
 
 
 
 

LE I ENAARS    door Hans Heestermans 

Zwembaden Het oudste Leidse zwembad, Rhijnzigt aan de Morsweg, zullen weinig 
Leienaren nog gekend hebben. Het sloot in 1907. Pas in 1915 kwam er een nieuw bad, 
in het Rijn-en Schiekanaal. Dat hield het 20 jaar vol, maar werd toen door de GGD 
gesloten wegens de ziekte van Weil met dodelijk afloop. Het bekendste bad is 
ongetwijfeld De Overdekte aan de Haarlemmerstraat, het zwembad in de voormalige 
Mon Pèrekerk. Er gingen steeds minder mensen naar de kerk in de binnenstad, dus die 
kerk sloot – op 8 juli1934 – zijn deuren. Er ontstond al gauw opschudding in Leiden 
toen het gerucht ging dat het gebouw in een zwembad zou worden omgetoverd. Dat 
was toch godslastering! Maar ’t kwam er wel, dat bad. De toren werd weggebroken, net 
als de gaanderij met kolommen. Er werden twee bassins aangelegd, één in het 
middenschip en één in het koor. En er kwamen badcellen, douches en wc’s. Eind mei 
was de sloop van de kerk begonnen, in november werd het bad geopend. Ongeveer 
50.000 mensen hebben hier, in het ‘Godfondsenbad’, leren zwemmen onder de slogan: 
‘Vroeger kon je hier je zieltje wassen en nu je kontje’. In 1979 werd het bad gesloten. 
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Jacob van Lokhorsts neogotiek in zijn volle glorie te bewonderen in het Klein Auditorium. 
 

Zwem- en Badinrichting Rhijnzicht aan de Morsweg rond 1900 maker onbekend (collectie RAL)  
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Gebuurten  Leiden kende in de 17de eeuw 29 
zogenaamde gebuurten, een soort buurtverenigingen, 
opgericht onder andere om de kosten te drukken van de 
aanleg van goten en bruggen en van de reparatie van de 
beschoeiingen aan de grachten. Zo’n gebuurte omvatte 
vaak een blok huizen, of een of twee straten met de 
bijbehorende steegjes. Aan het hoofd stond de heer van 
de gebuurte, die de taak had om de orde en rust te 
handhaven en te bemiddelen bij ruzies. Bovendien kon 
hij kleine geldelijke straffen opleggen. Sommige 
gebuurten hadden wonderlijke namen. Zo ontleende de 
buurt Billenburg, gelegen rond ’t Noordeinde en in de 
17de eeuw een rosse buurt, haar naam waarschijnlijk aan 
het huis van de bordeelhoudster Fye met de billen. Veel 
van die gebuurten organiseerden jaarlijks een 
gezamenlijke maaltijd. Meestal op vastenavond of op de 
feestdag van de patroonheilige. In 1647 hield de zeer 
rijke gebuurte met de fraaie naam Prince van Letterrijck 
(rond de Latijnse school) een buurtmaaltijd die het 
immense bedrag kostte van 493 gulden, 4 stuivers en 2 
penningen. Ter vergelijking: een arbeider verdiende 200 
tot 300 gulden per jaar. 
 
Rembrandt  Waarom vertrekt de grote Leidse 
schilder Rembrandt al op 24-jarige leeftijd naar 
Amsterdam? Had hij genoeg van Leiden? Zijn tijdgenoot 
Jan Jansz Orlers, burgemeester van Leiden (onze stad 
kent verschillende schrijvende burgemeesters: Cees 
Goekoop over Homerus, Henri Lenferink over het 
Gelders Orkest), schrijft in zijn boek Beschrijvinge van 
de Stadt Leyden daarover: ‘Dewijle dat zijne Konst ende 
arbeyt de Borgeren ende Innewoonderen van 
Amsterdamme ten hoochsten behaechde ende aegenaem 
was, ende dat hy veeltijden versocht werde omme ‘tzy 
Conterfeytselen ofte ander stucken aldaer te maecken, 
zoo heeft hy goet ghevonden hem van Leyden te 
transporteren naer Amsterdam, ende is dienvolghende 
van hier vertrocken ontrent den Jaere 1630. ende zijne 
woninghe aldaer ghenomen, ende is inden Jaere 1641. 
aldaer noch woonende.’ (Omdat zijn kunst de inwoners 
van Amsterdam zeer bekoorde en hem vaak werd 
verzocht schilderijen te maken, is hij bereid gevonden 
naar Amsterdam te verhuizen en is derhalve van hier 
vertrokken in 1630 en woont daar nog in 1641.) 
Rembrandt kon gewoon in Amsterdam meer verdienen, 
dus. 
 
Inwoners  Toen in 1574 het beleg door de 
Spanjaarden met succes was doorstaan en de 

watergeuzen de stad binnenvoeren, had Leiden maar 
11.000 inwoners. De stichting van de universiteit in 1575 
en de immigratie uit de zuidelijke gewesten omstreeks 
1580 vormden twee belangrijke factoren voor de 
bloeiperiode die Leiden in de 17de eeuw zou 
doormaken. Dank zij de universiteit werd de stad een 
cultureel centrum van internationale betekenis. De 
immigranten hadden een werkzaam aandeel in de 
voorspoedige ontwikkeling van de lakenindustrie. In 
1622 waren er bijna 45.000 inwoners, waarmee Leiden, 
na Amsterdam, de tweede stad van Holland was. Het 
voorlopige hoogtepunt werd bereikt rond 1650, toen de 
stad kon bogen op 68.000 ingezetenen. 
 
De Diefsteeg loopt van de Breestraat naar de 
Pieterskerkgracht. In de middeleeuwen werd in 
verschillende steden aan stegen die leidden naar de 
gevangenis of gerechtsplaats (hier het Gravensteen) de 
naam Diefsteeg gegeven. Herhaaldelijk hebben de 
bewoners zich tot de gemeenteraad gewend met een 
verzoek om naamsverandering, bijvoorbeeld in 1889 en 
nogmaals in 1924, toen aan de naam Gravensteenstraat 
de voorkeur werd gegeven. Met geringe meerderheid 
besliste de raad negatief. 
  

 
Een tot de galg veroordeelde wordt weggesleept, afbeelding internet 

 
Wout Bodrij schrijft in zijn Stem uit de achterbuurt: 
‘Een gebruik dat ik zelf niet meer gekend heb, was het 
uittrommelen. Als een gezin niet getapt was, werd het 
gewoon de buurt uitgejaagd. Het nieuws over de 
verhuizing liet men uitlekken. En was het huisraad 
eenmaal op de handwagen geladen, dan werd de vlag 
uitgestoken. Of er werd een geïmproviseerde vlag 
gemaakt. Iedereen stond in de voordeur gereed met 
stoffer en blik of pannen en deksels. Zodra de wagen 
ging rijden, sloeg men met de attributen en liep achter de 
verhuizers aan tot ze de steeg uit waren. Mochten ze 
terugkomen voor een nieuw vrachtje, dan herhaalde zich 
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het toneel. Meestal waren de kinderen van het gezin al 
weggebracht, omdat men medelijden met hen had. Het 
gebeurde wel dat de niet-gewenste bewoners hun huisje 
voor dag en dauw hadden verlaten om aan de 
vernedering te ontsnappen.’ • 
 
 
Clariet Boeye  
in gesprek met... 

FELIX QUARTERO – PLAATSELIJKE KAMER VAN 

VERENIGINGEN LEIDEN 

 
Het bestuur van de PKvV, de middelste jongen is Felix Quartero, foto internet 
 
Bewoners van Leiden krijgen wel eens de indruk, dat 
studenten alleen maar feest vieren, bier drinken en 
daarbij een hoop overlast bezorgen. Dat blijkt gelukkig 
maar gedeeltelijk waar, mocht ik zelf weer eens ervaren. 
Op een nacht werd ik wakker door feestgedruis in het 
studentenhuis naast het onze. Snel me aangekleed en er 
op af. De deur wordt met een zwaai opengegooid en er 
staat een aardige, maar licht aangeschoten jongen voor 
me. Hij belooft onmiddellijk de muziek zachter te zullen 
zetten, maar dan neemt het gesprek een onverwachte 
wending, zo midden in de nacht: ‘Schrijft u niet voor de 
Hart van de Stadkrant? Ik zit sinds kort in het bestuur 
van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen. Zou het 
niet een goed idee zijn daar iets over te schrijven?’ Ik 
vond het een goed idee: zo leer ik weer iets over een 
aspect van het studentenleven waar ik niets van wist. En 
de discomuziek was nauwelijks meer te horen toen ik 
weer thuis kwam. 
 
Plaatselijke Kamer van Verenigingen Leiden 
De afspraak met de student, Felix Quartero, nu nuchter 
en zakelijk, vindt een paar weken later plaats. Gewoon 
overdag in het Plexusgebouw aan de Kaiserstraat op de 
derde verdieping. Daar houdt het bestuur van de 
Plaatselijke Kamer kantoor in een afgeschermd deel van 

een grote, open ruimte. Overal zitten studenten achter 
computers te werken voor allerlei verschillende 
verenigingen en organisaties. Wij gaan zitten in een 
vergaderkamer met uitzicht op de Kaiserstraat.  
Felix vertelt dat hij sinds september 2012 Assessor 
Politiek van het dagelijkse bestuur is. Het dagelijks 
bestuur bestaat uit zes leden van verschillende 
studentenverenigingen. Felix bijvoorbeeld is lid van 
Augustinus. Hij legt uit dat de Plaatselijke Kamer van 
Verenigingen een overkoepelend overlegorgaan is, dat 
verbinding legt tussen wel 24 verschillende Leidse 
studentenverenigingen en namens de gezamenlijke 
studentenverenigingen optreedt. Het is de taak van Felix 
om als assessor politiek de contacten met de gemeente 
en de universiteit te onderhouden. Hij is ook standaard 
aanwezig bij het wijkoverleg met de politie. Een van de 
onderwerpen is veiligheid. Hij vertelt dat er dikwijls door 
insluipers computers gestolen worden uit 
studentenhuizen. Het is relatief makkelijk om deze 
huizen binnen te komen, gewoon door de deur of via de 
brandtrap. De politie heeft geadviseerd om tracking 
software op de PC's te zetten, dat kan  de politie naar de 
dader leiden.  
De brand op Minerva in september vorig jaar heeft ertoe 
geleid dat er in samenwerking met de universiteit een 
integraal veiligheidsplan is opgesteld. Ook heeft hij 
regelmatig contact met wethouder Van Woensel. Hij 
vindt het van groot belang om ook in contact te treden 
met de bewoners van Leiden. 
 
El Cid 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de komende 
El Cid week. De kamer moet er op letten dat het 
programma voldoende in balans blijft en niet alle tijd 
ingenomen wordt door feesten. De El Cid week is van 
groot belang voor de universiteit en de belangstelling 
ervoor groeit. Er waren afgelopen jaar 3600 deelnemers 
tegenover 2600 in het jaar daarvoor. Ik merk op dat de 
El Cid week voor de burgers van Leiden langzamerhand 
te lawaaiig is, veel mensen gaan om die reden de stad uit. 
Felix kan zich goed voorstellen dat het voor de 
bewoners wel eens wat teveel wordt: de 
studentenverenigingen organiseren een week lang allerlei 
festiviteiten, liefst buiten op straat, om nieuwe leden aan 
te trekken. Bij de programmabesprekingen zal hij vragen 
om erop te letten dat overlast beperkt wordt, maar 
incidenten zijn niet uit te sluiten als er zoveel mensen op 
de been zijn. Hij vraagt daar begrip voor. 
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24 Studentenverenigingen 
In de folder van de Plaatselijke Kamer die ik van hem 
krijg, is informatie te vinden over de 24  verenigingen. 
De vijf grote studentenverenigingen: Minerva, 
Augustinus, Quintus, SSR-Leiden en Catena leggen de 
nadruk op de gezelligheid die ze bieden zoals: ‘Als je 
veel vrienden wilt maken...’ of ‘met een groepje uit  
je jaar eet en borrel je, ga je met vakantie en organiseer je 
feesten’ en ‘deze vereniging is gezellig en ontspannen’. 
Naast deze verenigingen zijn er nog vijf confessionele 
verenigingen. Bijna al deze verenigingen hebben sub-, 
studie- en sportverenigingen. De sportverenigingen 
bieden een scala aan sporten: roeien, duiken, kanoën, 
zwemmen, waterpolo en surfen. Voor muzikale 
studenten is er het Leids studentenkoor en orkest 
Collegium Musicum. Voor verdieping en cultuur kan je 
onder andere ook terecht bij de Leidse Studenten 
Ekklesia.  
 
Commissie Studieklimaat 
Felix houdt zich niet alleen bezig met het onderhouden 
van contact met de universiteit en de gemeente. Hij 
maakt zich zorgen over het studieklimaat. Hij is van 
mening dat het onderwijs meer en meer bepaald wordt 
door 'de markt'. Dat heeft verarming van onderwijs en 
wetenschap tot gevolg, omdat die niet meer 
onafhankelijk zijn. Hij is bezig om een commissie op te 
richten die zich bezig zal houden met deze vragen. 
 
Belang van verenigingen 
Felix benadrukt dat hij studentenverenigingen erg 
belangrijk vindt. Of je nu aangesloten bent bij een 
gezelligheidsvereniging, of een sport- of 
muziekvereniging, waar het om gaat is dat je iets deelt 
met anderen. Studenten die lid zijn van een vereniging 
halen over het algemeen betere studieresultaten dan 
studenten die nergens bij aangesloten zijn. Het leuke van 
zijn functie bij de Kamer is dat hij in aanraking komt 
met allerlei verschillende verenigingen en organisaties. 
Het geeft een geweldig gevarieerd beeld van het 
studentenleven in Leiden. • 
 
 

Kunst 

DE MUZIEKLIEFDE VAN BAREND KRAAL 
door  Marjo l i jn  Pouw 
 
Barend Kraal, oud-wijkbewoner en oud-bestuurslid van 
onze wijkvereniging, is voorzitter van het Nederlands 
Clavichord Genootschap en de man achter de 

inloopconcerten in de Lokhorstkerk. We hebben hem 
gevraagd om daar wat over te vertellen, wat hij maar al te 
graag doet. Overal in zijn huis staan de prachtigste 
muziekinstrumenten opgesteld, zoals tafelpiano’s en 
clavichorden. Van beroep is hij biochemicus, maar als 
kind raakte hij door klassieke muziek betoverd. Hij kreeg 
het met de paplepel ingegoten, al vanaf zijn zesde had hij 
pianoles van zijn moeder. In zijn studententijd kwam hij 
met het clavichord in aanraking, een instrument dat een 
beetje lijkt op een modern keyboard, even compact en 
makkelijk mee te nemen. Hij kreeg daar toen les op van 
de organist en muziekhistoricus Willem Talsma, die in 
zijn standaardwerk Wiedergeburt der Klassiker uit de 
jaren 80, muziek maken als samengaan van spel en 
techniek propageerde en niet alleen maar techniek, of 
virtuozendom zoals hij het noemde. Barend is veel bezig 
met muziek uit de renaissance, barok en rococo. Hij 
heeft nog steeds muziekles: orgelles van Eric van 
Bruggen, de organist van de Waalse kerk in de 
Breestraat.  Ooit woonde Barend met zijn vrouw en 
kinderen in het oude melkwinkeltje naast café 
L‘Espérance in de bocht van het Rapenburg bij de 
splitsing met de Kaiserstraat. Hij liet het melkwinkeltje 
in oude stijl opknappen en het werd als decor gebruikt in 
de film Soldaat van Oranje. Maar het werd te klein voor 
de familie, die intussen twee kinderen had en de 
verzameling instrumenten die Barend bij elkaar had 
gebracht. Ze verhuisden hemelsbreed 500 meter 
verderop naar de Witte Singel, met uitzicht op de Hortus 
en de glorieus gerestaureerde Sterrewacht. Hij hoopt dat 
de opengevallen ruimte nu het Van der Klauuw 
laboratorium met toebehoren is gesloopt een uitbreiding 
wordt van de Hortus, of deel gaat uitmaken van het 
Singelpark.  
 

