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Langebrug begin 20e eeuw toen je er óók nog onderdoor kon. Fotograaf onbekend

LANGEBRUG, LANGE AANLOOP
DOORBRAAK OP DE LANGEBRUG | Adri Klaassen en Jan Pieters
(wijkvereniging) in gesprek met Harko Pilot (verkeersdeskundige gemeente
Leiden) over sluipverkeer in onze wijk. Het heeft ruim 30 jaar geduurd, maar
eindelijk is het zover. Naar verwachting komt de gemeente binnenkort met een
oplossing om de Langebrug verkeersveiliger te maken. Helemaal afsluiten voor
doorgaand verkeer kan je deze route van de zuid- naar de noordkant van onze
binnenstad niet, maar je kan wel tegengaan dat het steeds meer een sluiproute wordt.
Het voorstel is om de rijrichting om te keren, zodat de Langebrug als doorgangsroute
minder aantrekkelijk wordt. Dat is nodig want de straat kan ongeveer 300 auto’s per
dag hebben, maar er gaan er meer dan 900 doorheen. Aanleiding om deze slepende
kwestie opnieuw te bekijken was de afsluiting van de Breestraat. Vervolg volgende
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VERVOLG VOORPAGINA
Adri Klaassen: ‘Studenten interesseert het over het
algemeen niet zo. Mij destijds ook niet--als student heb
je wat anders aan je hoofd--maar ook studenten die
naast me wonen zeggen nu: “ze rijden hier zó hard.”
Tot nu toe had de gemeente er geen aandacht voor,
maar de Langebrug is na de afsluiting van de Breestraat
een echte doorgangsweg geworden. De straat is veel
gevaarlijker dan hij op het eerste gezicht lijkt. Hij is
nauw en onoverzichtelijk en er staan behoorlijk wat
zijstegen haaks op. Als automobilist zie je voetgangers
en fietsers niet aankomen. De stoepen zijn smal, elkaar
lopend passeren gaat bijna niet. Met je rugzak of
boodschappentas blijf je achter uitsteeksels en
lantarenpalen haken en dan moet je de weg op. Daar
heb je dan de auto’s. Toch maar weer de stoep op,
zoals fietsers trouwens vaak doen? Jammer als je daar
nou net loopt, of je deur uit komt. De straat moet
veiliger, maar in een wijk waar het door alle activiteiten
steeds drukker wordt is dat nog niet zo eenvoudig.
Duidelijk is wel dat het zo niet kan blijven.’
Harko Pilot: ‘Onze historische binnensteden zijn niet
gebouwd op zoveel gemotoriseerd verkeer. De straten
zijn beklinkerd, en de huizen zijn niet onderheid maar
staan op klei of zand. Hoewel zwaar verkeer trillingen
veroorzaakt die schadelijk zijn voor de huizen kun je de
binnenstad er niet voor afsluiten. Maar het heeft
inderdaad lang geduurd voor we in de gemeente op
zoek gingen naar een oplossing voor de Langebrug. De
straat had geen prioriteit omdat hij niet als erg druk
gold—we hadden het sluipverkeer niet in beeld. Pas na
de motie van de gemeenteraad, ingediend op aandrang
van bewoners, werd de kwestie aangepakt.
Verkeerstellingen en kentekenonderzoek gaven inzicht
in het sluipverkeer en leidden tot verder onderzoek
naar de toestand door bureau Goudappel Coffeng.’
Jan Pieters: ‘Uit dat onderzoek bleek glashelder dat
een onoverzichtelijke, smalle straat als de Langebrug
ongeveer 300 auto’s per etmaal hebben kan. In
werkelijkheid zijn het er meer dan 900, waarvan ruim
60% sluipverkeer is. De Langebrug is dus overbelast.
Goudappel Coffeng noemde een aantal mogelijkheden
om het verkeer te beperken, maar als je op de
Langebrug aan het verkeer morrelt dan loop je het
risico dat er op een andere plaats in de wijk een
probleem bij komt. We waren het er snel over eens, de
mogelijke oplossingen moesten wijkbreed bekeken
worden en aan de bewoners voorgelegd. Dat deden we
