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Is je nog een bijzonder moment bijgebleven? ‘Ja, 

heel scherp. Twee momenten. Het eerste is dat mijn 

grootmoeder bij ons thuis oliebollen stond te bakken 

met een doek om haar hoofd. Die was gevouwen op 

een manier zoals je later zag in films over de Tweede 

Wereldoorlog. Dat beeld is me altijd bijgebleven. Het 

tweede is van Oudejaarsavond 1957. Ik was toen 

negen. Ik stak een lucifer aan, blies die uit en  stopte die 

in een leeg lucifersdoosje. Ik plakte er een papiertje op 

met de woorden: ‘Laatste lucifer aangestoken in 1957.’ 

Wat mij bezielde, weet ik niet, maar ik ervoer het als 

een plechtig moment. Een herinnering aan iets dat 

voorgoed voorbij was. Dat was ook zo. 1957 is het 

daarna nooit meer geworden.’  

 

 
Huisvrouw omstreeks 1950 

 
 
 
 
 

Opinie 

COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAAR-
SCHRIFTEN  door Clariet Boeye 
 

Behandeling van de bezwaren tegen de vergunning 

aan café Hoppa voor een feestterrein in het 

Rapenburg op 3 Oktober 

 
De uitdeling van haring en wittebrood in de Waag tijdens de viering van 1906, 
afbeelding RAL  

 

De feiten - Op 15 november 2012 vond in de 

Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de 

gemeente Leiden de behandeling plaats van de 

bezwaren tegen het verlenen van een vergunning aan de 

heer Kranenburg van café Hoppa voor een feestterrein 

voor ca. 2000 mensen op pontons in het Rapenburg op 

2 oktober 2012 van 14.00 uur tot 02.00 uur en op 3 

oktober 2012 van 10.00 uur tot 01.00 uur, met 

toegestane geluidscategorie 3.  

Een greep uit de argumenten ter ondersteuning van de 

bezwaren: de locatie, op het water tussen woonhuizen 

aan weerszijden is ongeschikt. De huizen zijn 

onvoldoende geïsoleerd voor categorie 3. De overlast 

veroorzaakt door 3 oktober wordt elk jaar groter. De 

gemeente geeft de regie over de festiviteiten van 3 

oktober uit handen. Er was door de aanvrager nog geen 

veiligheidsplan neergelegd. De vergunning schept een 

precedent. Voor direct omwonenden, vooral die met 

kleine kinderen was de duur van het evenement te lang 

om thuis te kunnen blijven. Er was, kortom, geen 

rekening gehouden met bewoners. 

 

De zitting - Op de zitting waren de bezwaarmakers 

aanwezig, inclusief ondergetekende. De commissie 

bestond uit twee in plaats van drie personen, omdat de 

derde belanghebbende was. Dan waren er twee 
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vertegenwoordigers van de burgemeester en natuurlijk 

de uitbater van café Hoppa, de heer Kranenburg. 

Iedereen kwam aan het woord. Alles werd nauwkeurig 

genotuleerd. 

Waarom had ik er na afloop zo'n ongemakkelijk gevoel 

over? Daar zit je dan, met allemaal welwillende, aardige 

mensen rond een tafel. Je vertelt zo goed mogelijk je 

verhaal. Er wordt goed geluisterd, er worden goede 

vragen gesteld. Maar er zijn tegengestelde belangen. Ik 

kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het een 

schijnvertoning is.   

 

Het advies - Op 19 december ontvang ik de brief van 

de commissie met in verkorte versie het volgende 

advies aan de burgemeester: alle bezwaren zijn 

ongegrond verklaard. De burgemeester heeft een juiste 

beslissing genomen met het verlenen van de 

vergunning. Er is rekening gehouden met de belangen 

van de bewoners. De duur van de geluidsoverlast was 

niet bovenmatig, de geluidsoverlast op zich bleef ook 

binnen de perken d.w.z. cat.3. Er zijn 11 metingen 

verricht en er is slechts eenmaal een overschrijding van 

het geluidsniveau vastgesteld. Er zijn ook vrijwel geen 

klachten binnengekomen. Er zijn ook van te voren 

geen zienswijzen ingediend. Er is in het 

evenementenbeleid geen maximum gesteld aan het 

aantal evenementen en ook het aantal locaties tijdens 

de 3 oktoberviering is niet gelimiteerd. Wel zullen in 

het nieuwe evenementenbeleid wijkverenigingen 

worden geïnformeerd over aanvragen, zodat zij op tijd 

kunnen reageren.  

Een van de overwegingen van de commissie is de 

volgende: ‘de traditionele viering van Leidens Ontzet 

wordt sinds jaar en dag op zeer grote schaal gevierd en 

trekt een zeer groot publiek aan. Enige geluidsoverlast 

voor omwonenden is hieraan inherent.’ 

 

Conclusie - Ik begrijp waarom ik me ongemakkelijk 

heb gevoeld. Uit het bovenstaande blijkt dat de 

commissie de klachten van de bewoners naar mijn 

mening heeft gebagatelliseerd. Aan de viering van 

Leidens Ontzet wordt jaarlijks meer cafépret 

toegevoegd. Steeds meer cafés hebben een eigen 

evenementje met versterkte muziek. En omdat voor 

iedereen de maximale geluidssterkte is toegestaan, is er 

geen sprake van 'enige geluidsoverlast'. De 

geluidsoverlast gaat in alle opzichten de grenzen van 

het verdraaglijke ver te boven. Dat doet af aan het 

oorspronkelijke karakter van de 3 oktoberviering, dat 

vroeger een leuk volksfeest was en geen massaal uit zijn 

voegen gebarsten grootschalig lawaai-evenement zoals 

vandaag de dag. Het lijkt wel of er op 3 oktober jaarlijks 

meer grootschalige categorie 3 muziekevenementen in 

de binnenstad bijkomen. Dat er geen klachten zijn 

binnengekomen van omwonenden komt deels omdat 

veel bewoners de stad verlaten gedurende 3 oktober, 

deels omdat men het gevoel heeft dat er toch niet naar 

wordt geluisterd. De behandeling van de bezwaren wàs 

een schijnvertoning. ◄ 

 

Projectontwikkeling 

GARENMARKTPARKEERGARAGE door Jan Pieters 
 

 
De Garenmarkt op een van de weinige drukke momenten,  foto Biccie 2012  
Internet 

 

Stand van zaken - De projectleiding praat een aantal 

bewoners geregeld bij over de stand van zaken van dit 

plan, zo ook op 11 december. Er was veel nieuws deze 

keer. Nadat de gemeenteraad dit voorjaar het 

kaderbesluit nam werkt men nu aan het 

uitvoeringsbesluit, dat volgens de planning in november 

2013 moet volgen. In de tussentijd moet  allereerst het 

bestemmingsplan gewijzigd worden. Vervolgens moeten 

veel details van de garage en de openbare ruimte 

worden uitgewerkt, en tenslotte moeten de 

voorwaarden bepaald worden waar de bouw aan moet 

voldoen.  