 
Barend Kraal aan zijn oudste en kleinste clavichord, foto internet 

 
>> 
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Clavichord 
‘Het clavichord was Bachs lievelingsinstrument’, zegt 
Barend. ‘Als kind las ik in een hobbyblaadje hoe je je 
eigen clavichord kon bouwen. Toen heb ik een 
proefopstelling gemaakt, maar het instrument bleef een 
mysterie tot ik jaren later – ik studeerde toen al in Leiden 
– bij een clavichord concert in Het Prinsenhof in Delft 
was, dat werd uitgevoerd door Willem Talsma. Wat een 
openbaring, ik wilde meteen ook zo’n instrument 
aanschaffen. Maar ja, hoe zou je daar aan kunnen 
komen? Het clavichord beleefde toen een revival, maar 
de prijzen waren voor mij veel te hoog. In 1965 heb ik 
een tweedehands exemplaar gekocht. Het was mijn 
eerste, eigen instrument, ideaal voor een 
studentenkamer. Daar kon je tot diep in de nacht op 
spelen zonder iemand te storen. Maar na de eerste 
kennismaking ermee dacht ik: is dit het nou? Ik schreef 
Willem Talsma – hij woonde in Amsterdam – en vroeg 
of ik les van hem kon krijgen. “Lesgeven doe ik niet”, 
was zijn antwoord “maar omdat u clavichord wil spelen 
wijk ik daarvan af.” Toen kreeg ik twee keer per maand 
les van hem. Hij had een passie voor historische 
instrumenten: orgels, clavecimbels, tafelpiano’s, 
clavichorden en liet de vloer van de tussenverdieping in 
zijn Amsterdamse grachtenhuis wegbreken om er een 
wandorgel in te kunnen maken. Ik moest die 
instrumenten natuurlijk ook allemaal bespelen en zo is 
mijn liefde voor historische klavierinstrumenten 
begonnen.’ 
 
Nederlands Clavichord Genootschap 
‘Op een keer zei Talsma: “Om de hoek bij Mak van 
Waay (het veilinghuis) staat een tafelpiano te koop. Ik 
taxeer het op 750,-- gulden. Is dat wat voor jou? Mijn 
vrouw wil op de veiling wel voor je bieden als je dat nog 
nooit hebt gedaan.” Toen heb ik dat instrument voor 
ƒ750,-- gekocht, het maximum dat ik kon betalen. Met 
deskundige hulp heb ik het zelf gerestaureerd en ik kreeg 
de naam een kenner te zijn. Dan komt deze en gene bij 
je langs en voor je het weet heb je een verzameling 
instrumenten en mensen bij de hand. Later ben ik tot 
voorzitter van het Nederlands Clavichord Genootschap 
gekozen. We zijn een vereniging van kenners en 
liefhebbers, zowel mensen die een conservatorium 
opleiding hebben als amateurs. We organiseren met veel 
plezier concerten en samenspeeldagen, we delen onze 
hartstocht.’  
 
Een eigen verzameling  
‘Mijn verzameling is intussen uitgegroeid tot negen 
klavierinstrumenten. Het oudste en kleinste is een kopie 
van een clavichord uit 1700. Dat past in de auto en gaat 

altijd mee op vakantie. Mozart had er ook zo een voor 
op reis, dan kon hij onderweg altijd oefenen, ook als er 
geen instrument op zijn logeeradres was. Dit clavichord 
heeft vier octaven en daar kom je een eind mee hoor. 
Latere clavichorden hebben vijf of meer octaven. Het 
heeft een bescheiden geluid dat om gespitste oren vraagt 
en dat je haast niet hoort. De afmeting is klein, zodat het 
overal kan staan. Een ander voordeel is dat het niet zo 
duur is in de aanschaf. Het was in heel Europa een 
geliefd instrument voor in huis tot het in de 19e eeuw 
door de piano werd verdrongen en in de vergetelheid 
raakte. In het laatste kwart van de 20e eeuw werd het 
instrument herontdekt. De speeltechniek werd als de 
basis gezien voor die van alle andere toetsinstrumenten. 
Kon je clavichord spelen, dan lukte muziek maken op 
die andere instrumenten ook wel. De meeste 
klaviermuziek van de 15e tot en met de 18e eeuw is op 
clavichord goed speelbaar. Ook Bach schreef er muziek 
voor, ik ben ervan overtuigd dat veel muziek uit het 
Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach voor 
clavichord is geschreven.’ 
 
De klank 
‘Je moet een clavichord niet verwarren met een 
clavecimbel of piano. Je tokkelt de snaar niet aan met 
een plectrum aan een omhoogkomend ‘dokje, wat het 
geluid “ploing” geeft. Je slaat hem ook niet met een 
hamertje aan zoals bij een piano die “pong” doet, maar 
je drukt met de toets een metaalplaatje – 
de tangent – van onderaf tegen een snaar en dan hoor je 
“bzzong”. Doordat het plaatje na de aanslag tegen de 
snaar blijft staan kun je de toon beïnvloeden en er 
vibrato of een miniem verschil van toonhoogte mee 
maken. Dat tegen de snaar aandrukken in plaats van 
slaan geeft die zachte klank. De tangent is ook nog eens 
hamer en kam tegelijk, want de snaar wordt links van de 
tangent gedempt met een stukje stof. Het geluidsbereik 
is klein, maar dat heeft het voordeel dat je het 
instrument in huis goed kunt bespelen zonder andere 
mensen te hinderen. Samenspelen met een ander 
instrument gaat niet zomaar. Dat andere instrument 
klinkt dan al gauw veel te hard en overstemt dan het 
clavichord. Maar twee clavichorden samen is prachtig. Je 
kunt alleen maar spelen als het doodstil is, maar dan kan 
je allerlei klankvariaties laten horen, van pianissimo tot 
bulderende fortes.  
Wat je hier ziet zijn twee clavichorden. Op het grote 
speel ik Mozart, op het kleine Sweelinck. Dat instrument 
tegen de muur daar is een clavecyterium, dat is een soort 
clavecimbel met de vleugel rechtop. En daar heb je een 
tafelpiano uit 1804, een eerste type babypiano uit 1835, 
en een vleugel uit 1882. Die vleugel is een echte 
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Broadwood, een Engelse piano met een mechaniek dat 
in 1795 is uitgevonden en gepatenteerd, en daarna bijna 
een eeuw lang niet meer is veranderd. Beethoven speelde 
er graag op. Het was ideaal voor grote ruimten en als 
solo-instrument beter dan de Weense piano’s. Een eeuw 
lang bleef Broadwood onverslaanbaar, tot hij als 
producent werd ingehaald. Hij was te behoudend 
gebleven ten opzichte van de concurrentie en dan treedt 
de wet in werking van de remmende voorsprong.’  
 
Inloopconcerten Lokhorstkerk 
‘Ik ben lid van de Doopsgezinde en Remonstrantse 
samenwerkingsgemeente hier. Toen het orgel van de 
Lokhorstkerk gerestaureerd moest worden heeft het 
kerkbestuur mij in de restauratiecommissie gevraagd. 
Het is een rococo-orgel uit 1774 met oude pijpen en 
klinkt heel elegant. Zo’n orgel heb je nergens anders in 
de Leidse regio. Het resultaat was zo mooi, dat het me 
heerlijk leek om er zelf ook op te kunnen spelen. 
Vandaar dat ik toen met de orgellessen bij Eric van 
Bruggen ben begonnen. In het begin had ik moeite met 
de coördinatie van voeten en vingers, maar het is goed 
gegaan. Ik ben nog steeds gelukkig dat ik het kan.  
Er zijn in Leiden studenten die tegelijk met hun studie 
hier een conservatorium studie in Den Haag volgen. Die 
gaven eerst muziekuitvoeringen in het voormalige 
gebouw van de Universiteitsbibliotheek aan het 
Rapenburg, maar het universiteitsbestuur kon de ruimte 
niet langer beschikbaar stellen. Toen hebben we ze in de 
Lokhorstkerk een podium voor inloopconcerten 
gegeven. We zijn al weer aan ons 4e of 5e seizoen toe en 
het loopt storm. Het is altijd weer een verrassing wat je 
hoort: strijkers, blazers, accordeons, pianisten, allerlei 
muzikanten treden er op. De concerten zijn telkens op 
de laatste donderdagmiddag van de maand. Ze beginnen 
om vijf uur en de toegang is gratis, ze duren een uur. 
Het publiek is heel breed van samenstelling, studenten, 
scholieren, mensen die van hun werk komen, moeders 
met kinderen, ouderen. In de Lokhorstkerk staan ook 
andere uitvoeringen van kamermuziek op het 
programma, verder cursussen en lezingen. Dat brengt 
leven in de kerk, en zorgt voor inkomsten. Het 
programma voor het nieuwe jaar wordt eind augustus 
bekend gemaakt. Maar we hebben ook een website waar 
het op staat: www.doreleiden.nl , zie onder concerten. 
En wie meer wil weten over het clavichord genootschap 
kan het vinden onder 
www.clavichordgenootschap.nl.’ • 

 

Ondernemen 

OMNIA FAUSTA – LUCY SCHEERDER  
Door Marjo l i jn  Pouw 

 
 ‘Omnia Fausta’, heet de kledingwinkel van Lucy 
Scheerder op de Hoge Woerd.  ‘Alle goeds’ betekent het. 
Lucy kwam deze oude Latijnse gelukwens ooit ergens 
tegen en vond hem zo mooi dat ze haar winkel die naam 
gaf. Wie er binnenkomt krijgt de wens mee, want ze wil 
dat haar klanten zich gelukkig voelen als ze iets moois bij 
haar hebben gekocht. Daarom heeft ze het ook op de 
zakken laten zetten waarin ze de gekochte kleren 
verpakt. De wens is tekenend voor haar ruimhartige, 
vriendelijke karakter. Je voelt je plezierig als je bij haar 
binnenkomt.  
‘Omnia fausta is neutraal’, zegt ze. ‘Het kan tegen 
mannen en vrouwen worden gezegd, en ik verkoop 
kleding voor beide groepen. Dat moet in de naam tot 
uiting komen. Anders komen de mannen niet, of blijven 
de vrouwen weg.’  
 

 
Lucy Scheerder, foto Marjolijn Pouw 

 
Een speelgoednaaimachine  
Lucy had al heel vroeg belangstelling voor kleding. Ze 
wilde niet alleen mooie kleren aan, maar ook weten hoe 
je ze moest maken. Op haar vierde kreeg ze een 
speelgoednaaimachinetje cadeau dat op batterijen liep, 
en begon kleren voor haar pop in elkaar te zetten. De 
kunst keek ze af van de buurvrouw, een modiste die de 
familie Scheerder in de kleren stak. Haar moeder was 
lerares en had daar geen tijd en geen aanleg voor. Haar 
vader was typograaf, van hem had ze de aanleg dus 
evenmin. Hij moet van haar oma zijn gekomen, bij wie 
ze vaak was. Net als de buurvrouw kon zij de mooiste 
kleren maken.      
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Leerschool 
‘Het machinetje ging stuk’, vertelt Lucy. ‘Jaren keek ik 
niet meer naar naaimachines om, tot ik de broeken van 
mijn vader ging vermaken. Toen ik een jaar of twaalf 
was wou ik zelf uitmaken wat ik aan had, maar we waren 
niet zo rijk en dat betekende dat ik zelf aan het werk 
moest om aan mooie kleren te komen. De oude broeken 
van mijn vader waren goed om mee te oefenen, maar ik 
droeg wat ik ervan maakte ook echt. We woonden toen 
in Suriname, daar droegen ook de mannen lichte stoffen. 
Daar kon het dus wel. Op mijn vijftiende zijn we naar 
Nederland verhuisd omdat mijn moeder, die ziek was, 
hier beter behandeld kon worden. Toen ben ik naar de 
HAVO gegaan. Omdat ik de mode in wilde heb ik na 
mijn diploma de Middelbare School voor Mode en 
Kleding in Den Haag gedaan. Dat was toen nog een 
afzonderlijke vakopleiding op MBO-niveau. Hij was net 
opgezet, en ik zat in het experimentele jaar. Daar vloog 
ik doorheen met mijn HAVO, ik hoefde me alleen op de 
beroepsvakken te concentreren. De algemeen vormende 
vakken zoals talen en geschiedenis had ik al gehad. Later 
heb ik ook nog de universitaire studie psychologie 
afgerond. Dat komt goed van pas in mijn winkel.’ 
 
Werkervaring 
‘Toen ik van school kwam ben ik op een Turks 
leeratelier in Den Haag gaan werken. We maakten leren 
kleding, maar het beviel me daar niet. Toen ben ik bij 
Super Confex op de Hoge Rijndijk gaan solliciteren, 
waar ze me meteen hebben aangenomen. Die zaak 
bestaat nu niet meer, maar de sfeer was er heel plezierig 
en ik heb er veel geleerd. Ik ben er tot cheffin 
opgeklommen, met acht man personeel en een eigen 
afdeling. Omdat het werk na een tijdje geen uitdaging 
meer was, mocht ik van hen de opleiding NIMA 
marketing A en B gaan doen, bij het Nederlands 
Instituut voor Marketing. Ik heb het diploma gehaald, en 
dat was nuttig toen ik voor mezelf begon.’      
 
Eigen baas 
 ‘In 1989 ben ik met Omnia Fausta begonnen. Ik heb 
een businessplan gemaakt en ben naar de bank gestapt. 
Die wilden me voor dat plan wel geld lenen en zo kon ik 
dit winkelpand huren, dat ik al een tijdje in gedachten 
had. Ik wilde perse op de Hoge Woerd zitten, want ik 
had bij die straat een goed gevoel. Het was er een beetje 
rommelig, met lage winkelhuren. Veel lager dan in de 
Breestraat, waar je toen de duurdere winkels had. Maar 
ik dacht: als de mensen moeite moeten doen om je te 

vinden dan onthouden ze beter waar je zit. Ze lopen niet 
zonder te kijken langs omdat ze zijn afgeleid door wat er 
verderop nog te zien is, maar zijn gericht en dan heb je 
een goede kans dat ze binnenkomen en wat kopen. Ook 
wou ik met alle geweld in Leiden zitten, en niet in den 
Haag of  Amsterdam. Je had in Leiden toen maar weinig 
kledingwinkels voor jonge volwassenen. Alleen Vionnet 
in de Breestraat,  H&M of andere ketens waren er toen 
niet, behalve dan C&A op de Vismarkt of de 
kledingafdeling van V&D. En ik woonde  nou eenmaal 
in Leiden. Mijn winkel werd daarom al gauw bekend bij 
studenten en het liep storm. Ze lieten vaak kleding 
weghangen tot ze genoeg geld hadden. Nou zijn ze over 
de hele wereld uitgewaaierd. Ze hebben goede banen en 
komen nog steeds. Ze komen langs als ze in de buurt 
moeten zijn, of tijd hebben. Vooral op zaterdag, dan 
kopen ze in een klap hun hele garderobe. Dat is mijn 
geluk, daarom heb ik ondanks de crisis nog geen klagen.’   
 