op de met de gemeente georganiseerde inloopavond in
september 2015. Het merendeel van de aanwezigen
koos toen voor de meest ingrijpende maatregel: de
Langebrug voor doorgaand verkeer afsluiten, maar
deze oplossing is vanwege het politieke programma in
de huidige raadsperiode niet mogelijk. Wethouder Strijk
was er in september bij om dat uit te leggen.
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Harko Pilot: ‘Het onderzoek gaf mogelijkheden voor
verbetering maar geen oplossing. De vraag hoe je het
sluipverkeer over de Langebrug op een haalbare manier
zou kunnen beperken bleef onbeantwoord. De
afsluiting voor doorgaand verkeer die veel mensen op
de inloopavond kozen is politiek onhaalbaar, maar er
moest een oplossing komen. Toen ben ik dus verder
gaan zoeken, te beginnen met een rondje rondom de
Pieterskerk. Dat gaf de doorbraak in mijn gedachten.’
Jan Pieters: ‘Vervolgens kwam Harko met het briljante
voorstel om de rijrichting om te keren, wat nou net niet
in strijd bleek te zijn met de gemaakte politieke
afspraken. Deze oplossing is verder uitgewerkt en vormt
de basis van het verkeersbesluit dat de gemeenten
voorbereidt. Maar voor de rijrichting kan worden
omgekeerd moet er nog het een en ander bekeken
worden. Misschien heeft deze oplossing elders in de
wijk nadelige gevolgen en hij moet in het gemeentelijke
beleid passen. Daarbij is van belang dat onlangs de
mobiliteitsnota 2015-2022 is vastgesteld, waarin de lijn
wordt uitgezet voor de komende jaren. Als de Leidse
ring klaar is moet doorgaand verkeer om onze
historische binnenstad heen rijden in plaats er doorheen
zoals nu het geval is. Vooruitlopend op de voltooiing
van de ring is ontmoediging van het sluipverkeer, zoals
Harko op de Langebrug bedacht, het begin.’
Harko Pilot: ‘Door de rijrichting om te draaien kun je
de problemen ondervangen. Als je van de huidige zuidnoord verbinding een noord-zuid verbinding maakt
ontmoedig je sluipverkeer. Je moet dan als automobilist
een slinger maken via de westkant van het Rapenburg
voor je vanaf de noordkant de Langebrug op kan, wat
verkeer zal afremmen. Je voldoet dan nog steeds aan de
huidige politieke eis om geen doorgaande wegen voor
verkeer af te sluiten. Over niet al te lange tijd wordt
bovendien de Rijnzichtbrug, (de drukke brug over het
Galgewater, tussen de Morsweg en de Haagweg naast de
spoorbrug) voor verkeer in de richting van het centrum
afgesloten, omdat het daar eenrichting verkeer wordt
van de Haagweg naar het station.’
Jan Pieters: ‘Gelukkig verandert er het nodige in het
denken over verkeer in binnensteden. Er komt meer
begrip voor de overlast. Neem de leidse ring, waarvan
de aanleg de binnenstad moet ontlasten. Een steeds
groter wordend probleem is verder het vrachtverkeer.
Vrachtauto’s worden steeds langer. Er zitten
exemplaren bij die zwaarder zijn dan 7,5 ton, het
toegestane maximum in de leidse vrachtwagenzone.
Lengte en gewicht staan vaak gewoon op zo’n
vrachtauto geschreven. Of ze ook allemaal een
ontheffing hebben om door de stad te mogen rijden is
zeer de vraag. Wij denken van niet. Een reëel knelpunt
bij verbodsmaatregelen is altijd de handhaving. Maar de
techniek staat niet stil. Ik hoop dat we daar gebruik van
kunnen maken om voor de stad logistieke oplossingen
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te bevorderen die minder verkeershinder en financiële
schade veroorzaken. Bijvoorbeeld distributiecentra in
de nabijheid van de stad, en kleine, liefst elektrische
voertuigen om de ladingen te bestemder plekke te
brengen. Of misschien vervoer over het water.