 

DBM-contract - De gemeente gaat een zogenoemd 

DBM- contract afsluiten, waarin het ontwerp (Design), 

de bouw (Build) en het onderhoud (Maintain) worden 

uitbesteed. Maar eerst zal aan een ingenieursbureau 
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gevraagd worden om een referentieontwerp te maken, 

op basis waarvan het definitieve ontwerp kan worden 

gemaakt en gebouwd. Dat moet allemaal erg 

zorgvuldig, want met zo’n DBM-contract geeft de 

gemeente heel veel uit handen. Voor de omwonenden 

zijn vier zaken van groot belang:  

� Hoe komt de openbare ruimte eruit te zien? (Waar 

komen de ‘stijgpunten’, de kleine toegangen, tot de 

garage? Hoe ziet de in- en uitrit eruit in de 

Korevaarstraat? Hoeveel ruimte laat die straks voor 

voetgangers, fietsers, auto's en bussen? Hoeveel 

bussen blijven er door de Korevaarstraat langs de 

in- en uitrit rijden? Hoe wordt het plein verder 

aangekleed.? Wat voor bomen worden er herplant? ) 

� Welke gevolgen heeft de garage voor de 

geluidshinder en de luchtkwaliteit? 

� Hoe zit het met de benaderbaarheid van de gebouwen 

aan de Garenmarkt en de Raamsteeg voor de 

politie, brandweer en ambulances, tijdens de bouw?  

� Hoe gaat er gebouwd worden? Wordt er geheid of 

geboord bijvoorbeeld. 

 

Bestemmingsplan - Tijdens het proces waarin het 

bestemmingsplan wordt veranderd, wordt een aantal 

algemene kaders afgesproken waarbinnen de openbare 

ruimte vorm krijgt, maar het bestemmingsplan is op dit 

punt globaal. De wijze van bestrating en de plaats van 

bijvoorbeeld bomen en bankjes zijn zaken die niet in 

het bestemmingsplan geregeld kunnen worden. Ten 

aanzien van de stijgpunten wordt in het 

bestemmingsplan een vlak bepaald waarbinnen de 

stijgpunten gerealiseerd moeten worden. Bij de 

besluitvorming over het bestemmingsplan wordt wel 

bezien of geluidhinder en luchtverontreiniging binnen 

de wettelijke perken zullen blijven. Heel belangrijk is in 

dat verband hoe de toekomstige verkeerscirculatie 

wordt ingeschat.  

De onderzoeken komen in januari beschikbaar. Het 

concept wijziging bestemmingsplan wordt op 1 maart 

door B&W vrijgegeven voor de inspraak. De 

inspraaktermijn duurt dan zes weken, tot half april. Op 

27 september staat het geagendeerd voor een 

bespreking in de raadscommissie waar bewoners 

kunnen inspreken. In november zou het nieuwe 

bestemmingsplan samen met het uitvoeringsbesluit 

door de gemeenteraad vastgesteld moeten worden. 

Later in het traject wordt geleidelijk meer duidelijk. Alle 

definitieve details (ook hoeveel grond de bomen krijgen 

om wortel te schieten) zijn pas ingevuld als het DBM- 

contract wordt afgesloten en dat is pas rond juli 2014. 

 

Bouwcontract - Het tweede traject is dat van de 

voorbereiding en aanbesteding van het DBM-contract. 

Rond 15 maart 2013 zal een ingenieursbureau beginnen 

met het maken van het referentieontwerp. In de zomer 

(juli - september) moet het referentieontwerp klaar zijn. 

Dan zijn veel meer details bekend over de openbare 

ruimte en worden belangrijke voorwaarden 

geformuleerd voor de bouwactiviteiten, zoals de vraag 

of er geheid kan worden of dat de palen geboord 

moeten worden. De aannemer van het DBM-contract 

gaat rond april - juni 2014 beginnen. Het definitieve 

ontwerp volgt dan in de herfst en de bouw gaat zo kort 

mogelijk na 3 oktober 2014 van start. Vermoedelijk 

duurt de bouw zo'n 2 jaar. 

De gemeente gaat de garages exploiteren. De kosten 

zullen over een periode van ongeveer 40 jaar moeten 

worden terugverdiend. Opbrengsten van het 

straatparkeren zullen hieraan bijdragen. 

 

Standpunt wijkvereniging - De wijkvereniging heeft 

bij de inspraakavond die voorafging aan het kaderbesluit 

aandacht gevraagd voor het feit dat bij de daarin 

besloten ‘voorkeursvariant’ (twee bouwlagen onder de 

grond - 400 plaatsen extra - bovengronds parkeren blijft 

mogelijk)  de bouw zo dicht tegen de gevels aankomt 

van de gebouwen langs de Garenmarkt en de 

Raamsteeg, dat het niet op een eenvoudige manier is te 

garanderen dat de hulpdiensten die panden ook kunnen 

benaderen. De damwand zou 5 meter uit de gevel 

komen, en dat laat ongeveer 3 ½ meter tussen de gevel 

en de eerste bouwobstakels open. Vast staat in ieder 

geval dat als de benaderbaarheid niet kan worden 

gegarandeerd, er niet gebouwd mag worden. Dat is 

voorschrift.  

De wijkvereniging heeft bij de inspraak gezegd dat de 

optie dat er wat minder dan 400 extra plaatsen komen 

opengehouden moet worden, ook al omdat uit het 

onderzoek van Spark en Ecorys vast is komen te staan 

dat Leiden veel meer een kwalitatief dan een 

kwantitatief parkeerprobleem heeft. Het lijkt erop dat 

die optie mogelijk is. Immers er is besloten dat er tussen 

de 360 en 400 plaatsen zullen worden aangelegd. Hoe 

korter de afstand tussen damwand en gevel, hoe groter 

ook de kans op bouwschade. Toch iets om bij stil te 

staan, omdat niet alles bekend is over de fundering van 
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een aantal panden. Veel gegevens zijn immers verloren 

gegaan tijdens de stadhuisbrand in 1927.  