Uitgangspunt  
 ‘In de tijd dat ik met de winkel begon had je geen 
formele kledingcultuur meer. We kwamen net uit het 
hippietijdperk en de mensen droegen waar ze zin in 
hadden, ook informele kleding bij officiële 
gelegenheden. Daar moest je als verkoper mee om 
kunnen gaan. Je moet dan veel stijlen in huis hebben. 
Daarom heb ik nooit een contract willen sluiten met 
leveranciers van een bepaald merk, of bij een keten 
willen horen. Daar zit je aan vast en dan bepaalt zo’n 
merk wat je verkoopt, en niet jij. Natuurlijk ga ik bij de 
aankoop van mijn collectie niet tegen de trends in--daar 
ontkom je bij mode niet aan--maar ik kies wat ik mooi 
vind en wat ik denk dat mijn klanten goed zou staan, en 
wat ze zouden willen kopen. Ik zoek mijn collectie uit 
op schoonheid en kwaliteit, en niet op de ontwerper of 
de fabriek die de kleding maakte. Als een merk me niet 
meer bevalt moet ik moeiteloos over kunnen stappen. 
Merkgebondenheid maakt je minder kwetsbaar, de 
mensen weten wat je in huis hebt. Maar  maar als zo’n 
merk een keer een matige collectie heeft dan ben je de 
pineut, dan zit je eraan vast.’   
 
Klanten  
‘Bij de inkoop van mijn collectie ga ik uit van mijn 
klanten, verzorgde mensen die zich niet al te opvallend 
maar wel apart willen kleden. Ze zijn uit op iets moois 
en willen gezien worden. Niet met iets dat in alle winkels 
hangt. Ik geef nooit ongevraagd een negatief advies, 
maar als iemand vraagt wat ik ervan vind dan zeg ik dat 
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altijd eerlijk. Zelden zie je iemand iets aanpassen waarbij 
je denkt: dat kan echt niet. Als mensen tevreden zijn dan 
gaan ze stralen. Dat zie je direct, en dan staat de kleding 
ze, zelfs al zou jij in hun geval voor wat anders kiezen. 
En als het thuis voor de spiegel tegenvalt dan kun je het 
altijd nog komen ruilen.  Dat kan hier ook heel goed.’ 
 
Suriname 
‘Ik moest erg wennen toen ik uit Suriname in Nederland 
kwam wonen. Surinamers leven op straat. De  mensen 
kennen elkaar en weten waar je vandaan komt. Ze 
maken een praatje met je en groeten elkaar vriendelijk. 
Hier kijken mensen vaak weg als je ze tegenkomt. Een 
vriendelijke groet of een praatje is er niet bij. De 
beleefdheid en tolerantie op straat zijn de laatste jaren 
minder geworden. Het zou mooi zijn als die weer 
terugkwamen, zoals in de Sire reclame wordt vertoond.  
Mijn vader was een Indiaan, maar ik heb zoals de meeste 
Surinamers ook zwart en wit bloed van mijn moeders 
kant. Ik ben dus een mengsel van verschillende rassen. 
Dat zijn we allemaal, al zie je dat dominante ras niet 
altijd zo goed. Het is in Suriname bijna een sport om te 
raden welke rassen iemand in zich verenigt en wat het 
dominante ras is. Hier op de Hoge Woerd is iedereen 
gelukkig wel bij elkaar betrokken. We springen allemaal 
bij als het nodig is. Ook de huisbaas. Je hoeft maak te 
kikken, of hij komt en doet meteen alles wat er gedaan 
moet worden. Dat is echt geweldig.’ • 
 
 

Dieren in de wijk 

DE FUUT    door  Jacques  van Alphen 
 
Open riolen 
De Singel en de grachten van Leiden vormden tot in de 
zestiger jaren nog een open riool, en het water erin was 
troebel en bruin. Voor vogels zoals reigers en futen, 
moest je op de fiets de polder in, waar je deze toen nog 
schuwe vogels met enig geduld en een goede kijker kon 
observeren. Jac. P. Thijsse schreef honderd jaar geleden 
over futen: ‘Eeuwen van vervolging hebben bij hen de 
overtuiging gevestigd, dat de mensch een schadelijk 
wezen is en als zij er een ontmoeten, dan zijn ze niet 
gerust, voordat ze een paar honderd meter blank water 
tusschen zich en hun erfvijand zien’. Sindsdien is er veel 
veranderd. Dank  zij de inspanningen van het 
Hoogheemraadschap Rijnland om de kwaliteit van het 
binnenwater te verbeteren en de aanleg van riolering in 
de binnenstad was de kwaliteit van de stadswateren in de 

zeventiger jaren sterk verbeterd en tot ieders 
verwondering vestigden zich futen in de stad.  
 
Geslachtsverschillen? 
Omdat de futen zich weinig aantrokken van de 
menselijke drukte om hen heen, was het plotseling 
mogelijk geworden om van dichtbij naar het 
spectaculaire paringsritueel van de futen te kijken, of om 
te zien hoe ouderfuten kleine visjes aan hun jongen 
voerden, of met hun gestreepte kuikens op de rug door 
de singel zwommen. De fuut was plotseling een 
stadsvogel geworden! In de beste jaren broedden er wel 
15 paren en de Leidse bioloog Guus van der Poel begon 
onderzoek te doen naar dit nieuwe fenomeen. Een 
probleem daarbij was dat het totaal niet duidelijk was of 
een geobserveerde fuut nu een mannetje, dan wel een 
vrouwtje was. Beide geslachten hebben in het voorjaar 
kuiven en bakkebaarden, en gedragen zich hetzelfde. 
Zelf het paringsritueel verloopt geheel symmetrisch (zie 
foto). Ze zijn bijna even groot, maar de mannetjes zijn 
net iets groter en hebben een iets langer snavel. Toch is 
dat verschil moeilijk te zien aan bewegende vogels. Een 
collega suggereerde dat het eigenlijk heel simpel was: je 
kijkt welke vogel er bij de paring op de andere klimt, en 
dat moet dan wel het mannetje zijn. Maar zelfs dat bleek 
niet waar te zijn. Nadat een aantal futen gevangen en 
geringd waren en hun geslacht was vastgesteld door 
inspectie van de geslachtorganen, bleek dat de bovenste 
vogel tijdens de paring  lang niet altijd het mannetje was. 
  

  
baltsende futen, foto Internet 

 
Trekvogel wordt standvogel 
De komst van de fuut naar de stad ging gepaard met 
andere veranderingen bij de fuut. Waren futen eerst 
vooral trekvogels, die tot 700 km van Nederland naar 
het zuiden trokken, nu blijven meer en meer futen 
tijdens de winter in Nederland. Bij vorst trekken ze naar 
zout water, om zodra het ijs verdwenen is weer terug te 
keren in hun territorium. Dat heeft als voordeel dat het 
de kans verkleint om na zevenhonderd km. vliegen aan 
te komen in een territorium dat intussen in bezit is 
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genomen door een concurrent. Die kans is groot, want 
in heel Nederland is het aantal futen sterk toegenomen 
sinds de zestiger jaren. Die toename is waarschijnlijk ook 
een gevolg van de verbetering van de waterkwaliteit. 
Futen zijn top-predatoren die van vissen leven, en 
daardoor komen residuen van bestrijdingsmiddelen en 
zware metalen via de voedselketen uiteindelijk in de fuut 
terecht. Bij hoge concentraties leidt dat tot 
onvruchtbaarheid of erger, de dood. 
 
Afname 
De fuut broedt nog steeds in de Leidse stadswateren, 
maar het aantal paren is drastisch afgenomen. Voor een 
deel komt dat omdat er weinig toezicht is op de 
maximum vaarsnelheid. De boegggolf van een 
speedboot kan een futennest overspoelen of doen 
kantelen. Voor een deel is de afname wellicht ook toe te 
schrijven aan het verwijderen van de oevervegetatie 
langs de singel. Die vegetatie is nodig voor verankering 
van het drijvende nest. Zo broedden er altijd futen bij de 
Leidse Sterrenwacht, maar sinds de restauratie en 
herinrichting van de tuin kan dat niet meer. De 
belangrijkste reden voor de afname is echter de vestiging 
in de Leidse stadswateren van de aartsvijand van de fuut: 
de meerkoet. Meerkoeten hebben de stad later 
gekoloniseerd dan de fuut, maar nu zijn er veel meer 
paren koeten dan futen. Niet zelden kapen meerkoeten 
een futennest om er hun eigen nest op te bouwen.  
 

 
 
fuut met jongen op de rug, foto Hans Helmut Esser 

 
Ze zijn bovendien verzot op futeneieren, en als een fuut 
even van het nest is, bijvoorbeeld omdat er een bootje te 
dicht langskwam, dan zijn ze er als de raven zo snel bij 
om de eieren stuk te pikken en op te eten. Als futen hun 
nest verlaten, trekken ze een laag nestmateriaal over de 
eieren, die daardoor aan het oog onttrokken zijn. Dat 
vermindert de kans dat een naburige meerkoet de eieren 
opeet, maar omdat de broedtijd bijna vier weken duurt, 
en de futen elke dag wel een paar keer van het nest zijn, 
is de kans dat ze hun eieren met succes kunnen 
uitbroeden toch maar klein.  
 
 
 

Verspreidingsgebied 
Futen komen voor in een groot deel van de oude wereld, 
Ik zag zelfs futen in de Ngoro-Ngoro krater in Tanzania, 
in het zuiden van Australië en in het zuiden van Japan. 
Maar  nergens anders dan bij ons in dat grote 
verspreidingsgebied zijn ze stadsvogels geworden, die 
zich van enkele meters afstand laten observeren. Laten 
we zuinig zijn op onze futen! • 
 
 

Historie 

HET WALLON     door  Leender t  Coupr ie  
 

 
De achterkant van het Wallon aan de Papengracht na de uitbreiding van 1892, 
foto Internet 

 
De naam van Rapenburg 12 ‘Het Wallon’ wekte mijn 
nieuwsgierigheid. Waar komt die vreemde benaming 
vandaan? Als eenvoudige passant weet je alleen maar dat 
er een heleboel studenten wonen, van het lawaaiige 
soort. Nader onderzoek in de archieven leert dat de 
naam een verkorting is van ‘Hospice Wallon’. Je moet 
wel heel oud zijn om je te kunnen herinneren dat er 
achter de strenge gevel een klein ziekenhuis schuilging, 
dat in handen was van de Waalse kerk van Leiden. In 
1925 werd het Hospice opgeheven. Van de verschillende 
bestemmingen die het complex--dat doorloopt tot aan 
de Papengracht--nadien had zal een enkeling nog wel 
weten: tijdelijke behuizing van het gemeente bestuur in 
de jaren na de stadhuisbrand en militair hospitaaltje voor 
Duitse soldaten in de tweede wereldoorlog. Na de 
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bevrijding gingen er studenten wonen, eerst als huurders 
van de Waalse gemeente en later van SLS wonen.   
 
‘s Gravesande 
Zoals dat met zoveel panden langs het Rapenburg het 
geval is heeft er aanvankelijk iets anders gestaan. In  het 
begin van de 18de eeuw werd in nauwelijks een jaar tijd 
de voorpartij drastisch vernieuwd. Toen ontstond de 
huidige gevel door toedoen van de toenmalige eigenaar, 
Willem Jacobs 's Gravesande, een befaamde hoogleraar 
in de wiskunde. Zijn colleges werden in 1737 zelfs 
gevolgd door de Franse filosoof Voltaire, omdat 's 
Gravesande de theorieën van Newton zo goed kon 
uitleggen. Het is niet onmogelijk dat Voltaire ook bij de 
professor thuis over de vloer kwam, want hij had een 
fantastische verzameling instrumenten laten 
vervaardigen waarmee je tegenwoordig op de middelbare 
school aangenaam beziggehouden wordt, maar die toen 
heel ongewoon waren. Veel van die instrumenten, nu in 
de collectie van het Boerhavemuseum, verkeren nog in 
een onberispelijke staat. 
 
Een verrader 
Niet alle bewoners van Rapenburg 12 zijn van dezelfde 
importantie geweest als deze 's Gravesande. Van een 
heel andere orde was bijvoorbeeld anderhalve eeuw 
eerder ene Cosmas Pesquarensis. Met deze 
oorspronkelijk uit de streek rond Turijn afkomstige 
pandjesbaas en geldschieter had men een verrader 
binnen de Leidse muren, maar toen dat was uitgekomen 
ging hij zijn gerechtvaardigde gang naar het Gerecht, 
waar hij werd onthoofd. Dat was in 1587. ‘Pandjesbaas 
en geldschieter’ klinkt wat denigrerend voor een kolonel 
uit het leger van koningin Elisabeth I van Engeland. Dat 
laatste moet hij zijn geworden door toedoen van de 
graaf van Leicester die ook aan het Rapenburg woonde, 
net aan de andere kant op de hoek van het grachtje dat 
wij tegenwoordig kennen als de Langebrug.  Daar stond 
toen een voormalig klooster, waar Leicester zijn intrek 
had genomen. Op een handige manier wist de graaf min 
of meer buiten schot te blijven. De samenzweerders 
vergaderingen werden niet in het ‘Prinsenhof--zoals dat 
oude klooster  heette--gehouden, maar ten huize van 
Pesquarensis. Het was niet gering wat de 
samenzweerders van plan waren. Een van de Leidse 
garnizoenscommandanten moest een stadspoort in 
handen zien te krijgen. Via de zo vrijgekomen route 
zouden de Leicester gezinde troepen de stad kunnen 
binnenmarcheren. De belangrijkste magistraten zouden 

worden gegijzeld. Van der Werff en Van Hout stonden 
allebei op de lijst, maar het kwam gelukkig niet zover. 
Ook een andere bewoner van Rapenburg 12 had in het 
complot gezeten: Hobbe Florisz., gemeenteraadslid en 
goudsmid. Hij wist aan arrestatie te ontkomen en 
vluchtte de stad uit. 
 
Zo kun je uit iedere  eeuw wel iets te voorschijn halen 
wat zo'n huis  doet herleven. Maar de vraag was hoe het 
huis aan zijn naam ‘Het Wallon’ gekomen is. Die dateert 
dus uit 1886, toen de Waalse Gemeente er een 
ziekenhuis van maakte. Er is toen inwendig zoveel 
veranderd dat er van de oorspronkelijke  indeling weinig 
meer is terug te vinden. We kunnen dus  niet goed meer  
nagaan hoe het huis er uitzag in de tijd van vroegere 
bewoners zoals de 17e eeuwse  arabist en mathematicus 
professor Gool, of de hoge Leidse ambtenaar uit de 18e 
eeuw Petrus Cuneus, of de 19e eeuwse predikant-dichter 
Bernard ter Haar. Wie nu langs het Wallon loopt ruikt 
niet meer de lucht van lysol, maar verschaald bier en 
hoort de discostampers. • 
 
 
Charlotte Boschma 

In gesprek met... 
ROGER BUSSCHOTS   
 
Leidse Vlaming 
Vaak, als ik over het Gerecht loop, zie ik Roger 
Busschots, de charmantste Vlaming van Leiden, met z'n 
MacBook bij het Koffiehuisje zitten. Roger Busschots 
heeft samen met zijn tweelingbroer Robert het bedrijf 
Infofilm, dat producties voor musea en culturele 
instellingen maakt: films, 3D animaties, digitale en 
nieuwe media, apps voor smartphones en tablets. In 
Leiden  hebben ze onder andere gewerkt voor de 
Lakenhal, Museum Boerhaave, het Rijksmuseum van 
Oudheden, de Hortus Botanicus, het Sieboldhuis, 
Museum Naturalis en Museum Volkenkunde. Zo 
maakten zij voor het Rijksmuseum van Oudheden de 
documentaire ‘Goden en Mensen’ met Frédéric Bastet, 
voor de Lakenhal de expositie ‘De Passie van Leiden’, 
waarin beroemde Nederlanders die iets met Leiden te 
maken hadden zoals Jan Wolkers, Paul van Vliet en 
Bettine Vriesekoop, een object van zichzelf en een 
object uit de Lakenhal kozen en in een video hun keuze 
uitlegden, voor Boerhaave vele 3D animaties om 
moeilijke instrumenten te visualiseren en voor 
Volkenkunde onder andere een prijswinnende 
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documentaire over de Japanse theeceremonie. De 
afgelopen tijd is Roger bezig geweest met ontwerpen en 
inrichten van het Bezoekerscentrum Sterrewacht van de 
universiteit in het souterrain van de gerestaureerde 
Sterrewacht. Momenteel is daar een expositie over het 
Spectaculaire Heelal met gratis rondleidingen door 
studenten sterrenkunde.  
 