te maken. Naar verwachting zal het ontwerp
verkeersbesluit in september van 2016 worden
gepubliceerd. Dan start een formele periode waarin
zienswijzen en later eventueel bewaren kunnen worden
ingediend. Wanneer het verkeersbesluit gepubliceerd
wordt, organiseren de wijkvereniging en de gemeente
een nieuwe inloopavond waar bewoners met hun vragen
terecht kunnen. Als het verkeersbesluit definitief is volgt
de uitvoering van het besluit. Op dit moment is deze
datum nog onduidelijk. •

(Bewoners)initiatief
door Marjolijn Pouw

Zwart is de nieuwe route, grijs de oude, illustratie Harko Pilot
verkeersdeskundige Gemeente Leiden.

Harko Pilot: ‘Zover is het nog niet. We hebben op dit
moment geen effectieve manier om (vracht)verkeer
anders te sturen dan met verkeersborden. Vrachtauto’s
worden groter, maar de stad is daar niet op gebouwd.
Ze kunnen de bochten niet nemen en rijden zich vast.
Dan moet er een oplossing komen, bijvoorbeeld een
nieuwe lengtebeperking, zo ook op de westzijde van
het rapenburg als je van het Noordeinde komt.
Lengtebeperkingen zijn er op veel plaatsen al, maar het
probleem is de handhaving. Je staat er niet naast als een
vervoerder het besluit neemt om de stad toch in te
rijden. Om dit soort problemen in de toekomst te
voorkomen zullen we nog meer integraal moeten gaan
samenwerken. Niet alleen met bewoners, maar ook met
vervoerders en winkeliers—grote en kleine. Als je een
goede, open communicatiestructuur hebt en bereid
bent rekening te houden met elkaars belangen dan
werpt dat vanzelf zijn vruchten af.’
Adri Klaassen: ‘Met de nieuwe technieken kan je veel
meer meten dan tot nu toe het geval was. Je hoeft dan
minder af te gaan op veronderstellingen of je toevlucht
te nemen tot afzonderlijke onderzoeksopdrachten. Het
is goed mogelijk om metingen op grond van
bijvoorbeeld telefoon parkeren zo in te richten dat
privacyaspecten bij gebruik geen rol hoeven te spelen.
Zulke mogelijkheden doen zich waarschijnlijk niet
alleen bij verkeer voor, maar ook bij de beheersing van
andere vormen van hinder en overlast.’
Hoe gaat het verder?
Harko Pilot: De gemeente is bezig met de
voorbereiding van het verkeersbesluit om het
omdraaien van de rijrichting op de Langebrug mogelijk
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Leven in een historisch pand
Van eind september tot half november organiseert
Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) de cursus Leven in
een historisch pand. Hij wordt door verschillende
specialisten gegeven in het gebouw van ELO aan de
Boisotkade en op andere plekken in de stad. De
organisatie is in handen van Susan Suèr, een
kunsthistorica die is aangetrokken om scholieren en
volwassenen deelgenoot te maken van wat er met ons
erfgoed verband houdt. Van oorsprong is haar
specialisme Middeleeuwse handschriften, maar in de
loop van de tijd heeft ze zich ontpopt als een
enthousiaste en bekwame projectleider die van alle
markten thuis is.

Susan Suèr tegen de achtergrond van de Zijlpoort, foto Arti Ponsen

Verschillende disciplines
Susan vertelt: ‘In de cursus komen verschillende
disciplines samen. Het gaat niet alleen om wat er
beschikbaar is aan archiefmateriaal, ook de
monumentale en archeologische kanten van de huizen
of panden en de grond waarop ze staan komen ter
sprake. Bijvoorbeeld hoe een huis is gebouwd, wat voor
materiaal erin verwerkt is, welke kleuren men vroeger
gebruikte, en of er nog historische details zijn. We