De gemeente stelt prijs op goede contacten met de 

omwonenden. Mevrouw Baijer, de huidige 

projectleider. wil daarom in het tweede kwartaal van 

2013 weer een of meerdere bijeenkomsten organiseren, 

parallel aan en in aanvulling op de formele 

inspraakprocedures. We komen graag. ◄ 

 

Berichten 
Clariet Boeye (CB), Sita Dewkalie (SD), Franceline Hendrikse-Pompe 
FHP), Eveline van Lottum EL), Jacqueline Mos (JM), Jan Pieters (JP), 
Marjolijn Pouw (MP), Koert van der Velde (KvdV) 
 
PIETERSWIJK  
Aalmarkt - Tijdens de bijeenkomst van de 

Klankbordgroep Aalmarkt van 19 december kregen wij 

informatie over de stand van zaken rond de sloop van 

de Vögelepanden. Op het terrein zijn enkele bakstenen 

gevonden uit ongeveer 1300. Ze zijn uitgegraven maar 

zo poreus dat ze niet hergebruikt kunnen worden in de 

nieuwbouw die op die plek zal komen. Wel worden ze 

bewaard en mogelijk in een beschermende laag gegoten 

zodat ze alsnog een plekje kunnen krijgen. Onder de 

stenen werd hout gevonden, waarvan de ouderdom 

nog moet worden vastgesteld. Er wordt geen verder 

archeologisch onderzoek gedaan op het terrein. Het 

bouwterrein wordt verder uitgebreid door de sloop van 

het pand achter de Boterhal en het trafohuis in de 

steeg. De vier trafo's, waarvan één voor de wijk en drie 

voor V&D, zijn afgesloten. De wijktrafo zit nu tijdelijk 

in Mandenmakersteeg 5 (de expeditieruimte van de 

huidige V&D), de andere zijn deels overbodig en wat 

nodig is, is overgeplaatst naar de kelder van V&D. De 

toekomstige fietsenkelder van V&D is deels uitgediept 

voor het toekomstig gebruik. Daarbij is stookolie in de 

grond aangetroffen die vakkundig is afgevoerd. Dit was 

niet de enige onverwachte tegenslag: bij de sloop van 

de gebouwen kwam de aannemer zulke zware stalen 

balken tegen dat er speciaal materieel moest komen om 

die te verwijderen. Omgekeerd waren er ook heel 

mooie ontdekkingen: enkele 18e eeuwse deuren die 

zeker weer terug zullen komen in de kantoorruimte, 

maar niet echt zullen worden gebruikt vanwege 

mogelijke slijtage. En heel brede houten vloerdelen, 

samen met de deur op de foto te zien. 

 

 foto Provast 
 

Hoe nu verder? Vanaf eind januari zullen op het 

braakliggende terrein tussen de Boterhal en de 

Breestraat honderd palen in de grond worden gedraaid. 

Naar verwachting duren die werkzaamheden maximaal 

twee maanden. Intussen wordt begonnen met de 

restauratie van de Vergulde Turk, die drie tot vier 

miljoen euro gaat kosten. Het bijzondere metalen 

plafond en de houten trap zullen niet voor publiek 

zichtbaar of toegankelijk zijn omdat die bij de 

kantoorruimte komen. Omgekeerd zal een stucwerk 

plafond op de begane grond wel voor klanten te zien 

zijn. Het oppervlak van V&D zal van de huidige 16.000 

m² naar 12.000 m² gaan. In de Vögelepanden komt The 

Sting met kleding voor mannen en vrouwen. 

 

Mandemakerssteeg - Alle panden in de nieuwe steeg 

tussen Breestraat en Aalmarkt krijgen op de begane 

grond en eerste verdieping winkels. Op de tweede 

verdieping van enkele panden en in het hoekpand 

Breestraat 70 komen woningen. Bij de bijeenkomst heb 

ik mijn zorg geuit over mogelijk gebrek aan sociaal 

toezicht buiten winkeltijden. Tenslotte wordt het een 

tamelijk lange, smalle steeg met een knik waardoor de 

zichtlijn niet duidelijk is. In de eeuwenoude zijgevel van 

het huidige LVC, die dan een zichtbare gevel in de 

nieuwe steeg wordt, zijn volgens de meest recente 

voorstellen ettelijke tamelijk grote etalageruiten gepland, 

wat een flinke aantasting van de monumentale muur 

betekent. Maar zolang de definitieve bouwplannen niet 

bekend zijn, is niet zeker hoe de invulling wordt. (FHP) 

 

Breestraat - Mogelijk hebben politici van gemeente en 

provincie bij de verschijning van deze krant over de 

toekomst van de Breestraat besloten, voor de goede 

orde hier een deel van de inspraakreactie die de 
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wijkvereniging op 22 november  aan de gemeenteraad 

heeft overgebracht: ‘Steeds meer bewoners maken zich 

zorgen over de achteruitgang van de Breestraat.’ Dit 

schreef de wijkvereniging bijna vier jaar geleden. Het 

ging toen over de tien jaar stagnatie in de Breestraat, de 

leegstand, het teveel aan bussen, het gevaarlijke verkeer. 

Over de eigenlijk zo mooie straat die zoveel beter 

verdiende. Dezer dagen heeft de gemeenteraad de kans 

ons weer tien jaar wachten op te leggen. Natuurlijk, met 

een beroep op het gezond verstand: eerst moeten er 

andere dingen gebeuren, dingen die ook al jaren lang 

op de agenda staan, en waar ook nog niks mee is 

gebeurd. 