 
Roger Busschots bij het Koffiehuisje op het Gerecht, foto Charlotte Boschma 

 
Twitteren 
Op het terras van het Koffiehuisje is hij vooral bezig 
met twitterarbeid. Hij twittert onder diverse namen: 
@Leidenopdekaart, @Sterrewachtnl, @Infofilm, 
@RogerBusschots, maar vooral onder de naam 
@Museummedia, waarbij hij alles wat er op 
museumgebied gebeurt, wereldwijd doorgeeft aan 18.000 
volgers. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een 
tentoonstelling, een nieuwe app, een subsidie die 
toegekend is, musea die samenwerken, dat soort dingen. 
Daarnaast onderhoudt hij voor Nederland en 
Vlaanderen de twitter-account @Museummedia_nl met 
bijna 7.000 musea, culturele instellingen, journalisten, 
etc. die zijn tweets volgen. ‘Twitteren en nieuwe media, 
we vinden het prachtig,’ zegt hij, ‘Ben altijd al 
geobsedeerd geweest door ‘massamedia’. We maakten 
als kindje de radio al open om te kijken of er een 
mannetje in zat.’ 
Een tweeling 
Het lijkt bepalend voor hem, dat hij Vlaming is en dat hij 
de helft is van een eeneiige tweeling. Zijn broer en hij 
zijn onafscheidelijk en niet uit elkaar te houden. Het is 
mogelijk dat dit interview niet met Roger maar met 
Robert gehouden is. Het is zelfs mogelijk dat Robert 
Roger is, en andersom, omdat hun moeder ze de eerste 
maanden ook niet uit elkaar kon houden, en na het 

wassen de naam-armbandjes op goed geluk omdeed. Dat 
hij Vlaming is, zelfs na veertig jaar in Holland, is zijn 
voorrecht en zijn manier van doen. ‘Ik ben geboren in 
Antwerpen. Ons moeder schrok dat ze een tweeling 
kreeg, het was volkomen onverwacht. We waren twee 
scharminkels. Mijn zus, die zeven jaar ouder is, vond het 
maar niets dat het er twee waren. En zulke magere 
sprotten. In Antwerpen was het gewoonte te vertellen 
dat kinderen met de Congo-boot gebracht werden, en 
ons moeder zei dat ze ons allebei had moeten nemen, 
omdat we de laatste twee waren.’ 
 
Hieronder foto van de tweeling Roger en Robert met vader Gustaaf 
Busschots in hun geboortestad Antwerpen 

 
Hun ouders 

Zijn ouders waren heel 
verschillend. Zijn moeder, 
Angèle, kwam uit een familie 
van rijke veehouders uit Sint-
Niklaas. In de jaren dertig 
trokken veel mensen uit de 
dorpen naar de grote steden 
om te werken. Zo kwam ook 
zij naar Antwerpen. Zijn vader, 

Gustaaf, ofwel Stafke, kwam uit Heist-op-den-Berg, 
bon-vivant en een charmante levensgenieter. Hij reed 
een grote Harley Davidson en deed mee aan 
motorwedstrijden van Brussel naar Parijs. In de jaren 
twintig ging hij naar New York en daar werd hij liftboy 
in het Empire State Building en later brandweerman. 
Maar ja, verliefd op een meisje uit Sint-Job-in-’t-Goor, 
moest hij wel terug. Uiteindelijk werd dat niets. Hij 
ontmoette Angèle en zij trouwden in 1939.  In de oorlog 
zat hij in het verzet en later was hij daarom jaarlijks op 
het paleis bij Koning Boudewijn. 
 
Belangstelling 
De tweeling Busschots deed alles samen en had dezelfde 
interesses. Muziek, talen, kunst. Ze gingen op zaterdag 
naar de kunstacademie om te tekenen en te schilderen. 
Ze bestudeerden vreemde talen, Japans, Russisch en 
Bahasa Indonesia. Ze leenden etnische muziekplaten, 
namen de muziek over op de bandrecorder en tikten de 
teksten uit. Ravi Shankar, Pygmeeën-muziek, hoe 
moeilijker hoe interessanter. Ze hadden een grote 
belangstelling voor vreemde culturen: ‘Toen we een jaar 
of veertien waren zijn we een keer naar het Koninklijk 
Museum voor Midden Afrika in Tervuren gelift: het 
Congo Museum. We hadden er in een oud boekje over 
gelezen. Het was prachtig, zoiets als Versailles. Buiten 
stond een grote olifant en binnen was een enorme hal. 
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We vroegen aan de balie medewerker of we met de 
directeur, Frans Olbrechts mochten spreken? Die bleek 
toen tien jaar daarvoor al overleden. De nieuwe directeur 
heeft ons urenlang rondgeleid en de zolder en de depots 
laten zien. Dat was het moment dat we besloten iets met 
antropologie te gaan doen.’ 
 
School 
Toch werd het eerst een andere opleiding, omdat de 
ouders graag zagen dat ze officier werden bij het leger of 
bij een bank gingen werken. Het leger leek hun niets, 
daarom gingen ze naar een school waar ze stenografie en 
boekhouden leerden. Daar vielen ze uit de toon: ‘De 
leraar Moraal vroeg op een dag in de klas: “Wie van jullie 
weet het verschil tussen mens en dier?” Iedereen zweeg. 
‘Maar Robert en ik staken ons vingertje op. En Robert 
zei: “het verschil is bipedale locomotie en een 
nauwkeurige symbolische communicatie”. De hele klas 
lag dubbel. Het was onze vertaling uit een Engels 
antropologieboek. Vaak moesten we referaten houden in 
het Engels, Duits of Frans, en wij kozen dan 
onderwerpen als primitieve kunst. Aan het eind van het 
eerste jaar zeiden ze, jullie zitten hier verkeerd. Jullie zijn 
zo erudiet en zo met kunst bezig, jullie moesten niet op 
een bank werken.’ 
 
Naar Leiden 
De Busschots besloten toch maar antropologie te gaan 
studeren. Ze kozen voor Leiden: ‘We kenden Zeeland 
en Scheveningen en vonden dat prachtig. In die tijd was 
'Brandend Zand' van Anneke Grönloh een hit, dat 
vonden we mooi, en Hollandse meisjes waren zo leuk.’ 
Zo zijn ze in 1967 begonnen, eerst een jaar in 
Scheveningen en toen zijn ze verhuisd naar de 
Groenhovenstraat. De studie liep goed, maar ook hier 
waren ze buitenbeentjes, ze vielen op als tweeling, door 
hun taalgebruik en hun ouderwetse pak (twee-halen-één-
betalen). Maar de studententijd was leuk, met veel 
vrienden en vriendinnen. Natuurlijk werd deze tweeling 
allebei verliefd op dezelfde meisjes. Toestanden. 
 
Het filmvak 
Roger was altijd bezig met kunst. Hij woonde en werkte 
toen in het Boerhaave gebouw voordat het een museum 
werd. Hij had het hele pand, maakte kunstwerken op 
papier, monotypes, deed performances en exposeerde. 
Al tijdens hun studie maakten en monteerden Roger en 
Robert antropologische films, onder andere voor het 
Museum voor Volkenkunde, en na hun afstuderen in 
1975 rolden zij als vanzelf het vak in. Robert werd 
docent visuele antropologie aan de universiteit in 

Nijmegen en docent '16mm filmtechnieken' aan de 
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. 
Roger was kunstenaar en filmmaker. In Volkenkunde 
leerde hij zijn vrouw kennen. De trein reed niet en 
daarom bleef ze een nacht bij Roger logeren. En bleef. 
Ze kieperde alle vriendinnetjes de deur uit en stelde orde 
op zaken. Het einde van een wilde tijd, maar wel het 
begin van een gezin, samen kregen zij twee zonen, Luc 
en Niels. 
 
In 1980 kreeg de Franse filmmaker en antropoloog Jean 
Rouch een eredoctoraat in Leiden. Zijn vrienden Joris 
Ivens, wereldcineast en Henri Storck, Belgische 
documentairemaker, kwamen ook naar Leiden. Roger: 
‘Wij hebben toen een film gemaakt van deze drie 
vrienden op het strand van Katwijk “Cinemafia”. Het 
was een huis-tuin-en-keukenfilmpje, maar toch een 
groot succes op het filmfestival in Rotterdam en Berlijn. 
In de film spreken de mannen over hun verleden en hun 
motivatie en inspiratie. Dat was bij alle drie “Nanook of 
the North”, een prachtige documentaire over een 
Eskimofamilie.’ 
 
Zo vader, zo zoon   
In 1983 richtten ze Infofilm op. In Marokko namen zij 
muziek op voor het Koninklijk Museum van Midden 
Afrika, het museum waar ze als kind de antropologie 
ontdekten. Ze maakten films voor de IKON-televisie en 
NOS-paspoort, en voorlichtingsfilmpjes voor 
allochtonen in het Kaapverdiaans, Turks, Chinees, 
Berbers en Marokkaans Arabisch over tandzorg, 
tuberculose enzovoort. Toen de sector allochtonen 
wegviel omdat de tweede generatie opgroeide, gingen zij 
meer doen voor musea en universiteiten.  
 
De zonen van Roger hebben een eigen bedrijf opgericht, 
Cinemaffia, genoemd naar de film met Ivens en Rouch, 
en - hoe kan het ook anders - ze maken ook films en 
producties voor musea. Roger is er trots op dat zij de 
fakkel gaan overnemen. Hij is echter zelf niet van plan 
om het rustiger aan te gaan doen. Hij is alweer bezig met 
nieuwe ideeën voor Leiden en gaat meedenken over de 
vormgeving van de Wall of Fame in het nieuwbouw-
project BetàCampus van de Leidse universiteit. ‘Ik kom 
graag tot rust en nieuwe ingevingen op terrasjes in 
Leiden, en het allerliefst op het meest historische en 
mooiste plekje van Leiden: het Koffiehuisje bij ‘t 
Gerecht’ zegt hij. Meer over deze Leidenaar is te vinden 
op about.me/rogerbusschots • 
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Projectontwikkeling 

DE BREESTRAAT: STAAT VÓÓR DE ZOMER DE 

TOEKOMST VAST?  door Jan Pieters 
 
Wat zou het moeten worden? 
Het gaat er om spannen. Wat doen we met de 
Breestraat. Verklinkeren? Asfalt? Veel minder dan 700 
bussen per dag? Hoeveel minder dan? 
Voetgangersgebied? Waar laten we de bussen, taxi's, 
stadsbusjes en fietsers dan? Wordt het een shared space, 
waarin alle verkeer – ook voetgangers –  kriskras door 
elkaar heen gaat, of komen er gemarkeerde stroken waar 
of voetgangers, of fietsers, of busjes de baas zijn. 
Komen er stoepranden? Wethouder Strijk denkt dat hij 
voor de zomer een concreet plan heeft. Een hele toer 
want Leiden trekt niet alleen aan de touwtjes. Voor de 
Provincie is Leiden, niet alleen een stad met eigen 
belangen, maar ook een verkeersknooppunt. Hoe sneller 
bijvoorbeeld de Zoetermeerder via Leiden CS in 
Noordwijk is, hoe liever het busmaatschappij Arriva is. 
Omrijden over de Churchillaan, Witte Singel, of  
Hooigracht, of met maar 15 km door de Breestraat, dat 
is om op je nagels te bijtenen, en duur. Dat vindt Arriva 
ook. 
 

 
De Breestraat  jaren 60 toen er nog trams, bussen en auto’s waren. Veel lijkt 
er niet veranderd 

Zoveel hoofden zoveel zinnen? 
Tegenstellingen en vragen te over, maar er is toch ook 
een brede consensus aan het ontstaan. Er rijden echt 
veel te veel bussen door de Breestraat, waar mensen in 
zitten die niet eens in Leiden moeten zijn. Daar is 
eigenlijk iedereen het wel over eens. Kan je die niet langs 

een andere route naar het station brengen? Er is een 
breed draagvlak in de gemeenteraad om de Breestraat 
veel aantrekkelijker te maken als ‘verblijfsgebied’. 
Misschien wordt het zelfs alleen maar 
voetgangersgebied, voor een groot deel van de dag. Dat 
laatste plan wordt sterk ondersteund door de 
winkeliersverenigingen.  
Stadslab heeft een plan ontwikkeld voor een mooi 
ogende Breestraat, dat veel bijval heeft gekregen. De 
vorige keer hebben we daarover bericht. Over een paar 
grote lijnen lijken de partijen in de gemeenteraad het 
eens te zijn, maar de details zijn helaas erg belangrijk. 
Het wordt een kwestie van maatvoering, uitgaande van 
het plan van Stadslab. Maar wat voor de een detail is, is 
voor de ander  hoofdzaak. Ondertussen roeren zich ook 
mensen die helemaal niets zien in de Breestraat als 
verblijfsgebied en de balans door laten slaan naar de 
doorvoerfunctie. Tot hen behoren bijvoorbeeld Frits 
van Oosten en Laurens Beijen. De laatste heeft om zijn 
standpunten te kunnen ventileren besloten zijn functie 
als voorzitter van de Referendumkamer neer te leggen. 
Hij zou gezegd hebben: ‘Alle varianten die worden 
besproken zijn bijzonder nadelig voor het openbaar 
vervoer en de fietsers. Daar maak ik me zorgen over.’ Er 
is ook nog een kans dat er een referendum komt.  
 
Wat vinden onze wijkbewoners?   
Voor de bewoners van onze wijk is dit onderwerp nog 
belangrijker dan voor de meeste andere stadsbewoners. 
Er komen ongetwijfeld momenten waarop de 
wijkbewoners van zich kunnen laten horen, bijvoorbeeld 
door in te spreken op (commissie)vergaderingen van de 
gemeenteraad, of de ledenvergadering van onze 
wijkvereniging. Een belangrijk element in de discussie is 
natuurlijk het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). 
Daaraan kan je zien dat er achter opvattingen heel 
verschillende beelden schuilgaan. Zij die vooral vanuit 
het vervoer denken vinden dat een beetje leukere 
aankleding van de Breestraat al genoeg is. Die bussen 
moeten blijven en – toegegeven – de Breestraat is wel 
een heel mooie verbinding is tussen het Zuidoosten van 
Leiden en het centraal station toch? Maar voor het 
winkel- en woongebied is dat een zegen in vermomming, 
want het asfalt moet dan nog gladder en geruislozer 
worden. De winkels? Ach, dat wordt toch internet. Het 
winkelbestand zal erg inkrimpen, dat merk je ook in 
Leiden aan de leegstand. En waarom zouden de 
overblijvende winkels perse in de Breestraat moeten? 
Bovendien: er zijn ook veel leuke winkeltjes aan 
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weerszijden van de Breestraat en vlak de 
Haarlemmerstraat niet uit. En moeten die bussen dan 
ineens over de Hooigracht, Singels, Churchillaan of de 
Willem de Zwijgerlaan gaan rijden? Daar zitten de 
bewoners van die straten toch niet op te wachten?  
 