kijken naar de buurt waarin het huis staat en wat daar
vroeger gebeurde: was er een markt, of werkplaats, wie
woonden er, zijn daar in de grond nog sporen van terug
te vinden? Alles komt aan bod. Zo willen we bewoners
en eigenaren vertrouwd maken met de geschiedenis van
hun pand, zodat ze zich bewuster worden van de
historie. Zo houd je die levend. We hopen dat mensen
er nóg meer belangstelling voor krijgen. Ook bekijken
we welke subsidie er beschikbaar is voor onderhoud of
duurzame verbouwing, en aan welke voorwaarden je
moet voldoen. En we geven advies en hulp bij de
aanvragen.
Het gaat overigens alleen om huizen van voor 1940.
Tot dan toe werd min of meer hetzelfde bouwmateriaal
gebruikt. Later paste men ander materiaal toe. Dat is
ook interessant, maar daar gaat deze cursus niet over.’
Individueel maar toch sociaal
‘Onze cursus past bij de huidige belangstelling voor
familiegeschiedenis. Mensen vragen zich af waar ze
vandaan komen. Wie waren hun voorouders, wat
deden ze voor de kost, hoe zijn ze in Leiden terecht
gekomen? Ze willen graag weten wat er in het verleden
in hun buurt speelde, of waaraan de Diefsteeg of
Groenhazengracht hun naam danken—daar kan je aan
de hand van de huizen van alles over vertellen. We
nemen een pand als casus om te laten zien hoe je wat je
geleerd hebt kan toepassen en we proberen de mensen
op allerlei gedachten te brengen over de verschillen
tussen vroeger en nu en de gevolgen van
ontwikkelingen voor buurten en gebouwen. Daarnaast
is er ruimte voor onderlinge contacten. Zo gaan we op
excursie langs depots en maken een stadswandeling.
Na afloop is er een feestelijke uitreiking van het
certificaat dat je kan halen, afgesloten met een borrel.
Er is dus volop gelegenheid om dingen uit te wisselen
en met elkaar te praten. We hebben ook nog een
fotospreekuur, waar je aan de hand van foto’s advies
kan vragen.’
Publieksgeschiedenis
‘Wat me bezig houdt is hoe je mensen kunt laten
kennismaken met historische collecties. Daarom heb ik
een Masteropleiding Publieksgeschiedenis gedaan,
alleen mijn scriptie moet ik nog schrijven. Sinds enige
tijd zijn oude rechterlijke archieven via onze website
toegankelijk. Die zijn zeer interessant. Je kan bij een
misdrijf bijvoorbeeld aan de hand van de
ondervragingen precies nagaan welke route een
misdadiger of zijn slachtoffer door de stad nam en wat
ze onderweg tegenkwamen. Daar geniet ik zeer van en
ik ben gelukkig niet de enige. Mensen pluizen graag
alles uit. Als je dat aan je familie kan knopen of je
omgeving dan wordt het steeds interessanter.
Ons archief is goed op orde en ook digitaal
toegankelijk. Het is van ons allemaal, kom dus gerust
langs met vragen. Wat kan je beter doen dan een
tochtje naar de Boisotkade maken?’
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Meer informatie:
https://www.erfgoedleiden.nl/educatie/leven-inhistorisch-pand/cursus-leven-in-historisch-pand
of Susan Suèr, projectleider educatie, 071 516 4953

Historie
door Hans Heestermans
Kwarr is een boeiend woordje. Het komt in het Leids
voor in de betekenissen ‘kwast in het hout’ en ‘iets dat
nergens voor deugt’. Dat is dus een betekenis met een
negatieve gevoelswaarde. En het boeiende is dat het
werkwoord kwarre, dat natuurlijk is afgeleid van kwarr,
ook allerlei negatieve betekenissen heeft. Leidse
volkstuinders zeggen het van plantjes die na het
uitpoten net niet doodgaan, maar er toch ook niet lekker
florissant bij staan. Ze hebben het moeilijk. Ze groeien
niet bijster veel, ze hebben wat krullerige blaadjes. Als
ze zouden kunnen praten en je zou aan ze vragen ‘hoe
gaat ’t’, dan zou ’t antwoord zonder meer zijn:
‘belabberd, meneer’. En van dat soort plantjes zegt de
Leidse volkstuinder “Jûh, ze staan gewoon te kwarre”.
Ook de boeren in de Leidse omgeving weten wat
kwarre is. Als de dieren op de boerderij maar een beetje
zielig in de schuur of aan het prikkeldraad stonden, met
zo’n doffe, ziekelijke blik in de ogen, of ze zagen er heel
mager uit, dan waren die beesten eveneens aan ’t kwarre.
Fabrieksloon Leiden kende in de vorige eeuw vele
fabrieken. Een ervan (van 1900-1965) was een
internationaal bekende fabriek in borstplaat,
bruidsuikers en andere zoete lekkernijen, eerst gevestigd
op de Hogewoerd, later op de Morsweg. Eigenaars
waren de gebroeders Pel. De werkzaamheden waren
zeer arbeidsintensief. Een van de voormalige
werkneemsters herinnert zich “kerstmannetjes waar een
zwart mutsje op moest. Er zat ook iets roods aan en dat
moest allemaal met de hand worden geverfd. Ook ’t
inpakken gebeurde met de hand. Je had van die luxe
doosjes, daar legde je bijvoorbeeld vruchtenschijfjes in
twee lagen in. Daar trok je cellofaan overheen.
Vervolgens deed je er een plakker van het bedrijf op en
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soms ging er ook nog een strik overheen. Alles werd
tot het laatste toe verpakt.”
Het loon voor een 14-jarige was in 1949 f 9,72. Tot de
18de verjaardag hadden de arbeiders ook een
arbeidskaart. “Daarop moest je zegeltjes plakken voor
de Raad van de Arbeid. Iedere week kreeg je een
bonnetje voor het ziekenfonds. Dat moest je aan de
fondsbode geven en die zette dan een stempeltje op je
ziekenfondskaart.”