Terwijl andere steden mooie autoluwe of -vrije 

binnensteden krijgen, blijft  veel te veel verkeer zich 

door de Breestraat heen persen. Wellicht ook de 

komende tien jaar. Wij roepen de gemeenteraadsleden 

op zich als vertegenwoordigers van de burgers op te 

stellen, niet als technocraten. Na jaren wachten willen 

wij eindelijk gezellig en veilig in Leidens belangrijkste 

straat kunnen vertoeven. U hebt aan ons een 

‘ereschuld’. De gemeente heeft de handschoen 

opgepakt. Nou maar hopen dat de plannen uitgevoerd 

worden. Zie het artikel over de herinrichting van de 

Breestraat in deze aflevering van de Hart van de 

Stadkrant. (KvdV) 

 

Langebrug - SLS-wonen heeft een vergunning 

aangevraagd voor de bouw van een grootschalig 

studentencomplex aan de Langebrug. De 

wijkvereniging heeft op verzoek van veel wijkbewoners 

onze, al eerder aan SLS wonen kenbaar gemaakte 

bezwaren, in een zienswijze aan de gemeente 

samengevat: Wij vinden de grote afwijking van de in 

het bestemmingsplan bepaalde bouwhoogtes 

onacceptabel. Het bestemmingsplan is nog nieuw en is 

er niet voor niets. De afwijking van het 

bestemmingsplan speelt het sterkst bij de geplande 5 

verdiepingen hoogbouw op de plek van de voormalige 

brandweerkazerne. Een laag eraf zou al meer recht 

doen aan het bestemmingsplan en aan het woongenot 

van de omwonenden. We horen uit de buurt dat veel 

bewoners zich voorts zorgen maken over het aantal te 

realiseren studentenkamers. Zij vinden dat te hoog. Wij 

vinden dat begrijpelijk gezien de regelmatige uitwassen 

van studenten in deze buurt met een toch al grote 

studentenpopulatie. We vinden het wenselijk een 

gevarieerdere bebouwing na te streven, met ruimte 

voor winkels, woningen voor verschillende doelgroepen 

- ouderen en jongeren, werkenden en studenten - en 

kleinschalige bedrijfjes.’ (EvL)  

 

Plaatsteeg Slangentoren  - Het reddingsplan voor de 

voormalige brandslangendroogtoren aan de Plaatseeg 

van Vincent Muller en Jelle Verheijen is bij de 

presentatie op de slotmanifestatie van eLAN door het 

publiek met enthousiasme ontvangen. Of het plan om 

er een boekentoren van te maken met terras en 

mogelijkheden voor bijeenkomsten is nog niet bekend. 

(MP) 

Rapenburg - Hotel Rapenburg 8 November 2012, 

voor Rapenburg 48 staan vier serieuze mannen ernstig 

het gebouw te bekijken en aantekeningen te maken. Ik 

hoor één van de mannen zeggen dat dit pand lange tijd 

het mooiste huis van Leiden is geweest. (Terzijde: hij 

vertelt er niet bij, dat dat wel heel lang geleden is 

geweest). Het zal wel gaan over de plannen voor het 

hotel. In het Leidsch Dagblad stond in oktober een 

bericht dat de koop toen nog steeds niet rond was. 

Daardoor is de geplande uitvoering nu met een jaar 

vertraagd, maar in december is er toch schot in de zaak 

gekomen. De heer Kal van Projectontwikkelaar Hillgates 

Properties heeft telefonisch aan een omwonende 

meegedeeld dat alles op groen licht staat. De gemeente 

en de exploitant zijn tot overeenstemming gekomen. 

Het toegestane bouwvolume is rendabel voor een hotel 

en de financiering is rond. Als het goed is, is rond de 

kerst de koop met de gemeente gesloten. (CB) 

 

ACADEMIEWIJK 
Kaiserstraat - Van der Klaauwtoren De sloop van de 

Van der Klaauwtoren aan de Kaiserstraat is in volle 

gang. Op de plaats van de toren zal nieuwe woontoren 

worden gebouwd, ontworpen door Francine Houben.  

Ook het blauwe gebouw aan de Witte Singel is 

grotendeels afgebroken. De bedoeling is dat er op het 

leeggemaakte terrein zo'n dertig woningen en een 

parkeergarage  komen. Dit alles ondanks de bezwaren 

van de omwonenden, de lokale politiek en de Stichting 

Industrieel Erfgoed Leiden. Velen betreuren het dat de 

ontwerpen voor hergebruik de toren door de architect 

Patrick Colly geen weerklank hebben gevonden bij de 

Universiteit. De sloop baart de omwonenden overigens 

zorgen. Zij hoorden de binten van hun huizen eind 

december kraken, en zagen hoe de asbest houdende 

planten van het blauwe gebouw zonder pardon in open 



 
 

Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West                       28 

 

containers werden gestort, vlakbij café Babbel en de 

huizen in de Kaiserstraat door overigens goed 

beschermde slopers. De gemeente liet weten dat de 

trillingen niet buiten proportie waren en de sloop van 

het asbest aan allen voorwaarden voldoet. (CB)  

 

 
Van der Klaauwtoren, foto Niek Bavelaar 

 

LEVENDAAL WEST 
Garenmarkt – Herenhuizen De vier herenhuizen die 

Ten Brinke Van Donselaar aan de Garenmarkt gaat 

bouwen zijn in de verkoop. Pas als ze zijn verkocht 

gaat de bouw beginnen. Het woonoppervlak is 165 tot 

200 m2, de huizen hebben een tuin met berging en een 

eigen parkeerplaats aan de achterkant. Beneden zijn er 

een hal, WC, badkamer, keuken en twee kamers 

waarvan een grote tuinkamer. Boven een tweede 

badkamer en een aantal kamers naar keuze. Meer 

informatie is op Internet te vinden, of bij Makelaardij 

Fick in de Doezastraat. Of er al woningen zijn verkocht 

weet de redactie niet. (MP) 

 

Parkeergarage - De wijkvereniging heeft bij de 

inspraakavond voorafgaande aan het gemeentelijke 

kaderbesluit aandacht gevraagd voor het feit dat de in 

dat besluit opgenomen voorkeursvariant van twee 

ondergrondse bouwlagen tot gevolg heeft dat de bouw 

zo dicht tegen de huizen komt dat de bereikbaarheid 

voor hulpdiensten niet op een eenvoudige manier te 

garanderen is. De damwand komt maar 5 meter uit de 

gevel en dat laat ongeveer 3 ½ meter tussen de gevel en 

de eerste bouwobstakels open. Als de benaderbaarheid 

niet gegarandeerd is, mag er volgens voorschrift niet 

gebouwd worden. De wijkvereniging heeft ook gezegd 

dat de bouw van een kleiner aantal parkeerplaatsen dan 

de 400 geplande mogelijk moet blijven. Uit onderzoek 

blijkt dat Leiden eerder een kwalitatief dan een 

kwantitatief parkeerprobleem heeft, minder dan 400 

plaatsen is dus geen ramp. Het past binnen het 

Gemeentebesluit om (in afwijking van de zogenoemde 

voorkeursvariant) tussen de 360 en 400 te realiseren.  