Direct betrokkenen 
Er zijn ook andere visies op de stad. Minder winkels in 
de toekomst? Ja, maar er is juist behoefte aan delen van 
de stad waar de resterende winkels in een gevarieerd 
aanbod  bij elkaar zitten, en waar het leuk winkelen is. 
Waar de detailhandel gebruik maakt van en aanvullend is 
op internet. Dat is niet alleen aantrekkelijk voor 
bezoekers, maar ook voor de Leidenaars zelf, en dan 
vooral voor de mensen die speciaal voor dat stedelijke 
milieu naar de binnenstad zijn getrokken. Natuurlijk, 
vervoer is belangrijk, de prijs van het buskaartje en het 
stipt op tijd rijden ook, maar vervoer is een middel. Het 
is geen doel. Het is wel een heel hoge prijs om de 
binnenstad veel van zijn aantrekkelijkheid te zien 
verliezen vanwege een iets kortere reistijd en iets meer 
op tijd rijden. Natuurlijk alles moet goedkoper vandaag 
de dag, ook het buskaartje, maar wat als dat ten kosten 
gaat van de verdiencapaciteit van de binnenstad?  
Verkeerscirculatie en Garenmarkt  
Hoe breed gaan we het zien? Wat te denken van het 
voorstel van het Stadslab voor een verkeersluw 
Gangetje, met een fontein. Velen vinden dat de 
Korevaarstraat en de Breestraat bij elkaar horen, zeker 
tot en met de Garenmarkt. Een mooi plein op de 
Garenmarkt, met bomen en een fontein (á la de 
Beestenmarkt) dat zou een prachtige entree zijn voor de 
binnenstad. Ja de auto's moeten dan wel in de te bouwen 
ondergrondse parkeergarage. Maar stel nou dat de 
onderzoekrapporten over de parkeergarages gelijk 
hebben en er veel minder extra parkeerplaatsen nodig 
zijn dan er volgens de plannen gebouwd zouden gaan 
worden. Dan is het niet irreëel om te denken dat zolang 
niet bewezen is dat er echt 400 extra plaatsen nodig zijn 
op de Garenmarkt, we bovengronds er eerst maar eens 
een leuk plein van moeten maken. Met een mooi plein 
trek je veel bezoekers. 
De wijkvereniging 
Ondertussen verkent het bestuur van de wijkvereniging 
de mogelijkheid van een bijeenkomst waar we met 
wijkbewoners en andere belangstellenden van gedachten 
kunnen wisselen over de toekomst van de Breestraat, 
inclusief het gebied tussen Boommarkten Botermarkt en 
van Garenmarkt en Rapenburg tot het Noordeinde. Wat 

vinden we van de winkelfunctie, wat vinden we van het 
verkeer? Wat kan er gedaan worden om de overlast voor 
bewoners te beperken? Denk aan laden en lossen en 
parkeervoorzieningen. Als de gemeenteraad nou toch de 
Breestraat wil opknappen, laten we het dan goed doen.  
Er gaat veel gediscussieerd worden op dit vlak. Zo 
wordt er op 9 april een bijeenkomst georganiseerd waar 
wethouder Strijk en de leiders van 
bereikbaarheidsprojecten aan ieder die het wil horen 
tekst en uitleg komen geven over de samenhang tussen 
de vele projecten die op stapel staan. Op 25 mei komt er 
een ‘experimenteerzone’ in de Breestraat, met een 
straatontbijt, discussies, theateropvoeringen, kortom, 
een Breestraat zoals je die graag een keer meemaakt. 
Voor hen die aan dit project mee willen doen, of 
gewoon geïnteresseerd zijn, kijk op 
www.breestraat2022.nl, of neem contact op met 
Ronald van der Steen: 06-46348734, mailen  naar 
breestraat2022@gmail.com kan ook. 
 
Discussiebijeenkomst wijkvereniging 
De discussiebijeenkomst die we als wijkvereniging 
misschien wil organiseren  zal in ieder geval een wat 
ander karakter hebben. Dan gaat het erom de bewoners 
van de wijk in de gelegenheid te stellen om zich een 
oordeel te vormen, om kennis te maken met de 
verschillend opvattingen en in discussie te gaan. We zien 
het stimuleren van de oordeelsvorming over projecten 
die zo belangrijk voor de wijk zijn als een functie die we 
moeten proberen te vervullen. Voor de wijkvereniging is 
het sowieso interessant om te weten te komen wat er 
zoal aan gedachten en opvattingen leeft. Dan weten we 
gefundeerd  wat we moeten zeggen als ernaar gevraagd 
wordt. 
 
Reageren? Graag, het kan via onze website:  
www.pieterswijk.nl, of per brief postbus 11016, 2301 
EA Leiden. • 
 
 

Bewoners vertellen 

H.J.WITKAM – EEN BIJZONDERE REPETITOR 

Hanna Oberman vertelt door  Clar i e t  Boeye  
 
Toevalligheden 
Soms komen dingen op een wonderlijke manier  samen. 
In het Leidsch Dagblad van 7 maart stond een  



 
15     

 

In Memoriam van  de Leidse jurist Robert Feenstra 
(1920-2013). Hij was een van Leidens grootste geleerden 
op het gebied van het Romeins Recht en hij had elf 
eredoctoraten. Die krijg je niet voor niets. Hij was een 
begenadigd wetenschapper, maar hij was alles behalve 
een inspirerende docent. Hij sprak onduidelijk en 
doorspekte zijn colleges met Latijn. Bijna alle 
rechtenstudenten gingen dan ook naar de vermaarde 
repetitor Witkam aan het Rapenburg 21. Waar Feenstra 
faalde in het begrijpelijk maken van het Romeins Recht, 
daar triomfeerde Witkam. Met zijn hulp kon iedereen 
het tentamen moeiteloos halen. Hoe dat ging had een 
van Witkams pupillen, Hanna Oberman, mij een dag 
voor het bericht van het overlijden van Feenstra verteld.  
 
Rechten in Leiden 
‘Ik studeerde rechten in Leiden begin jaren zestig’, aldus 
Hanna. ‘Ik dacht: dat kan iedereen en ik dus ook, want 
dat moet doodeenvoudig zijn. Maar wat bleek, het was 
helemaal niet eenvoudig en ik had bovendien heel veel 
andere dingen aan mijn hoofd. Dus ik ben toen op het 
onderwerp Romeins Recht met een nul uit de strijd 
gekomen. Voor Oud Vaderlands had ik nog net een zes, 
maar ik heb in ieder geval het jaar over moeten doen, net 
als een paar vriendinnen. We hadden  altijd cabaret en 
musical,  feesten en schaatsen en wegwezen, maar het 
kwam bij mij ook omdat die hele stof mij eigenlijk 
tegenstond. Ik was veel liever naar de toneelschool 
gegaan. Maar ik dacht, laat ik die studie nou toch maar 
eerst doen, omdat iedereen mij bezwoer dat je daarna 
nog altijd kon kiezen.' 
 
Witkam 
‘Ik besloot naar een repetitor te gaan, naar Witkam. Die 
was wel duur, maar dat deed iedereen dus ik ook. 
Witkam had namelijk de gave iets zo uit te leggen dat je 
dacht:  O, zit dat zó, nou begrijp ik het ook! Hij was 
oergeestig en ontzettend aardig. Hij had wel door dat het 
voor mij eigenlijk te duur was. Dus toen zei hij met zijn 
beetje nasale stem: "Waarom kom jij niet 's avonds om 
11 uur? En dan moet die Jan Heyman ook komen". 
Want die was ook gezakt wat een raadsel was, want hij 
was oerslim. Hij is later rechter geworden, maar die had 
in zijn eerste jaar ook andere dingen aan zijn hoofd. Dus 
Witkam nodigde ons uit om 11 uur: "Dan nemen we 
ook een lekker glaasje brandewijn en niet met suiker, hè, 
niet hier in huis." Daarbij bood hij ons zijn zelfgemaakte 
sigaretten aan van het merk Privé, uit een zilveren 
sigarettendoos.’   

  

 
H.J. Witkam bij het afstuderen van Hanna Oberman  in december 1969,  
fotograaf onbekend 

 
Werkster  
‘Hij legde Jan en mij de geheimen van het Romeinse 
Recht uit tot hij op een keer zei:  "Jan, ga jij nou maar 
vast naar huis." En toen vroeg hij aan mij; "Kan jij ook 
schoonmaken?" "Wat schoonmaken, mijnheer Witkam?" 
vroeg ik. "Nou, huizen en zo." "Nou nee, ik geloof het 
eigenlijk niet." "Kan je dat ook al niet? Ik wou je net 
vragen of je mij wilde helpen het  huis schoon te maken, 
want mijn gezin gaat met vakantie, maar ik houd niet 
van vakantie, en dan heb ik de gelegenheid om dat huis 
eens even fijn aan te pakken, maar met z'n tweeën gaat 
dat twee keer zo snel en dan verrekenen we dat met het 
repeteren." Ik vond het een vorstelijke aanbod, maar ik 
vroeg hem wel om mij  te zeggen wat ik moest doen en 
vooral ook hoe. "Nou", zei hij, " juffrouw Oberman, het 
begint allemaal met Spic & Span." Dus ik ben daar gaan 
schoon maken.  
In het begin was het altijd juffrouw Oberman. "Zeg, 
juffrouw Oberman, hebt u ook een voornaam?" "Ja, 
mijnheer Witkam." "En hoe luidt die dan?" "Die luidt 
Hanna, mijnheer Witkam." "Wat zeg je, heet je Hanna? 
Wat een rare naam is dat, schaam jij je niet?" ’  
 
Schoonmaaklessen  
‘Toen heb ik les gekregen in schoonmaken. Witkam had 
vijf kinderen. Twee jongens sliepen samen in een hele 
grote jongenskamer met twee bedden, een logeerbed en 
een opklapbed voor als er vriendjes kwamen, tal van 
boekenkasten maar ook overal stapels boeken. Een van 
die jongens verzamelde oude stenen, die hij onder 
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andere op het Rapenburg had gevonden. De andere 
vond het leuk om aan fietsen te sleutelen. Overal 
slingerden  kleren en schoenen, de gordijnen hingen 
halfstok en dat moest ik dan even reinigen. "Mijnheer 
Witkam, wilt u mij uitleggen,  hoe begin ik?" "Nou, je 
begint natuurlijk met de ragebol, eerst het plafond, van 
boven naar beneden werken, dan stofzuigen en dan de 
Spic & Span. En dan achterwaarts tot je weer op de gang 
staat." Dat was een reuze werk, want ik moest fietsen, 
stenen, bedden, kleren en schoenen, de hele troep 
opzijschuiven. Ik was er uren mee bezig. Witkam was 
dan aan het repeteren. 
Maar hij kwam ook een keertje kijken hoe het ging. 
"Waar bent u?" "Ik lig onder het bed." "Dan kom ik er 
wel even bij, dan help ik u wel even met de Spic & 
Span." En op één elleboog leunend vroeg hij toen, onder 
het bed: "Maar vertelt u eens, hoe gaat het eigenlijk?" "Ik 
vind het nogal een opgave, maar ik ben niet 
ontevreden." "Ja, ja, u bent  altijd te gauw tevreden!" , 
zei hij, en ik schoot in de lach. "Wat giechel jij toch veel! 
Als jij zoveel giechelt, dan trouw je nooit.”  
 
Rotterdam in brand 
‘Hij vroeg Jan en mij ook een keer "Waar komen jullie 
vandaan?" "Wij komen uit Rotterdam, mijnheer 
Witkam." "Daar ben ik ook een keer geweest. Ik 
herinner het me nog heel goed, het was mei 1940. Ik 
woonde toen al hier aan het Rapenburg. Mijn vrouw was 
boven en riep: Henk, Henk, kom noù eens kijken, de 
hele lucht is rood. Toen stond Rotterdam in brand. Wij 
gauw op de fiets gestapt, er op af,  en inderdaad, de stad 
stond in brand en smeulde hier en daar nog na. Wàrm 
dat het was, wàrm en stìnken! En overal waren van die 
rode linten Verboden Toegang, maar daar trokken we 
ons natuurlijk niets van aan. Het is de enige keer dat ik 
in Rotterdam ben geweest."  
Het was toen 11.30 's avonds en Jan en ik, met de 
nodige brandewijn op, moesten daar erg om lachen, 
want wij kwamen uit Rotterdam, waar het de eeuwige 
tragedie was. We hadden daar nog nooit zo over horen 
spreken. Je moet bedenken, dit was in 1963, de Tweede 
Wereldoorlog was dus niet zo lang geleden.’   
 
Verjaardagseten 
‘Op een keer vroeg Witkam: "Waarom kom je niet een 
keertje bij ons eten? Ik heb het daar met mijn vrouw 
over gehad, het lijkt ons wel leuk." "Is dat niet een heel 
gedoe?" "Wel nee, we zijn al met vijf kinderen en twee 
volwassenen, dan kan er altijd nog wel een mondje bij." 

"Nou, heel graag!" "Dinsdag 31 oktober kan je dan?" 
"Laat ik het eerlijk zeggen, dan ben ik jarig."  
"Godverdomme, dat hindert toch niks?" "U hebt ook 
eigenlijk wel gelijk, ik kom graag." Toen heb ik van mijn 
schamele maandgeld een boeketje gekocht voor 
mevrouw Witkam. Die had verrukkelijk gekookt. We 
zaten aan een hele grote tafel in een enorm gezellig, 
rommelig huis heerlijk te eten. En toen ging Witkam 
over zijn kinderen vertellen: "Dit is de oudste, dit is Just. 
Die doet gymnasium alfa en bèta tegelijk en in de 
avonduren ook nog een beetje Hebreeuws, hè Just?" Zo 
ging hij het rijtje af tot de jongste: "Dit is Japie, die gaat 
later naar de HBS, want Japie is een beetje dom. Die gaat 
in de handel!" Ik vond het op het kantje, maar iedereen 
moest er goedmoedig om lachen, behalve Japie die 
hartgrondig ‘Godverdomme’ zei. Toen ging mevrouw 
het toetje halen. Ze kwam met een enorme schaal terug, 
en daar stonden 24 taartjes op, voor ieder drie! Ik heb ze 
alle drie opgegeten. Het was een prachtige verjaardag. 
Maar hij heeft mij nooit uitgenodigd om met hem te 
gaan 'snoeken'. Nou denk ik ook niet dat dat mijn 
lievelingsuitje geworden zou zijn. Dan moest je je om 
vier uur 's ochtends bij hem melden en dan nam hij je 
mee naar de Kaag, waar hij een bootje had. Dan gingen 
ze vissen.’   
 
Tentamen doen 
‘Jan, die natuurlijk veel slimmer was dan ik, kon goeie 
vragen stellen. Dan zei Witkam "Nou vraag je me wat, 
Jan! Kijk, dat zit zo. Begrijpt u het ook, juffrouw 
Oberman? " Om ons een hart onder de riem te steken 
voor het tentamen raadde hij ons aan: "Het is zo: er 
loopt altijd personeel rond in de zaal. Dus als jij die 
vragen voor je hebt van het schriftelijke tentamen, dan 
moet je een van die personeelsleden roepen en zeggen: 
"Mijnheer, vraag 1, bedoelt u nou de actio doli of stuurt 
u aan op de Lex de illata et ejecti? En dan geeft hij, 
omdat hij waarheidslievend is, het goede antwoord en 
dàt schrijf je dan op. De meeste mensen halen het wel 
hoor!" En inderdaad, na een half jaar repeteren heb ook 
ik het tentamen gehaald, omdat ik het ook echt begreep.’  
 