Hoe dan ook, zijn financieel beleid zorgde ervoor dat
Leiden zonder crisisschuld uit de Eerste Wereldoorlog
kwam. De Gijselaar had een buitengewoon zonnig
karakter en was joviaal, zowel jegens zijn raadsleden,
zijn ambtenaren, de studenten, als jegens de bevolking.
Dat maakte hem pas echt bemind. Geen wonder dat de
volgende, elitaire versregels, geschreven door leden van
Minerva, door iedereen werden overgenomen:
Er is maar ene goeie Leienaar,
Dat is De Gijselaar, dat is De Gijselaar.

Het nog ongedempte Gangetje met rechts biscuitfabriek Nutrix, jaartal
onbekend fotograaf ook

Kùisterr Een Leids kind knikkerde niet. Nee, ’t
kùisterrde. En het had een kùisterrzakkie waarin zijn
kùisterrs zaten. Maar kùisterr had ook nog een paar heel
andere betekenissen. Als je je hoofd gestoten had en er
een bult verscheen, dan liep je dagen met een kùisterr
op je hoofd. En van een vrouw die een behoorlijk grote
‘voorgevel’ bezat werd gezegd: ‘ze heb van die grrote
kùisterrs’.
Nog meer betekenissen. Iemand een stomp voor z’n
hoofd verkopen was: ‘iemand 'n kùisterr voor z’n
harrses geve’. Harrses was overigens ook zo’n typisch
Leids woord. De ouwe Leienaar zei nooit hoofd, altijd
harses. Hoofdpijn was dus pèin in me harrses.
Kuis of kuize is verwant aan koon en kogel en de
grondbetekenis is ‘iets bolronds’. Dat verklaart bijna
alle betekenissen van kuister: zowel de knikker, als de
bult en de borsten van een vrouw zijn rond. Het ronde
karakter van de stomp is nog niet helemaal te begrijpen.
Tenzij we ervan uitgaan dat de gebalde vuist waarmee
die mep verkocht wordt ook enigszins bol van vorm is.
Jhr. N.C. de Gijselaar was een populaire burgemeester in het begin van de 20ste eeuw. Hij zorgde er
ook voor dat de gemeente geen cent teveel uitgaf. Zelfs
weigerde hij vervanging van de versleten gordijnen en
tapijt in zijn werkkamer op het stadhuis. Zijn voorstel
om zijn eigen salaris van f 12.000 per jaar met 2.000
gulden te verlagen, baarde opzien en bewondering,
maar wekte ook de lachlust op. “Nieuw invoerrecht
bedreigt wat ik meest min: sigaren…toch wil ik voor
m’n volk 2000 pop besparen”, luidde de tekst bij een
spotprent.
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De Gijselaarsbank vanaf het Kort Rapenburg, winter 1958, fotograaf
onbekend

Sientje Dekens De iets oudere Leidenaar heeft haar
gekend of in ieder geval gezien. Ze was een niet weg te
denken deel van het straatbeeld. Met haar hond Pollie
en haar stok liep ze door de stad. Op 12 februari 1983
overleed ze. Ze woonde in het Groot Sionshofje en had
een bijzondere band met brandweerlieden en militairen,
maar vooral met de politie. Mogelijk was ze gefascineerd
door uniformen. Tante Sientje werd op 16 februari op
indrukwekkende wijze begraven. Ze werd naar haar
laatste rustplaats Rhijnhof begeleid door vier witte
motoragenten en twee politiebusjes. Commissaris Van
Voorden ging het aanwezige politiegezelschap voor in
een eresaluut. Ze had geen familie, maar al haar
bezittingen vermaakte ze aan de ‘politionelen’. Een van
hen reageerde: “Ach, al was ’t maar ’n gulden. Het gaat
om het gebaar.”