Hoe korter de afstand tussen damwand en gevel, hoe 

groter het risico van bouwschade. Door de 

stadhuisbrand in 1972, waarbij veel archief materiaal 

verloren is gegaan, is er weinig bekend over de 

fundering van een aantal panden. Wie weet wat voor 

ongeluk er dus uit de bouw voortkomt. Zie ook 

Projectontwikkeling Garenmarkt in deze krant. (JP) 

 

 
De kastanje op de garenmarkt, foto Carlo van Praag  

 

BESTUUR  
Coffeeshops - Onze wijk heeft twee coffeeshops:  het 

Leidsche Plein op de Pieterskerkgracht en Bebop in de 

Diefsteeg. De gemeente heeft de wijkvereniging 

gevraagd naar mogelijke overlast van deze coffeeshops. 

We hebben navraag gedaan bij bewoners die er vlakbij 

wonen. Enkele bewoners blijken in 2011 een brief aan 

de gemeente gestuurd te hebben vanwege de overlast. 

Deze bestaat o.a. uit fout geparkeerde auto's en 

bezoekers die de doorgang in de Diefsteeg belemmeren 

en luidruchtig zijn. Na een gesprek tussen bewoners en 

gemeente is er een concrete oplossing gekomen, 

namelijk paaltjes op de hoek van de Lokhorststraat en 

Pieterskerkgracht. De bewoners verwachtten echter 

meer maatregelen, maar van gemeentewege was er geen 
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communicatie meer met hen. De gemeente dacht dat 

alle problemen waren opgelost. 

De wijkvereniging heeft de ervaringen van de bewoners 

in december 2012 bij de gemeente aangekaart. Er is een 

gesprek gearrangeerd met de bewoners, de wijkagent, 

de wijkmanager en  vertegenwoordigers van de 

wijkvereniging. De kern van het probleem is niet de 

coffeeshop--met de eigenaar valt goed te praten, en van 

vaste bezoekers heeft men weinig last--maar er zijn 

incidentele bezoekers voor wie dat niet geldt. De 

bewoners vragen om handhaving van de regels. De 

wijkagent en wijkmanager geven aan dat de prioriteiten 

helaas elders liggen. De wijkvereniging vindt dat  

teleurstellend.  De wijkvereniging beijvert zich om 

bewoners in gesprek te laten blijven met de gemeente. 

De wijkagent en wijkmanager hebben voorgesteld dat 

de wijkvereniging met een lijst van  problemen in onze 

wijk komt die handhaving vergen.  Het bestuur roept 

bewoners op om bij de gemeente aangekaarte 

problemen, ook die niet betrekking hebben op de 

coffeeshops, te melden via  info@pieterswijk.nl . (SD) 

 

BUURTKADER (WIJKVERENIGINGEN BINNENSTAD EN 
POLITIE) 
De wijkvereniging heeft allereerst de 3 oktoberviering 

ter sprake gebracht. Café Hoppa had podia in het 

Rapenburg laten plaatsen, waarop harde muziek en 

drank. De bewoners waren er niet blij mee, maar 

volgends de politie leidt het ertoe dat de feestgangers 

meer verspreid worden over de stad. Dat zou de 

veiligheid verhogen omdat handhaving bij kleinere 

groepen makkelijker is. De binnenstad 

wijkverenigingen hebben met de gemeente een 

evaluatie van de 3 oktoberviering afgesproken. (Zie 

onder Evenementen in deze rubriek). Verder hebben 

we gemeld dat de bezoekers van de sociëteit 

Augustinus weer veel op straat hangen met alle overlast 

van dien voor de bewoners. (JM) 

 

Districtsraad - De gemeenteraad heeft de bezuiniging 

op het wijkmanagement ongedaan gemaakt, de 

wijkmanager blijft dus bestaan. Dat is winst voor de 

stad omdat zo de inbreng van bewoners bij het leefbaar 

houden van de wijken mogelijk blijft. De wijkmanager 

is namelijk de schakel tussen bewoners en gemeente als 

het om de woonomgeving gaat. Hij kan in samenspraak 

met bewoners, politie, woningbouwverenigingen en 

welzijnsorganisaties problemen in de woonomgeving 

aanpakken. Het bezwaar tegen de opheffing van de 

functie van de wijkmanager, dat de gezamenlijke 

wijkverenigingen maakten heeft dus succes gehad. (JM) 

 

EVENEMENTEN 
Evaluatie 3 oktoberfeesten - Begin november was er 

een evaluatiebijeenkomst van de gemeente met politie, 

brandweer, horecaondernemers en de wijkverenigingen 

van de binnenstad. De nadruk bij de evaluatie lag nogal 

op de veiligheid. Uit dat oogpunt willen gemeente en 

veiligheidsdiensten graag dat er bij komende 3 

oktoberfeesten 4 a 5 grote evenementen met bekende 

artiesten zijn. Bij zo’n indeling kan het publiek worden 

gespreid, wat de veiligheid vergroot. Er zijn dit jaar 

weinig incidenten geweest en ook weinig klachten. Dat 

laatste verbaast ons niet, want er waren (alweer) heel 

wat bewoners vertrokken tijdens de feesten. Aan alle 

deelnemers werd de vraag gesteld wat er nodig is om 3 

oktober als een mooi feest te laten voorbestaan.  Wij 

hebben gezegd dat we graag meer nadruk willen op 

folklore en geschiedenis en meer variatie; en dat het 

geluid ondersteunend zou moeten zijn voor het feest en 

niet de hoofdrol moet spelen. (EvL) 

Evenementenbeleid  - Bericht Hart van de 

Stadkrant oktober  In de Hart van de Stadskrant 135, 

van oktober 2012 stond een samenvatting van de 

raadsvergadering op 6 september over het 

evenementenbeleid. Daarin werd een incident vermeld 

waarbij racistische opmerkingen waren gemaakt tegen 

een bewoner van het Gerecht die klaagde over het 

volume van de muziek bij een evenement. In het stukje 

lijkt het of het om een evenement op het Gerecht ging, 

maar het evenement in kwestie was op het 

Pieterskerkplein.  De horecaondernemer van het café in 

de Lokhorststraat, die op 3 oktober een paar keer een 

evenement op het Gerecht heeft georganiseerd, staat 

hier dus buiten.  (EvL). 

 

Studentenverenigingen - We hebben in november-

december kennismakingsgesprekken gehad met de 

nieuwe besturen van  Augustinus, Quintus en Minerva.  