Van haver tot gort 
‘Voor mijn afstuderen had ik onder anderen Witkam en 
een vriendin van mij, Marina van der Wal, die ook bij 
Witkam repeteerde, uitgenodigd. En toen hebben die 
twee een toneelstuk opgevoerd, "Van Haver tot Gort, 
voor twee personen, in drie akten en vier bedrijven, 
geschreven en opgevoerd voor Hanna Oberman op 12 
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december 1969". In dat stuk speelden zij een repetitor 
die het Romeinse Recht uitlegde aan een studente. Het 
was hilarisch. Ik ben Witkam nog altijd dankbaar, hij is 
onvergetelijk.’ • 
 

 
 Hanna Oberman ( met bordje mr. op) bij haar afstuderen in december  1969, 
fotograaf onbekend 
 

 

Bewoners vertellen 
ZWEMMEN IN DE JAREN VIJFTIG 
door  Peter  van Zonneve ld 

 
Waar leerde je zwemmen? 
Een Leids kind leerde meestal zwemmen in De 
Overdekte, op de Haarlemmerstraat. Dat was vroeger 
een kerk, de Mon Père-kerk.. Mijn vader is er nog 
gedoopt, Ik dacht altijd dat dit gebedshuis naar hem was 
genoemd. Waar vroeger het altaar was, bevond zich 
vanaf 1937 het kinderbad. We kregen er les met kurken 
om. Het geheel was geel betegeld en het rook er 
indringend naar chloor. Ik herinner me een tekst die ik 
mysterieus vond: ‘Verboden zich met schoeisel op de 
perrons te begeven’. Wat schoeisel was, wist ik niet. Een 
soort eczeem?  
Het was een eind lopen van ons huis. We woonden toen 
bij de Lage Mors. Onderweg beleefde je van alles. Bij de 
Morspoort was een sigarenmagazijn, waar ze 
nudistenblaadjes verkochten. De essentiële onderdelen 
werden aan het oog onttrokken door een band van 
grauw papier. Soms was die een beetje afgezakt. Toen 
mijn broer en ik daar een keer over stonden te 

ginnegappen, zei mijn vader. ‘Dat jullie dat leuk vinden, 
begrijp ik. Maar je moet het niet zo laten merken.’ 
Bij de Blauwpoortsbrug kon je voor het laatste stukje de 
tram nemen. Onze moeder gaf ons daartoe een 
dubbeltje mee. Daar kochten we liever patates frites 
voor. Nabij het zwembad was een zaak waar een zak 
frites maar tien cent kostte. Het waren wel NSB-ers 
geweest, maar de patat smaakte er niet minder om. Je 
voelde je alleen een beetje fout ná de oorlog.  
 
En in de zomer? 
Mijn oma woonde in de Madoerastraat. Als ik daar 
logeerde, ging ik wel eens naar De Zijl. Dat was toen 
nog alleen een openluchtbad, met glibberige houten 
vlonders en zo. Er opereerde een beroemd 
waterpoloteam, en ook de vermaarde zwemster Geertje 
Wielema – sportvrouw van het jaar 1954 –trad daar 
soms op. Jan Wolkers schrijft in De walgvogel over een 
vriend: ‘Een keer heeft hij een jonge Duitse officier die 
in het open zwembad aan de Zijl het zand en het stof 
van de slag bij El Alamein van zijn in de woestijnwind 
prachtig gebruinde vel kwam afspoelen, net zo lang 
ondergeduwd dat hij bijna verzoop.’ Hij had hem eerst 
begroet met de woorden: ‘Ha, die Kees! Wat verdomde 
leuk dat je er weer bent!’ 
 

 
Greetje Wielema (rechts), met de actrice Esther Williams, fotograaf onbekend 
 

Thuis hadden we een abonnement op ‘het Poeltje’ bij 
Warmond. Het heette eigenlij “Lommerlust”. Ook dat 
was een bedoening met houten plankieren aan het water. 
Je kon daar gemakkelijk naar de overkant zwemmen. 
Het was niet diep. Op een dag ging oom Jan met ons 
mee. Na een enorme duik stond hij vervolgens met zijn 
benen in de lucht en zijn hoofd in de modder. Hij had 
toch al slechte ervaringen met water. In 1948 is hij een 
keer in de Haarlemmertrekvaart gesprongen om een 
vrouw te redden die zelfmoord wilde plegen. Ze had 
allemaal briefjes van honderd op haar jas gespeld. Toen 
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werd hij er ook nog van beschuldigd er een gestolen te 
hebben. Die sprong heeft hem tbc opgeleverd, en een 
jarenlang verblijf in het kuuroord Davos in Zwitserland. 
 

 
Gezinskaart “Lommerlust”, collectie Peter van Zonneveld  

 
In De walgvogel vertelt Wolkers ook dat hij met 
vrienden met een roeiboot in De Poel bij Warmond 
terechtkwam. Tussen de slierten en stelen van plompen 
en waterplanten gingen ze zwemmen. ‘En toen dook er 
ineens vlak voor ons een afschuwelijke, dreigende, 
sissende otterkop op. We schrokken ons rot. 
Sekondenlang bleven we in die slangachtige troep staan 
zonder dat iemand iets riep of zei. En ineens was dat 
monster verdwenen.’ 
 
Jullie gingen natuurlijk ook wel eens naar zee? 
Ja, met zijn vijven op twee fietsen, twee ouders, drie 
kleine kinderen. In de jaren vijftig zag je op het strand 
nog veel Duitsers die een arm of een been misten. Harry 
Mulisch schrijft in De toekomst van gisteren over het 
Festspielhaus te Bayreuth in 1971 dat vele aanwezigen 
invalide waren, ‘omdat zijn zich hadden vertoond in 
gebieden waar zij niets te maken hadden. Het aantal 
benen was op geen stukken na het dubbele van het 
aantal aanwezigen; ook handen en ogen hadden velen in 
Rusland en Frankrijk moeten achterlaten.’ Toen ik dat 
las, zag ik Katwijk weer voor me, omstreeks 1955. In dat 
jaar werden de laatste Duitse krijgsgevangen door de 
Russen vrijgelaten, realiseer ik me nu. Die gingen toen 
vast allemaal bijkomen aan de Noordzeekust. 
 
Wij arriveerden rond het middaguur, en zochten dan een 
beschutte kuil op tegen de duinen aan. Meer dan eens 
verscheen er een uurtje later een Duitse familie, waarvan 
de man op hoge toon riep: ‘Das ist meine Kaule!’ Mijn 
vader was geen held, maar daar ging hij toch niet op in. 
Hij droeg op het strand trouwens altijd een korte broek 

van een heel stugge stof, een soort canvas. Volgens mij 
moest hij regelmatig wit gemaakt worden, zoals je dat 
vroeger met tennisschoenen deed. Die broek had hij na 
de bevrijding in Delfzijl ontnomen aan een gesneuvelde 
employé van de Kriegsmarine. Ik zou het nog 
spannender hebben gevonden als hij die Duitse matroos 
persoonlijk had gedood, maar zo mooi was het nou ook 
weer niet. Wij vonden het trouwens al heel wat als je een 
Duitser die naar de ‘Koikenhof’ vroeg, richting 
Stompwijk stuurde. Dan had je toch het gevoel dat je 
een beetje goed was ná de oorlog, die nog als een 
schaduw over alles heen lag.  
 
Zomers in de jaren vijftig. Heerlijke dagen waren dat. 
Zwemmen, kuilen graven, forten bouwen, schelpen 
zoeken, weer zwemmen, de hele dag door. Als je dan 
uitgeput in slaap viel en weer wakker werd, was het licht 
totaal veranderd, viel me toen op. Waren er evenveel 
sterren aan de hemel als zandkorrels op het strand? Over 
zulke vraagstukken kon je als kind lang nadenken. Dan 
weer op de fiets naar huis. Een keer, toen ik bij mijn 
vader achterop zat, heb ik iets raars gedaan, zonder te 
weten waarom. Het was in de buurt van de tankval, bij 
de boerderij van Uittenbogaard en de halte van de gele 
tram. Toen we de rails passeerden, deed ik opeens mijn 
vaders fietsslot naar beneden. Met een knars stonden we 
stil. Hij was er niet blij mee. Zo kwam er aan een 
onvergetelijke dag een abrupt einde. • 
 
 

Projectontwikkeling 

SLOOP VAN DER KLAAUWTOREN EN OMLIGGENDE 

GEBOUWEN   door  Inge  Borchardt  

 
Stilte na overlast 
Gedurende een half jaar is de buurt rondom de Van der 
Klaauwtoren vergast op lawaai, trillingen, stof, schade 
aan de huizen en onzekerheid over de gevolgen van de 
werkzaamheden. En nu is het stil en ligt er een mooie 
egale zandvlakte. Het wachten is nu op een koper voor 
de grond en het bijbehorende universitaire plan met een 
nog hogere toren met luxe appartementen en daarnaast 
herenhuizen en een ondergrondse parkeergarage. 
Volgens de universiteit zijn er al veel belangstellenden, 
maar veel Leidenaren hopen van niet. Want zeg nou zelf, 
het terrein past prima in de Singelparkgedachte en wat 
leuke laagbouw staat toch veel vriendelijker dan weer 
zo’n kolos? Bovendien vrezen de omwonenden voor 
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nieuwe overlast en schade. De kelders van de Van der 
Klaauwtoren moeten er nog uit; dat betekent 
damwanden slaan en mogelijke consequenties voor het 
waterpeil en risico op nieuwe schade aan de huizen. Het 
slopen van de toren was een indrukwekkend gezicht, 
soms ook ontroerend om te zien hoe een grote ‘happer’ 
voorzichtig stukjes uit het gebouw nam. Maar er was 
ook veel ergernis naar aanleiding van onzekerheid wat er 
allemaal gebeurde, het ging ook wel eens mis en dan 
zaten we onder het puinstof en vielen er brokken steen 
harder naar beneden dan gepland. Of er kwamen 
puinwagens over de brug die daar helemaal niet mochten 
rijden en een shreddermachine die met vreselijk veel 
lawaai steen ging vergruizen op minder dan 10 meter 
afstand van de huizen. Uiteraard bleven alle bonken en 
trillingen steeds onder de –zelf bepaalde – 
meetwaarden). Gelukkig is de sloper verzekerd voor de 
schade en heeft de universiteit toegezegd alle klachten 
serieus te bekijken, denk aan scheuren in plafonds en 
muren. We hopen dat de toezeggingen nagekomen 
zullen worden. 
 
We blijven aan de gang 
De laatste jaren heeft de buurt veel te verduren gehad. 
Eerst de ingrijpende verbouwing van de Sterrewacht, 
vervolgens het omhakken van alle bomen in de 
Kaiserstraat gevolgd door het opnieuw bestraten, en 
daarna de sloopactiviteiten rondom de Van der 
Klaauwtoren. Volgens de gemeente mag het allemaal, 
mits het past in de afgegeven vergunningen. Afstemming 
van de verschillende activiteiten heeft niet de eerste 
prioriteit.  
 
Niet alles gesloopt 
Het gedeelte van het Van der Klaauwcomplex dat nu 
nog staat wordt door een andere sloper gesloopt. 
Aanvankelijk zou de universiteit alleen dit gedeelte in 
eigen beheer slopen. Dit was dus al eerder aanbesteed 
dan de grote sloop. Door alle ontwikkelingen rondom 
de vergunningsverlening en aanhangige procedures, 
heeft de universiteit in een later stadium besloten het 
hele complex in eigen beheer te slopen. Dit is 
aanbesteed en die aanbesteding is gewonnen door VSM. 
Het slopen van het laatste deel is volgens de universiteit 
minder ingrijpend en gebeurt met minder zwaar 
materieel. Het slopen van dit gedeelte zal ongeveer nog 
twee weken in beslag nemen en zou medio maart 
starten.  
 

Meest gefotografeerde sloop  
Er was veel belangstelling voor de sloop. Elke dag 
opnieuw stonden er mensen te filmen en te 
fotograferen. Op 30 maart was een deel van de video’s 
en foto’s te zien in Atelier Nonnensteeg. • 
 

 
Uitzicht Bakkersteeg na de sloop,  foto Inge Bochardt 

 

Ingezonden 
HET WALLON - UITNODIGING 
 
‘Hôpital Wallon’, het spraakmakende studentenhuis op 
de hoek van het Rapenburg en de Langebrug is de 
afgelopen maanden met financiële steun van oud-
huisgenoten door aannemer Burgy van binnen en van 
buiten opgeknapt. De bewoners willen dat op zaterdag 
15 juni met een huisfeest vieren. De Wallonbewoners 
willen de overlast voor de buurt zoveel mogelijk 
tegengaan. Ze schrijven: 
 
o Het volume wordt naarmate de avond vordert 

verlaagd. 
o Er worden techniek aangewend om het geluid alleen 

op het publiek te richten. 
o 2 Maanden voor aanvang van het huisfeest doen we 

een informerende brief plus uitnodiging voor een 
buurtborrel in de bus bij de omwonenden. 

o 2 Weken van tevoren brengen we een herinnering 
voor de buurtborrel. 

o Mochten er tijdens de avond toch klachten zijn, dan 
zijn er twee nummers waar men heen kan bellen om 
dit te melden. 

o Bij wijkagent Van Vliet is inmiddels advies 
ingewonnen over het minimaliseren van overlast. 
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Buurtbewoners worden uitgenodigd om op vrijdag 14 
juni te komen kijken naar de resultaten van de 
verbouwing en samen het glas te heffen.  
 
 

Bewoners vertellen 
DOOR FRANS BREEDEVELD 
 
Het Rijke Roomse Leven van weleer 
Ik ben dik voor de oorlog geboren, in de tijd van het 
Rijke Roomse Leven. Natuurlijk was ik op een 
Katholieke school, de Don Bosco op Rapenburg 48,  
recht tegenover het Academie gebouw. In die tijd moest 
je 's morgens om 8 uur, drie keer in de week naar de mis 
in de Petruskerk en vandaar regelrecht naar school. Mijn 

ouders waren 
godvruchtige mensen 
waarmee ik in de mei- en 
oktobermaand 
(Mariamaanden) 's avonds 
om 7 uur naar het Lof 
ging. In die tijd scholden 
de overburen ons uit voor 
Roomse Papen, dat kon 
toen allemaal. 
Antonius van Padua (1195 – 1231), 
afbeelding internet 

 
De heilige Antonius 
Het kerkelijk leven bloeide volop en dikwijls ging ik met 
mijn ouders zondags om 10.15 uur naar de 
Hartebrugkerk voor de Hoogmis en het was vaste prik 
om na afloop koffie te drinken bij opoe op de Oude 
Rijn. Dat was niet leuk, want mijn vader had al een 
derde moeder. Ook gingen we in de vastentijd 
zondagsavonds naar het Lof. Het was een Franciscaner 
kerk, met één pastoor en vijf paters en die hielden 
donderpreken. Ik, als kind, was er bang van want je 
wilde toch in de hemel komen. In de kerk was ook een 
beeld van de heilige Antonius. Elk jaar werd daar een 
Novene gehouden. Het was de patroon van de verloren 
voorwerpen, als je er in geloofde vond je je spullen weer 
terug: 'Heilige Antonius, grote vrind zorg dat ik mijn 
spullen vind.' Later heb ik er zelfs mijn trouwring weer 
door terug gevonden. 
  
Ook waren er in die tijd veel grote gezinnen en veel 
ouders vonden het een eer als er een zoon priester werd 

en een dochter het klooster in ging. Het was in de kerk 
ook zo dat de pastoor de baas was, dan kwam de 
huishoudster, meestal een haaibaai van een vrouw, en 
dan pas de kapelaans. Die hadden niet veel te vertellen. 
Het was de glorietijd van het Katholieke leven. Zo werd 
je opgevoed en nu moet je zelf maar uitzoeken hoe je 
leeft. Velen konden het niet meer aan en hebben de kerk 
verlaten. 
 
 

Ingezonden 
REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN 
 
Historische films  
Vanaf 4 maart 2013 kan iedereen thuis op de buis films 
uit de collectie van Erfgoed Leiden en Omstreken 
bekijken. Op die datum begint Unity TV met het 
uitzenden van de tv-serie Uit de Oude Doos. Hierin 
worden films over Leiden vertoond die tussen 1920 en 
1965 zijn opgenomen. In twaalf afleveringen komen 
onderwerpen aan bod als de stadhuisbrand, de Leidse 
tram, bevrijdingsfeesten, de 3-oktoberviering en 
stadsvernieuwing. Elke aflevering wordt dagelijks 
herhaald en is ook terug te zien via www.unitytv.nl. 
 