De brandweer op de Langebrug, fotograaf onbekend collectie ELO

Kleed Jaren geleden reed ik, met de auto komend van
de Lange Mare, rechtsaf de Oude Vest op. Dat was
altijd
eenrichtingsverkeer
geweest,
richting

Pelikaanstraat wel te verstaan. Een paar honderd meter
verderop werd ik aangehouden door twee agenten. Of
ik niet gezien had dat het eenrichtingsverkeer
veranderd was? Nee, dat had ik niet gezien. Mijn
excuses. Ik had het jarenlang zo gereden en dan let je
niet op nieuwe verkeersborden. En ik reed beschaafd,
met een beleefde hoofdknik, achteruit. Vier weken later
kreeg ik een boete voor deze ‘overtreding’ in mijn bus.
Hadden ze stiekem mijn nummer opgeschreven en me
geverbaliseerd. Word ik daar kwaad over? Ja. Ik kan
niet tegen dit soort lafheid en onrechtvaardigheid die
de politie bovendien een slechte naam bezorgen. Ik
vertelde deze gebeurtenis aan een van mijn echt-Leidse
vrienden. En wat was zijn reactie? “Jûh, hebbie ’n
bekeurring an je kleed, dan?” – “Zeg dat nog eens?”,
vroeg ik. En hij herhaalde: “Hebbie ’n bekeurring an je
kleed, dan?” Ik had het toch goed gehoord. Een
Leienaar heeft het niet over: ‘dan heb ik ’n bekeurring
an me brroek’. Nee, hij heeft het an ze kleed. En als hem
iets naars overkomt, dan zegt hij niet ‘dat overkomt mij
nou weer’, maar ‘dat heb ik weerr an me kleed’.
80-jarige oorlog Voor talloze Nederlanders betekende
de Opstand tegen de Spanjaarden uitsluitend armoede,
onzekerheid, leed, vlucht en verlies. De roemrijke
geuzen waren voor hen slechts terroristen en
misdadigers. Dat gold bijvoorbeeld voor Broeder
Wouter Jacobsz, die als katholiek uiteraard op de hand
van de Spanjaarden was. Hij hield van 1572 tot 1579
een dagboek bij en noteerde daarin alles wat hij te
weten kon komen over de ingrijpende gebeurtenissen
in het land. Hier een fragment van 12 februari 1574:
“Rond deze tijd is er een zuster uit [het Leidse klooster]
Roomburg, die naar Amsterdam was gevlucht,
teruggegaan naar Leiden. Men had haar ervan overtuigd
dat ze dat wel veilig kon doen om er wat spullen op te
halen, maar eenmaal aangekomen bleek dat ze
bedrogen was, want haar werd veel ellende aangedaan.
Men ving haar, kleedde haar uit, sleepte haar rond en
maakte haar in smadelijke bewoordingen uit voor
verraadster. Ook de kinderen op straat hadden
geroepen ‘dat die begijn en verraadster opgehangen
hoorde te worden’. Men joeg haar echter weer de stad
uit en verhinderde dat ze ook maar iemand kon
spreken.” •
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(Bewoners)initiatief
door Marjolijn Pouw
Fietsvissen in onze grachten