Alle drie de gesprekken verliepen prettig, en alle drie de 

besturen benadrukten dat ze de relatie met de 

omwonenden goed willen houden. Minerva is van plan 

een nieuwjaarsborrel voor de buurt te houden, 

waarschijnlijk op 19 januari. Er zullen uitnodigingen 

worden verspreid. Augustinus wil in het voorjaar de 

buurt op de borrel vragen.  
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Als er klachten zijn bij feesten en dergelijke is het ‘t 

beste om direct met de vereniging in kwestie contact op 

te nemen. Telefoonnummer: Augustinus: (071) 516 

333, Quintus: ( 071) 514 44 05. Minerva vermeldt altijd 

een contactnummer in de buurtbrieven die 

voorafgaand aan grote feesten verspreid worden. (EvL) 

 

BESTUURVACATURES 
Het bestuur zoekt versterking. Er is een nieuwe 

penningmeester nodig, de website moet samen 

met de redactie van de Hart van de Stadkrant 

bijgehouden worden, en er is een vacature voor 

een bestuurslid. De huidige aandachtsgebieden in 

net bestuur zijn verdeeld, maar ruilen met een van 

de andere bestuursleden kan. Belangstelling? Uw 

reactie graag naar info@pieterswijk.nl  of de 

voorzitter Jacqueline Mos per adres postbus 11016, 

2301 EA Leiden. (JM) ◄ 

  

 

Ingezonden 
WIJKAGENTEN 

 

 

Buurtbemiddeling 

Buurtbemiddeling is een onafhankelijke organisatie, die 

deel uitmaakt van Libertas Leiden.  Buurtbemiddeling 

kunt u inschakelen als u overlast ondervindt van uw 

buren en het niet lukt om er samen uit te komen. 

Buurtbemiddeling kan dan helpen om problemen en 

ruzies met elkaar op te lossen. Wilt u de diensten van 

buurtbemiddeling inschakelen, dan kunt u dat doen 

met een:  

vrijwilligersformulier: aanmelding als vrijwilliger 
verwijzersformulier: aanmelding door verwijzer 
aanvraagformulier  
buurtbemiddeling: aanvraag buurtbemiddeling 
links: http://www.buurtbemiddeling.libertasleiden.nl/ 

Libertas Leiden 
Coördinator Buurtbemiddeling 

E-mail: buurtbemiddeling@libertasleiden.nl 
Libertas Leiden, p/a Rijn en Vliet, Aaltje 
Noorderwierlaan 1, 2324 KP Leiden, Tel: 06 52637119 
 

 

 

 

Ingezonden 

 

De Praeses Collegii van L.S.V. Minerva, Pepijn van 

Ham,  nodigt de bewoners van de Pieters- & 

Academiewijk en Levendaal West van harte uit voor een 

Nieuwjaarsborrel en rondleiding door de sociëteit op: 

• vrijdag 25 januari 

• om 17.30 uur 

Sociëteit Minerva, Breestraat 50, Leiden  
 
Ingezonden 
RAL (REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN)  
 

Bronnen on line  

 

Bladzijde uit een oud notarieel protocol (handtekeningen uit oude notariële akten 
zijn belangrijke bronnen voor een stamboom, foto RAL  
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Goed nieuws 

Goed nieuws voor iedereen die onderzoek doet naar 

voorouders in Leiden en omstreken: alle notariële 

protocollen van vóór 1811 zijn binnenkort gratis te 

raadplegen op www.archiefleiden.nl. Deze protocollen 

zijn belangrijke bronnen voor het vaststellen van 

familierelaties. Het gaat om bijvoorbeeld inboedels, 

schenkingen, schuldbekentenissen, huwelijksvoor-

waarden en testamenten. Sinds 2010 heeft het 

Regionaal Archief Leiden stapsgewijs de helft van deze 

protocollen gescand en gepubliceerd. De komende 

maanden volgt ook de rest. Vanaf 1 januari 2013 kan 

iedereen alle oude notariële protocollen gratis 

doorzoeken. Zelf laten maken van scans van deze 

protocollen is tot die tijd niet meer mogelijk. 

 

Informatie: Cor de Graaf, adjunct-gemeentearchivaris 

Regionaal Archief Leiden en 

Niek de Winter, projectmedewerker communicatie Archief, 

Monumenten & Archeologie 

Telefoon 071 516 53 55, info@archiefleiden.nl, 

www.archiefleiden.nl, www.erfgoed.leiden.nl 

 

Expositie: Een eeuw kruiswerk in de Duin- en 

Bollenstreek  

Rond 1900 bedroeg de kindersterfte in Nederland bijna 

25 procent. Tyfus, tbc en cholera maakten veel 

slachtoffers onder kinderen en volwassenen. Daarom 

werden kruisverenigingen opgericht voor het geven van 

gezondheidszorg en -voorlichting door wijkverplegers. 

Het Groene Kruis was de eerste in de regio. Deze 

kruisvereniging werd in 1903 op een zoldertje in Lisse 

opgericht. Dit initiatief vond navolging in omringende 

plaatsen. Hieruit zijn de kraamzorg, gezinsverzorging 

en het maatschappelijk werk ontstaan. Met oude 

instrumenten, brochures en ander archiefmateriaal 

geeft Erfgoed Leiden en Omstreken in de mini-

expositie Een eeuw kruiswerk in de Duin- en Bollenstreek een 

beeld van de regionale kruisverenigingen tussen 1903 

en 2000. Deze tentoonstelling is van 21 december 2012 

tot 15 maart 2013 gratis toegankelijk in het 

Archiefgebouw van het RAL (Boisotkade 2A in 

Leiden), en de studiezaal Erfgoed Leiden en omstreken.  

Erfgoed Leiden en Omstreken is de nieuwe naam 

voor het kenniscentrum van het RAL, waarin  kennis 

over het verleden van Leiden en omstreken bijeen is 

gebracht en toegankelijk gemaakt. De organisatie 

beheert gemeentelijke archieven (Hillegom, Leiden, 

Leiderdorp, Noordwijk, Teylingen, Voorschoten, 

Zoeterwoude en de voormalige gemeente Rijnsburg) en 

particuliere archieven van 1290 tot heden zie: 

www.archiefleiden.nl en www.erfgoed.leiden.nl .  