  
Erfgoed Leiden film Leidens Ontzet 1924, foto collectie RAL  

 
Informatie 
Niek de Winter, communicatiemedewerker 
Sigrun Brouwer, ass. collectiebeheerder Beeld& Geluid  
Telefoon 071 516 53 55  
info@archiefleiden.nl  
www.archiefleiden.nl  
www.erfgoed.leiden.nl  
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Van het bestuur 
Uitnodiging Ledenvergadering 2013  
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 
Ledenvergadering op: 
datum:   dinsdag 23 april 2013 
plaats:  Ars Aemula Naturae,  

Pieterskerkgracht 9 
tijd:   20.00 tot 21.30 uur. 
 
Wie wil kan voor de vergadering met Tanneke 
Schoonheim een wandeling door de wijk maken. Ze licht 
dan de namen toe van een aantal stegen in onze wijk. 
Tanneke Schoonheim schrijft wekelijks over dit 
onderwerp in het Leidsch Dagblad. Wandelaars om 
19.00 uur verzamelen bij Ars Aemula.  
Tanneke Schoonheim is hoofdredacteur Algemeen 
Nederlands Woordenboek bij het Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie. Ze houdt zich bezig met 
lexicografie en historische taalkunde en is geïnteresseerd 
in historische namen. In 2004 promoveerde ze op het 
proefschrift Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en 
Zeeland tot het jaar 1300. 
 
Agenda  
1. Opening en mededelingen 
2. Vaststelling agenda 
3. Verslag LV 2012 
4. Jaarverslag 2012 inhoudelijk 
5. Jaarverslag 2012 financieel 
6. Bestuursaangelegenheden: 

a. Hans Crone treedt af. 
b. Kandidaten voor het bestuur zijn: Ludo 

van Oyen en, Adri Klaassen, Max Heck 
stelt zich een jaar beschikbaar voor het 
penning-meesterschap 

7. Parkeergarage Garenmarkt en toekomst 
Breestraat 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
 

 
Het bestuur op 24 april 2012 (v.l.n.r. Eveline van Lottum, Jacqueline Mos, 
Hans Crone, Clariet Boeye, Jan Pieters, op de rug gezien onze wijkagent, 
Willem van Vliet 
 

Het jaarverslag is te vinden op de website en bij de 
digitale Nieuwsbrief gevoegd. Het is beschikbaar bij de 
vergadering.  
 
Kort verslag LV 24 april 2012 
De ledenvergadering vond zoals gewoonlijk plaats in Ars 
en werd door ongeveer 30 leden bezcht. Voor de 
vergadering kon men kennis maken met de plannen van 
Stadslab voor het Singelpark. Twee vrijwilligers 
vertelden eerst iets over Stadslab, waarna we langs een 
gedeelte van het toekomstige Singelpark wandelden.  
Het verslag van de LV in april 2011 werd 
goedgekeurd, net als het jaarverslag van 2011. Onze 
voorzitter Jacqueline Mos stipte enige punten aan: *We 
hebben veel tijd en energie gestoken in het beïnvloeden 
van het evenementenbeleid. De gemeente is in 2011 
begonnen met de evaluatie en we hebben – samen met 
de andere wijkverenigingen van de binnenstad – 
herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de overlast door 
de geluidsniveaus, maar ook afval. *De districtsraden 
zijn opgeheven, wat we betreuren, maar daarvoor in de 
plaats hebben de wijkverenigingen van de binnenstad 
met de gemeente het (informele) Overleg Stadsdeel 
Midden ingesteld. Onze wijkmanager, René Verdel, 
blijft aanspreekpunt in de gemeente . *Twee keer per 
jaar houden politie en binnenstad wijkverenigingen 
buurtkaderoverleg. Wij melden daar overlast en andere 
problemen. *Ook over de parkeergarage op de 
Garenmarkt is veel contact geweest met de gemeente. 
Namens de PAL zat Jan Pieters in de begeleidingsroep. 
*Koert van der Velde volgde namens ons de 
besprekingen rond de plannen voor studentenwoningen 
en een boekentoren op het terrein van de Oude 
Brandweerkazerne. Punten van zorg daarbij: parkeren, 
(geluids)overlast door concentratie van studenten, en 
gebouwhoogte. *Ook de plannen voor het 
Rapenburghotel op nr. 48 hebben we nauwlettend 
gevolgd.  Er komen geen restaurant en geen terras, wel 
ongeveer 73 kamers. *De plannen voor de Breestraat 
waren in 2011 nog niet af. Die zouden in het najaar van 
2012 meer vorm krijgen. Het financiële deel van het 
jaarverslag werd toegelicht door penningmeester Hans 
Crone. Er was  € 5.000 aan reserve opgebouwd door 
verschillende meevallers. Dat is gebruikt voor een 
jubileumboekje. Vervolgens is het jaarverslag 
goedgekeurd, met dank aan Hans Crone en de 
kascommissie.  
 
Bestuursaangelegenheden: twee  bestuursleden traden 
af: Clariet Boeye, de secretaris, en Jan Verbaan.  Clariet 
kreeg applaus en  een cadeau als blijk van waardering 
voor haar grote inzet. Als nieuw bestuurslid werd Sita 
Dewkalie benoemd. Verder stelde de LV het 
Huishoudelijk Reglement (gepubliceerd op de 
website) vast. Dit reglement regelt onder meer de 
benoemingstermijn van de kascommissie. Tot nu toe 
zijn de heren Gerritsen en Breedveld als kascommissie 
opgetreden. Zij werden hartelijk bedankt en kregen een 
fles wijn als blijk van waardering. Vervolgens is de 
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nieuwe kascommissie benoemd, met als leden Marjolijn 
Pouw en Lodewijk van Paddenburgh. Er zijn twee 
redactieleden benoemd van de Hart van de Stadkrant: 
Carla van der Poel en Charlotte Boschma, Vincent van 
Amerongen trad als redactielid af. Ten slotte kondigde 
Jacqueline de wijkborrel in september aan. Niemand 
maakte gebruik van de rondvraag; het was een  korte, 
zakelijke vergadering met een gezellige borrel na.    
 
 

Van het bestuur 
KANDIDAAT BESTUURSLEDEN 
 
Adri Klaassen 
Sinds 1972 woon ik in Leiden. Eerst op de Hooigracht, 
daarna op de Klikspaanweg. In 1978 zijn mijn vrouw 
Josje en ik naar de Pieterswijk verhuisd.  
Een huurwoninkje in de Herensteeg, daarna een eigen 
huis op de Langebrug. We hebben bewust gezocht naar 
een huis in de Pieterswijk of de Academiewijk. Allemaal 
verschillende huizen, heel anders dan de ‘rijtjes’ waar we 
vandaan kwamen. En wat wil een historicus nou meer 
dan wonen in een huis dat oorspronkelijk stamt uit de 
vijftiende eeuw, met een achterhuis uit 1637 en een 
aanbouw (en grondige verbouwing) in 1890? Ik loop 
dagelijks door de eeuwen heen … 
Vooral na onze verhuizing naar de Langebrug  begon ik 
mij steeds meer voor de buurt en het gemeentebeleid 
daaromtrent te interesseren. De burgerij en de 
middenstand werden naar mijn idee te vaak slachtoffer 
van gemeentelijk beleid. Ik werd actiever op de 
ledenvergaderingen van de wijkvereniging. Ook 
bestookte ik regelmatig de gemeente met telefoontjes en 
brieven, met name over het sluipverkeer, het 
parkeerbeleid en het zwerfvuil. Vaak gesteund door over 
nieuwe plannen van de gemeente ingeseinde buren. 
Buren die voor een belangrijk deel inmiddels goede 
vrienden zijn geworden. 
Omdat ik een tijdje geleden wat ruimer in mijn vrije tijd 
ben komen te zitten, leek me dit een goed moment om 
mijn inzet te formaliseren. • 
 
Ludo van Oyen 
Ik woon sinds 1988 in Leiden, in de Korevaarstraat, en 
heb me tot nu toe niet actief bezig gehouden met zaken 

die onze mooie [binnen]stad aan gaan. Sinds eind vorig 
jaar ben ik gepensioneerd en alhoewel ik beslist door ga 
met een groot deel van de activiteiten in mijn werkzame 
leven, zou ik graag m’n bijdrage willen leveren aan de 
doelstellingen van onze wijkvereniging. 
 
Twintig jaar heb ik in het (internationale) bedrijfsleven 
doorgebracht – meestal in leidinggevende posities. Na 
een ‘sabattical’ van een jaar in 1990 ben ik mij gaan 
bezighouden met ‘innovatie naar duurzaamheid’. Daarbij 
heb ik zowel voor het bedrijfsleven als de overheid en 
niet-gouvernementele organisaties opdrachten 
uitgevoerd. M’n opleiding kreeg ik op Nyenrode en de 
Harvard Business School. Circa 13 jaar heb ik in het 
buitenland doorgebracht; onder andere Indonesië, 
Aruba, Spanje en de USA. Door m’n werk heb ik 
daarnaast veel gereisd. • 
 
Max Heck  
Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Max Heck 
en ik ben 21 jaar oud. In september 2009 heb ik mijn 
ouderlijk huis in Bussum achter mij gelaten en ben ik 
gaan wonen en studeren in Leiden. Ik studeer Recht- en 
bedrijfswetenschappen, een combinatiestudie van 70 % 
rechten en 30% bedrijfswetenschappen. Tevens ben ik 
in september 2009 lid geworden van L.S.V. Minerva. Ik 
woon in een studentenhuis op de Breestraat, samen met 
10 huisgenoten. Sinds september 2012 vervul ik een van 
de 11 bestuursfuncties bij Minerva – quaestor ofwel 
penningmeester –  wat ik een jaar lang blijf. Dit houdt in 
dat ik alle financiën rondom onze subverenigingen en 
subcommissies onder mijn beheer heb, tezamen met een 
stuk debiteurenbeheer van onze leden. L.S.V. Minerva 
draagt de Pieterswijk een warm hart toe en zet zich graag 
in waar zij kan om de buurt te helpen. Daarom heb ik 
contact gezocht met Jacqueline Mos, de voorzitter van 
de wijkvereniging, om mijn interesse in de functie van  
penningmeester van de wijkvereniging kenbaar te 
maken. Tot mijn grote genoegen stond ook Jacqueline 
positief tegenover het plan om studenten meer te 
betrekken bij de wijkvereniging. 
Omdat L.S.V. Minerva onlosmakelijk is verbonden met 
de buurt, twijfelden ons bestuur geen moment toen wij 
hoorden dat de wijkvereniging op zoek was naar een 
nieuwe penningmeester, en bood ik mijn hulp aan. •

 

 

 

 

NB: U wordt vriendelijk verzocht om na te gaan of u de contributie voor 2013 al heeft betaald en zo niet om dat alsnog 
te doen, en ook graag die voor 2012.  De contributie bedraagt per jaar 4 euro als u alleen woont, en 5,50 euro voor een 
huishouden van meer personen. Het bedrag graag overmaken naar rekening 3664416 (ING), op naam van VVP&A 
Leiden met  vermelding van lidmaatschap of donateur. Meer mag ook! Wij versturen geen acceptgiro’s meer om 
kosten te besparen.  
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Berichten  
Door Inge Bochardt (IB), Clariet Boeye (CB), Franceline 
Hendrikse-Pompe (FHP), Eveline van Lottum (EvL), Jacqueline 
Mos (JM), Jan Pieters (JP), Ludo van Oyen (LvO), Carla van der 
Poel (CvdP), Marjolijn Pouw (MP, Jelle Verheijen (JV) 
 
Pieterswijk 
Aalmarkt (FHP) 
Op de hoek van de Breestraat en de Mandenmakerssteeg is de 
sloop compleet. Dit heeft behoorlijk wat overlast gegeven voor 
bewoners en gebruikers van de Breestraat, vaak buiten normale 
werktijden. Het is een merkwaardig gezicht hoe –  hoog op V&D –  
nu af en toe werknemers hun sigaretje staan te roken. De gemeente 
heeft in februari besloten om de onteigening van het pand 
Breestraat 68 (cadeauwinkel 't Steentje) via de rechter af te dwingen. 
Dit rijksmonument zou volgens de plannen moeten wijken voor de 
nieuwe steeg tussen Aalmarkt en Breestraat. Het is niet bekend 
wanneer de uitspraak zal zijn. In februari is door architectenbureau 
DP6 een plan ingediend voor de brug die de Waaghoofdbrug zal 
vervangen. Deze brug zal vanaf de Stille Rijn – ongeveer vanaf  
hetzelfde punt als waar de huidige brug begint – met een lichte S-
vorm naar de Aalmarkt lopen en uitkomen bij het Gat van Van 
Nelle, waar de nieuwe steeg komt. Meer informatie en 
situatieschetsen: 
http://gemeente.leiden.nl/nc/publicaties/vergunningen/bv
detail/5591/bvjaar/2013/bvmaand/2/ 
 
Breestraat (JP) 
Het gaat er om spannen. Wethouder Strijk denkt dat hij voor de 
zomer een plan heeft, maar er zijn nog veel vragen en 
tegenstellingen (voetgangersgebied? busbaan? fietsstraat met auto’s? 
Wat doet de  Provincie? Wordt het de inrichting van Stadslab? Nu 
wordt Leiden door de busbaan in tweeën gedeeld vinden de 
winkeliers en veel binnenstadbewoners, maar er zijn hardliners die 
de bussen in de straat willen houden. Welke route moeten ze anders 
volgen? Wat gebeurt er met de gevaarlijke kruispunten aan beide 
uiteinden van de Breestraat? Wat op de Garenmarkt? Op 9 april is 
er een bijeenkomst waar de gemeente de samenhang van alle 
projecten uitlegt, op 25 mei komt er een ‘experimenteerzone’ in de 
Breestraat, met straatontbijt, discussies, en theateropvoeringen (zie 
www.breestraat2022.nl.) Mogelijk organiseert de wijkvereniging 
ook nog een bijeenkomst waarin de gevolgen voor de wijk wordt 
uitgediept. Dan hebben we een gefundeerde mening als ernaar 
gevraagd wordt.  Zie ook Projectontwikkeling Breestraat in deze 
krant. Reageren? www.pieterswijk.nl of Postbus 11016, 2301 EA 
Leiden.  
 
Doelenterrein Universiteitsgebouwen (CvdP) 
De universiteit heeft vanaf de stichting in 1575 altijd een mooie 
samenhang gehad met Leiden; ze is heel aanwezig in het publieke  
domein. Dat zwaartepunt is in Leiden heel groot en dat maakt de 
stad ook zo bijzonder. Er zijn altijd studenten, medewerkers en 
docenten onderweg van en naar de oude UB en het Witte 
SingelǀDoelencomplex. De universiteit is op dit moment bezig met 
een plan voor unilocaties. In de binnenstad betekent dit concreet de 
herhuisvesting van Geesteswetenschappen, die nu nog in 
verschillende gebouwen aan twee kanten van de Witte Singel zijn 
gehuisvest. Meer opties passeren op dit moment de revue. Vast 
staat dat de huidige UB blijft bestaan en dat geldt ook voor het 
Arsenaal. Alle andere gebouwen staan nu ter discussie. 
Tijdens een lezing in februari. in het RAP (Rijnlands Architectuur 
Platform), vertelde Henk Hartzema van studio Hartzema, dat er op 
dit moment verschillende ‘denkrichtingen’ zijn wat betreft de 
herinrichting, sloop of renovatie. Mogelijk komt het onderwijs aan 
de stadskant van de Witte Singel en verrijst links van de UB 
hoogbouw ten behoeve van onderzoek. Uiteindelijk moet er een 
goed werkbare ‘geesteswetenschappencampus’ komen als pendant 
van het BioSciencepark.  
 