 

 

Oude Kruiswerk instrumenten, foto Jan Lagas  

 

Informatie: M.M. (Maria) Louwerse-Zimmerman, 

archiefinspecteur Erfgoed Leiden en Omstreken 

Telefoon 071 516 53 55, info@archiefleiden.nl, 

www.archiefleiden.nl, www.erfgoed.leiden.nl 

 

Ingezonden 
LEIDS CARILLON 
 

Met veel plezier lees ik altijd jullie Hart van de Stad-

krant. Naar aanleiding van het voorpagina verhaal in de 

Hart van de Stadkrant ( april 2012 redactie) van Clariet 

Boeye heb ik een andere visie. Het betreft het stuk over 

de klokken uit het Stadhuis die na de brand een ander 

traject hebben afgelegd. Volgens Hein van Woerden is 

er 1 klein klokje overgebleven, dat in de klokkentoren 

van de Regenboog in de Merenwijk hangt. Dat klopt 

niet. Daar hangt de klok uit de toren van de voormalige 

Petrakerk in de Kooi. Toen die werd verbouwd tot 

moskee, is de klok opgeslagen en later benut in de 

Merenwijk. 
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Er zijn uit het Stadhuis 2 grote klokken gespaard 

gebleven. Die zijn door de gemeente geschonken aan 

de Gereformeerde Kerk van Leiden en hebben jaren in 

de toren van de Zuiderkerk aan de Lammenschansweg 

gehangen. Toen ook deze na brand gesloopt moest 

worden (rond 1982?) zijn de klokken opgeslagen bij een 

aannemer in Zoeterwoude. Mogelijk had een van de 

klokken een barst. Later (begin 2000) heeft de 

Gereformeerde Kerk deze klokken  geschonken aan de 

Stichting Rhijnhof en sinds de renovatie hangen ze in 

de klokkentoren van de begraafplaat. Bij die laatste 

beslissing was ik als praeses van de Gereformeerde 

Kerk Leiden verantwoordelijk. Het was ook mijn 

voorstel om op die manier de 'klokken van Leiden' 

weer een functie te geven voor alle Leidenaars. Wie 

heeft er nu niet familie of vrienden op Rhijnhof 

begraven? 

Mogelijk is mijn verhaal te onderbouwen door het 

Stadsarchief. Ik wilde dat eerst zelf doen, maar heb 

ontdekt daar geen tijd voor te kunnen vrij maken. 

 

Met hartelijke groet, 

Marga Bakker, Bethaniehof 11 

 

NAWOORD VAN DE REDACTIE 
We zoeken het uit. ◄ 

 

 

Ingezonden 
BUURTBORREL IN DE HOEFSTRAAT 

 

Erica de Haas en Karin Kornelius organiseerden een buurtborrel in de Hoefstraat, 
voor de gelegenheid omgedoopt in HoefHout-steeg, foto Karin Kornelius 
 

 

Ingezonden 
MUZIEK IN DE LOKHORSTKERK  
  

 
De kerkzaal van de Lokhorstkerk, foto Barend Kraal 
 
Concerten 

In de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, worden 

regelmatig gratis inloopconcerten gegeven, of concerten 

voor een zeer schappelijke toegangsprijs.  

Het programma voor januari tot en met maart:  

� Donderdag 31 januari van 17.00 – 18.00 uur, gratis 

inloopconcert Practicum Musicae (dubbelstudenten 

Leidse  universiteit en Koninklijk Conservatorium 

Den Haag; 

� Zaterdag 2 februari om 20.15 uur Ciciona Consort 

met het programma ‘De koopman, de dominee en 

de wodka’, o.l.v. Dick van Gasteren met muziek 

van Alexandr Glazoenov, Hendrik Andriessen en 

Dimitri Sjostakovitsj; 

� Donderdag 28 februari van 17.00 – 18.00 uur gratis 

inloopconcert Practicum Musicae; 

� Zondag 17 maart om 14.30, Passieconcert door 

Capella Vocale; 

� Donderdag 28 maart van 17.00 – 18.00 uur gratis 

inloopconcert Practicum Musicae; 

� Vrijdag 29 maart om 19.30 uur, muzikale 

vesperdienst (vrij entree). Net zoals voorgaande 

jaren is  de bedoeling van deze dienst om door 

middel van Passiemuziek in een liturgische 

omlijsting de mensen de bijbel gebeurtenissen van 

Goede Vrijdag te laten herbeleven. 

Voor meer informatie zie www.doreleiden.nl 
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Ingezonden 
BOUDEWIJN BÜCH EN GEEN EINDE door Leo van Maris 
 

 

Boudewijn Büch 1978, © Leo van Maris 

 

In de Hart van de Stadkrant van oktober 2012 staat op 

pagina 17 een wel heel armoedig stukje over Boudewijn 

Büch. De enige waarderende woorden betreffen het 

proefschrift van Harry Prick, dat ‘schitterend’ wordt 

genoemd, en de ‘schitterende, gebonden boeken’ die 

Prick aan Büch cadeau heeft gedaan. Verder schittert er 

in het stukje niets. De grote fantasie van Büch, die zijn 

verhalen soms in de werkelijkheid installeerde, krijgt 

alle aandacht, maar wordt uitsluitend negatief 

beoordeeld. Een aantal mensen heeft die verhalen 

inderdaad geloofd. Sommigen vonden later dat ze te 

lichtgelovig waren geweest, anderen voelden zich in 

hun vertrouwen ernstig teleurgesteld. Ik ben zowel met 

Harry Prick (1925-2006) als met Boudewijn Büch 

(1948-2002) goed bevriend geweest. Harry Prick heeft 

mij na Boudewijns dood gezegd dat hij, ondanks alles, 

hem niet in zijn leven had willen missen. 

 

Het stukje eindigt met de opmerking dat Boudewijn na 

zijn vertrek naar Amsterdam bij de Leidse boekhandels 

‘een schuld van enige tienduizenden guldens’ achterliet. 

In de eerste plaats is die schatting schromelijk 

overdreven: het ging om minder dan vijfduizend 

gulden. In de tweede plaats zijn die schulden vanuit 

Amsterdam geheel afbetaald. Dat wordt niet vermeld. 

Misschien is het niet gecheckt, en dat zou hoogst 

nalatig zijn als men het over iemands schulden heeft. 

Mogelijk ook paste het betalen van die schulden minder 

goed in het beeld dat van Büch moest worden 

neergezet. ‘Tendentieus’ zou in dat geval een veel te 

vriendelijke kwalificatie voor het stukje zijn. 

Raadselachtig is waarom totaal wordt voorbijgegaan aan 

Boudewijns grote verdiensten. Het aanstekelijke 

enthousiasme waarmee hij sprak over zijn favoriete 

schrijvers zoals Goethe, zijn boekenliefde en 

verzamelwoede, zijn televisiereportages over eilanden en 

andere verre streken en niet te vergeten zijn 

dichtbundels, romans en reisbeschrijvingen. 

In de kijknacht voorafgaande aan de veiling van Büchs 

collecties bij Sotheby’s had het veilinghuis ieder heel uur 

een spreker uitgenodigd om over de verzamelaar en/of 

zijn collecties het woord te voeren. Nadat mijn beurt 

geweest was, kwamen verschillende aanwezigen naar mij 

toe om te laten weten hoeveel ze aan Boudewijn te 

danken hadden. Iemand zei dat hij vroeger ‘alleen maar 

romannetjes’ las, maar via Boudewijn de non-fictie had 

ontdekt. Ongetwijfeld zijn veel meer kijkers en lezers 

door zijn televisieoptredens, boeken en artikelen 

enthousiast gemaakt. Zelfs zijn er mensen die sommige 

van zijn reizen hebben nagereisd. Om kort te gaan, 

iemand die zo veel heeft gedaan en bereikt, verdient 

zeker niet zo’n armoedig stukje. 

 

Op 23 november 2012 was het tien jaar geleden dat 

Boudewijn Büch is overleden. Eva Rovers, aan wie voor 

haar biografie De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller 

(1869-1939) de Erik Hazelhoff Roelfzemaprijs (2012) en 

de Jan van Gelderprijs (2011) zijn toegekend, is 

begonnen aan zijn biografie, die naar verwachting in 

2016 bij Bert Bakker zal verschijnen.◄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstnachtmis  
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Zaterdag 5 januari 2013: Houtstraat richting ’t Gerecht, foto Leo van Maris 
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Achtergrond 
AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE 
 

Artikelen en gesprekken| Jacques van Alphen, Paul Bik, 

Clariet Boeye, Hans Heestermans, Bep Kastelijns, Martijn 

van der Mandele, Vincent Muller, Jan Pieters, Carla van der 

Poel, Franceline Pompe, Marjolijn Pouw, Hanriëtte Ruigt,  

Ronald van der Steen, Jelle Verheijen, Hein van Woerden, 

Peter van Zonneveld 

 

Berichten| Clariet Boeye, Sita Dewkalie, Franceline 

Hendrikse-Pompe, Eveline van Lottum, Jacqueline Mos, Jan 

Pieters, Marjolijn Pouw, Koert van der Velde  

 

Foto’s en illustraties| Niek Bavelaar, Jan Lagas, Beeldbank 

Regionaal Archief Leiden, Stadslab Leiden, Leo van Maris, 

Franceline Pompe, Peter van Zonneveld 

 

Ingezonden| Leo van Maris, LSV Minerva, Wijkagent 

Willem van Vliet, Regionaal Archief Leiden Niek de Winter, 

Marga Bakker 

 

Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 25 maart 

2013 bij info@pieterswijk.nl of postbus 11016, 2301 EA 

Leiden, onder vermelding van kopij Hart van de Stadskrant.  

 

Belangrijke telefoonnummers 

• Evenementenklachtenlijn 071 5661600 

• Graffitimeldlijn    071 5322878 

• Buurtbemiddeling  06 52637119 

• Horeca klachtenlijn  071 5167015 

• Politie     0900 8844 

• Servicepunt Burgerzaken en 071 5165500 

 Belastingen 

• Servicepunt woonomgeving 071 5165501 

 (afval, kapotte straatverlichting e.d.) 

• Servicepunt bouwen en wonen 071 5165502 

• Servicepunt parkeren   071 5165503 

• Servicepunt Zorg   071 5165506 

• Servicepunt Bedrijven   071-5165509 

• Servicepunt Inburgering   071 5167317 

• Milieuklachtenlijn (kantooruren) 071 4083666 

• Milieuklachtenlijn  0900 8844 

 
De wijk 
De Pieters- & Academiewijk en Levendaal West vormen het 
zuidwestelijke deel van de Leidse binnenstad. De 
Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt, Boommarkt, Galgewater, 
Witte Singel, Korevaarstraat en het Gangetje vormen de 
grenzen met de andere wijken.  

 
De Vereniging 
Vereniging voor Pieters- & Academiewijk en Levendaal West, 
Postbus 11016, 2301 EA Leiden 
Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 Rijnland 
Website: www.pieterswijk.nl 
@-mail: info@pieterswijk.nl 
 
De Vereniging Pieters- & Academiewijk en Levendaal-west 
tracht de leefbaarheid en het welzijn van de wijk en haar 
bewoners te bevorderen. Bewoners kunnen lid worden van de 
vereniging, anderen donateur. Op de jaarlijkse 
ledenvergadering in het voorjaar legt het bestuur 
verantwoording af aan de leden, komen knelpunten in de wijk 
aan de orde en wordt het beleid van de vereniging bepaald. 
Erelid: J.J.M. Gerritsen 
 
Lid worden 
U kunt lid worden door het overmaken van € 4,-- per 
eenpersoonshuishouden of  € 5,50 Euro voor een huishouden 
van meer personen, op giro 3664416 van de vereniging, onder 
vermelding van VVP&A, lidmaatschap of donateur. Meer 
mag ook. 
 
Bestuur 

• Jacqueline Mos, voorzitter ~ horeca en evenementen, 
buurtkaderoverleg, Stadsdeel Midden,  studenten, 
Voorzittersoverleg 

• Hans Crone, penningmeester ~ administratie 

• Sita Dewkalie ~ bestuurslid 

• Eveline van Lottum, secretaris ~ horeca en 
evenementen, studenten 

• Jan Pieters, bestuurslid ~ verkeer en vervoer, bouwen 
en wonen 

• Koert van der Velde, bestuurslid ~ Breestraat, bouwen 
en wonen, verkeer en vervoer 

 
Redactie Hart van de Stadkrant 
Clariet Boeye, Marjolijn Pouw, Charlotte Boschma, Carla van 
der Poel 
 
Hart van de Stadkrant  
De Hart van de Stad krant is een uitgave van de 
wijkvereniging. De krant verschijnt drie tot vier maal per jaar 
in een oplage van 2700 en wordt in de wijk huis aan huis 
bezorgd. Daarnaast wordt een groot aantal exemplaren 
verspreid onder bestuur en ambtenaren van de gemeente 
Leiden en donateurs.  Kopij voor de krant per @-mail of post 
sturen naar de redactie. De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken in te korten.  
 
Website 
Ontwerp | Lokaal 7a 
Techniek | Hans Crone 
Inhoud | Bestuur en Redactie 
 
Advertenties 
Voor het adverteren in de wijkkrant kunt u contact opnemen 
met de penningmeester. De krant wordt gedrukt door 
drukkerij Van der Linden. 