 
 

Langeburg 
De wijkvereniging maakte bezwaar tegen de plannen van SLS wonen 
en heeft dat bezwaar toegelicht in de raadscommissie. De afwijking 
van de in het bestemmingsplan bepaalde bouwhoogten is 
onacceptabel. De reden is een economische: hoe hoger het gebouw, 
hoe meer studenten erin kunnen en des te hoger de inkomsten zijn. 
Een laag minder doet recht aan de wensen van de buurtbewoners. 
Wij willen dat er minder hoog en minder intensief gebouwd wordt, 
en voor gevarieerdere gebruikers.  
De buurt maakt zich ook zorgen over de huisvesting van grote 
groepen studenten, dicht opeengekpakt. In de Pieterswijk is 50 % 
van de bewoners tussen de 19en 28 jaar, in de rest van Leiden is dat 
20 %.  De realisering van het hele project zou een toename naar 
55% betekenen. Het is wenselijk om een gevarieerdere bebouwing 
na te streven, met ruimte voor woningen voor verschillende 
doelgroepen – jongeren en ouderen, werkenden en studenten - 
winkels en kleinschalige bedrijfjes. De wethouder ziet geen grote 
overschrijding van de hoogte uit het het bestemmingsplan, maar hij 
heeft een erg ruime blik. De gemeente zou de oren niet naar SLS 
wonen moeten laten hangen. Zie voor de volledige tekst van het 
bezwaar www.pieterswijk.nl. 
 
Plaatsteeg brandslangentoren (JV) 
Jelle Verheijen en Vincent Muller, de bedenkers van het leuke plan 
voor een boekentoren met leescafé  en toebehoren in en om de oude 
brandslangentoren aan de Plaatsteeg, hebben onlangs contact gehad 
met de ontwikkelaar van het terrein SLS/DUWO.  Het wachten is 
op de bouw van de  nieuwe studentenwoningen aan de Langebrug. 
Daar sluit de herbestemming van de toren bij aan.  
 
Rapenburghotel (CB) 
Omdat we niets meer over de plannen voor het hotel hoorden en 
het gerucht de ronde deed dat het een geen luxe hotel, maar een 
hotel voor buitenlandse studenten zou worden, vroegen we de 
wethouder naar de stand van zaken. Die stelt dat de oorspronkelijke 
bestemming blijft gelden en dat we binnenkort van de projectleider 
meer nieuws kunnen verwachten. Begin maart liet hij weten dat de 
gemeente nog steeds met Hillgate onderhandelt, en dat er eind maart 
nieuws komt.  
 
Academiewijk 
1001 nacht in de Hortus (CB) 
Deze zomer wordt in de Hortus met geurende planten en een 

Arabische fontein de sfeer 
opgeroepen van de Sprookjes 
uit 1001 Nacht. Aanleiding is 
het 400-jarige bestaan van de 
leerstoel Arabisch bij de 
Universiteit Leiden. In de 
Clusiustuin komen Arabische 
planten zoals wede, 
absintalsem, lavendel, 
maagdenpalm en rozen. Ze 
zijn beschreven in de 
zogenaamde Leidse 
Dioscorides, een mooi 
geïllustreerde Arabische 
vertaling van een Grieks 
handschrift over planten en 
dieren uit de elfde eeuw na 
Christus. Het manuscript 
bevindt zich in de collectie 

van de UB. Er zijn lezingen en rondleidingen. Zie 
www.hortus.leidenuniv.nl. (Afbeelding 1000 en 1 nacht, Anton Pieck)  
 
Van der Klaauwtoren (IB) 
De sloop is voor het grootste deel voltooid– de kelders en een klein 
deel moeten nog – en ging gepaard met veel overlast van verkeer, 
stof en trillingen. Die bleven natuurlijk binnen de zelf bepaalde 
normen, maar hopelijk houdt de universiteit zich aan haar belofte en 
herstelt de schade nog. Het vrijgekomen terrein past heel mooi bij 
het Singelpark. Het zou ook een uitbreiding kunnen worden van de 
Hortus. Leuke laagbouw zou er evenmin misstaan, maar de 
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universiteit heeft een kolos in gedachte die nog groter is dan de 
toren die er stond. Van de sloop zijn vele films en foto’s genaakt. 
Ze waren op 30 maart te zien op de Open Dag van Atelier 
Nonnensteeg in de Nonnensteeg.  
 
Levendaal West 
Doezastraat (MP) 
Bakkerij 3 Oktober heeft een horecavergunning (categorie II) 
aangevraagd. Buurtbewoners en ondernemers hebben bezwaar 
aangetekend. Ze vinden:* dat de functie niet past in het bestaande 
bestemmingsplan; *er  geen noodzaak is voor een 
horecavergunning: het winkelpand was en is een bakkerij; *er door 
een vergunning meer overlast te verwachten is; *er al genoeg 
horecagelegenheden in de omgeving en de wijk zijn *het beeld van 
de mooie aanlooproute naar de binnenstad en daarmee het 
visitekaartje door een dergelijke gelegenheid geen recht wordt 
gedaan. Dat alles geldt overigens ook voor een mogelijke 
horecavergunning voor de Korevaarstraat. 
 
Garenmarkt  
Bebouwing Garenmarktgat (MP) 
Vastgoedontwikkelaar Ten Brinke, die vier herenhuizen in het gat 
gaat bouwen op de plaats waar in de jaren 60 helaas vier huizen zijn 
gesloopt, heeft de buurtbewoners de stand van zaken laten weten. 
Na de zomer zijn de vier te bouwen huizen de verkoop in gegaan, 
maar tot nu toe zijn er te weinig huizen verkocht om met de bouw 
te starten. De markt is er niet naar. Zie www.garenmarkt.nl. 
 
Ondergrondse parkeergarage (JP) 
Het is bedrieglijk stil rond de besluitvorming over de ondergrondse 
parkeergarage op de Garenmarkt, maar er wordt hard gewerkt aan 
de rapporten, op basis waarvan het bestemmingsplan kan worden 
gewijzigd. De rapporten hebben vertraging opgelopen, ze zouden 
eind januari klaar zijn maar ze zijn nog steeds niet vrijgegeven. De 
nieuwe planning van de inspraak is dan ook vooruitgeschoven. Was 
het de bedoeling dat de termijn van 6 weken op 1 maart zou ingaan, 
nu verwacht men dat het Ontwerp bestemmingsplan pas medio 
april in het college wordt behandeld. Welke gevolgen dat kan 
hebben voor de rest van de procedure is nog niet bekend. Cruciale 
data waren: 27 september: behandeling in de raadscommissie met  
gelegenheid tot inspreken; 1 november: vaststelling van het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad. We zullen zien. We zijn 
intussen erg benieuwd wat de onderzoeksrapporten zullen 
opleveren aan gegevens over geluid, fijnstof en andere emissies. 
Intussen heeft de Garenmarkt er een nieuw straatnaambord bij 
gekregen, dat volgens buurtbewoners een precieze aanduiding van 
de toestand is.  
 

 
 
Het nieuwe straatnaambord op de Garenmarkt, foto Marjolijn Pouw 
 
 
 
 

Jan van Houtkade 
Op de Jan van Houtkade is ter hoogte van nummer24 een 
paardenkastanje gekapt en door een vleugelnoot vervangen. Wortels 
en stam van de kastanje waren door de Platte Tonderzwam 
aangetast, een schimmel die gedijt op levend hout en stammen 
uitholt. Uit onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren door de 
specialist BoomOntzorging bleek dat de boom niet te redden was en 
dreigde om te vallen. De gemeente heeft de kap tevoren met de 
buurt besproken, het onderzoeksrapport is (digitaal) beschikbaar 
gesteld. De buurt begrijpt de kap en vroeg om bij de herbeplanting 
de begroeiing van het talud zoveel mogelijk te sparen. Dat is 
gebeurd. De communicatie met de gemeente verliep vlekkeloos. 
(MP)  
 
Bestuur 
Ledenvergadering 
Deze is op 23 april in Ars, om 20.00 uur. Het programma vindt u in 
deze krant. 
 
Vacatures (JM) 
Hans Crone, penningmeester, treedt af. Daardoor zijn er twee 
vacatures in het bestuur, waarvoor zich twee kandidaten hebben 
gemeld. Hun  profiel is te vinden in deze krant. Voor de waarneming 
van het penningmeesterschap heeft zich een kandidaat gemeld. Ook 
zijn profiel vindt u in de krant. 
 
Buurtkaderoverleg (wijkverenigingen en politie) 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 18 april. Heeft u 
onderwerpen die relevant zijn dan kunt u die doorsturen via ons e-
mail adres: info@pieterswijk.nl, of postbus 11016, 2301 EA 
Leiden. 
 
Evenementen (EvL) 
Bij de behandeling van het evenementenbeleid 2013-2018 heeft 
B&W de raad beloofd de geluidsbelasting van 3 oktober  te 
evalueren. Die evaluatie heeft een paar aanpassingen opgeleverd. Het 
zet geen zoden aan de dijk, omdat het verschil tussen de 
geluidsnorm van categorie II en III met  het blote oor nauwelijks is 
te horen: zonder oordoppen word je er in beide gevallen doof van. 
In onze wijk gingen Oloroso en Van Istanbul tot Marrakech 
(Breestraat) over de schreef en werden daarop aangesproken, wat 
geholpen zou hebben. Op het Gerecht gold voor het door 
Estaminet Schommelen georganiseerde evenement de aangepaste 
geluidsnorm van 85 dbA (bij 3 oktober is ongelimiteerd geluid 
toegestaan). De norm van 85 dbA blijft op het Gerecht in het 
vervolg gelden. Bewoners bleven ongelukkig. Ze deden hun beklag, 
wat niet in goede aarde viel bij de organisator. De gemeente heeft 
met het bestuur van de wijkvereniging afgesproken om te bekijken 
hoe de communicatie tussen de buurt en hem beter kan worden. 
Hoppa is binnen de norm gebleven, daarover zouden geen klachten 
zijn binnengekomen. Het bestuur wordt nu bij grote evenementen 
van tevoren uitgenodigd voor bespreking met de gemeentelijke 
coördinator en organisatoren. Er lijkt meer begrip voor bewoners te 
zijn, al heeft de gemeente Hoppa’s evenement van 29 en 30 april (zie 
de evenementenkalender) op het Rapenburg – fandango met dj's op 
Rapenburgpontons: geluidsnorm 85 dBa en 100 dBc –  nog niet met 
de bewoners besproken. Er zijn al mensen die Center Parcs hebben 
geboekt.  
 
Studenten(verenigingen) (EvL) 
Sinds de vorige editie van de HvdS was er geen aanleiding voor 
overleg met de besturen van de studentenverenigingen. Wel zijn er 
twee aankondigingen van borrels voor buurtbewoners. Om te 
beginnen organiseert  Augustinus een borrel voor wijkbewoners op 
zondag 26 mei.  Hôpital Wallon, het Minerva studentenhuis op de 
hoek van de Langebrug   en het Rapenburg, nodigt de buurt uit op 
vrijdag 14 juni.  Augustinus en Wallon zullen dit zelf uiteraard ook  
in de buurt bekend maken.  
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Aan d i t  nummer  werk ten  mee 
Artikelen en gesprekken| Jacques van Alphen, Inge 
Bochardt, Clariet Boeye, Charlotte Boschma, Sanne Dresmé, 
Roger Busschots, Frans Breedeveld, Leendert Couprie, Max 
Heck, Hans Heestermans, Adri Klaassen, Barend Kraal, 
Hanna Oberman, Ludo van Oyen, Arie Owel, Jan Pieters, 
Marjolijn Pouw, Felix Quartero, Lucy Scheerder, Peter van 
Zonneveld  
 
Berichten | Clariet Boeye, Franceline Hendrikse-Pompe, 
Eveline van Lottum, Jacqueline Mos, Jan Pieters, Carla van 
der Poel, Marjolijn Pouw, Jelle Verheijen  
 
Foto’s en illustraties | Beeldbank Regionaal Archief 
Leiden, Bewoners Wallon, internet, Mireille Hildebrandt, 
Marjolijn Pouw, Peter van Zonneveld 
 
Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 22 
augustus 2013 bij info@pieterswijk.nl of postbus 11016, 
2301 EA Leiden, onder vermelding van kopij Hart van de 
Stadskrant.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wijk 
De Pieters- & Academiewijk en Levendaal West vormen het 
zuidwestelijke deel van de Leidse binnenstad. De grens loopt 
door het water van de Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt, 
Boommarkt, Galgewater, Witte Singel, Jan van Houtkade, en 
over de Korevaarstraat en het Gangetje. 
 
Vereniging 
De Vereniging voor Pieters- & Academie tracht de 
leefbaarheid van de wijk en het welzijn van de bewoners te 
vergroten. Het bestuur bestaat uit bewoners die maximaal 6 
jaar door de leden worden gekozen. Het bestuur 
verantwoordt zich jaarlijks in de ledenvergadering van april en 
bespreekt de gang van zaken. Bewoners kunnen lid worden, 
anderen kunnen de vereniging steunen als donateur. 
 
Adres: postbus 11016, 2301 EA Leiden 
Inschrijfnummer KvK Rijnland: 40445179 
www.pieterswijk.nl en info@pieterswijk.nl 
 
Lid worden 
Jaarlijks € 4,50 voor eenpersoonshuishoudens, € 5,- voor 
huishoudens van meer personen. Het vereiste bedrag 
graag overmaken op ING rekening 3664416 VvP&A, 
lidmaatschap of donateur. 
 
Erelid 
J.J.M. Gerritsen 
 
Bestuur 
o Jacqueline Mos, voorzitter ~ horeca en evenementen, 

buurtkaderoverleg, Voorzittersoverleg, Stadsdeel 
Midden,  studenten 

o Hans Crone, penningmeester ~ administratie 
o Sita Dewkalie ~ bestuurslid 
o Eveline van Lottum, secretaris ~ horeca en 

evenementen, studenten 
o Jan Pieters, bestuurslid ~ verkeer en vervoer, bouwen 

en wonen 
o Koert van der Velde, bestuurslid ~ Breestraat, bouwen 

en wonen, verkeer en vervoer 
 
Hart van de Stadkrant  
De Hart van de Stadkrant is een uitgave van de 
wijkvereniging. De krant verschijnt drie tot vier maal per jaar 
in een oplage van 2700 en wordt huis aan huis bezorgd. De 
krant wordt ook verspreid onder  bestuur en gemeenteraad, 
ambtenaren, verenigingen, instellingen, relaties en donateurs. 
Kopij naar de redactie sturen via info@pieterswijk.nl of 
postbus11061, 2301 EA Leiden. 
 
Redactie 
Marjolijn Pouw (Eind)redactie  
Clariet Boeye 
Charlotte Boschma 
Carla van der Poel 
 
Website 
Hans Tebra, info@pieterswijk.nl 
 
Druk 
Drukkerij van der Linden, Vliet 4a-6 Leiden 

BELANGRIJK TELEFOONNUMMER 
Alle onderstaande diensten van gemeente Leiden zijn te bereiken op 
een centraal telefoonnummer. Zie ook www.leiden.nl/1 4071   
 
Evenementenklachtenlijn  
Graffitimeldlijn 
Buurtbemiddeling 
Horeca klachtenlijn 
Milieuklachtenlijn (kantooruren)   
Milieuklachtenlijn (buiten kantooruren)  
Politie      
Servicepunt bedrijven 
Servicepunt bouwen en wonen  
Servicepunt burgerzaken en belastingen  
Servicepunt inburgering 
Servicepunt parkeren 
Servicepunt woonomgeving  
Servicepunt Zorg 
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