Jongens met hun vangst van 28 mei, foto Sarah Hart

Op 28 mei werd een deel van onze wijk een stuk
schoner door de fietsvis- en vuilraapactie die de
wijkvereniging samen met Onder water in Leiden
organiseerde. Zo’n 35 actievelingen en hun kinderen
gingen onder leiding van projectleider Aaf Verkade op
het Steenschuur en daaromheen enthousiast aan de
gang. Bioloog Bas Brittijn gaf uitleg over de onderwater-flora en -fauna die ze opvisten, de rommel sprak
voor zich. Aan beestjes kwamen er een haftenlarve
boven, zes driehoeksmosselen, vijf korfmosselen, een
zoetwaterspons, drie waterslakken en vier gevlekte
Amerikaanse rivierkreeften. Het vuil bestond uit
achtentwintig begroeide fietsen waaronder drie
kinderfietsen, vijf meter scheepsmast, een kerstboom
zonder takken, een wasmachine met trommel, twee
lange stukken ijzer, een mes en vork, een stoeltje, een
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prullenbak, een dranghek, een fietskinderzitje, een
koevoet, een spiksplinternieuwe fiets (teruggezet bij
Sport City), een hangslot en een zwart kanten slipje.
Theehuis Van der Werf zorgde voor de gastvrijheid. De
kinderen kregen limonade en snoepjes, de volwassenen
trakteerden zichzelf.
Vuilprikkers
De vuilprikkers pikten op hun beurt tien zakken afval
op en een extra zak gevuld met recyclebaar materiaal,
dat door de Grondstofjutters wordt omgesmolten.
Tussen het onkruid lagen nogal wat peuken, vooral bij
studentenhuizen, horeca en het Kamerlingh Onnes
Gebouw van de juristen. Die letten kennelijk niet op
hun omgeving. En verder natuurlijk bierflesjes, glazen,
plasticzakken en zakjes, servies, etensresten, en illegaal
gedumpte vuilniszakken.
Fotowedstrijd
Aan de actie was ook een fotowedstrijd verbonden. Er
waren heel wat inzendingen. De jury koos er 12 uit om
in Old School tentoon te stellen. De prijsuitreiking was
matig bezocht, maar dat wordt volgend jaar vast
anders. Bezichtigd zijn de foto’s door de bezoekers van
Old School wel. De eerste prijs ging naar Floor
Hendriks voor haar door de grijper vermorzelde
fietswrakken, de tweede prijs was voor Mimi
Blankenberg vanwege haar gedetailleerde sfeerfoto van
opgeviste, kleine objecten--deze foto zou niet zou
misstaan op een fototentoonstelling--de derde prijs
ging naar Irene Sahner voor haar foto van de jongen
die een breekijzer opviste. Het juryrapport en de foto’s
zijn te vinden op onze website www.pieterswijk.nl en
verderop in deze krant.
Tweede fietsvisactie
De tweede fietsvisactie op 9 juli tegenover
Jeugdboekhandel Silvester op het Rapenburg leverde
een nog veel grotere oogst op, onder meer een
cowboyhoed, brandblusser, buitenmodel kinderwagen,
goed rijdende step, 38 fietsen en een winkelwagen. Aaf
kwam al snorkelend behalve het vuilnis een snoek en
een paling op het spoor en de vissers haalden
vlokkreeftjes,
korfen
driehoeksmosselen,
waterslakken, en acht gevlekte Amerikaanse
rivierkreeften op. Het vuilprikken gaf hetzelfde beeld
als in mei. We leren het niet af, de gemeente zou aan de
horeca en Duwo op het punt van de schoonmaak van
hun stoepen best wat meer eisen mogen stellen.
Bakkerij Us Bertus, onze Friese bakker op de
Doelengracht en Doezastraat, zorgde voor lekkers en
krentenbollen. De actie is zeker voor herhaling vatbaar.
Meer weten? Zie www.onderwaterinleiden.nl. •
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In gesprek met
JEROEN WINDMEIJER
door Charlotte Boschma
OVER DE BEKENTENISSEN VAN PETRUS
Een Leidse thriller
Jeroen Windmeijer is een verhalenverteller: ‘Als ik in de
klas begin met “er was eens een koning en die had twee
zoons” dan valt het stil. Iedereen weet: die koning gaat
dood, en dan gaat het gebeuren. Dat is wat ons tot mens
maakt, het vertellen van verhalen. Verhalen hebben
vaak een verborgen boodschap. Wanneer ik tegen mijn
dochter zeg: “je moet doen wat mama zegt”, dan knikt
ze maar het gaat het ene oor in en het andere oor uit.
Maar vertel ik haar het sprookje van Roodkapje, dan
blijft het hangen. Mensen houden van verhalen en
krijgen vanzelf de boodschap mee.’

Jeroen Windmeijer signeert zijn boek bij Kooyker voorjaar 2016, foto
Herbert Matti

Het Boek
In 2015 heeft Jeroen een boek geschreven, “De
bekentenissen van Petrus”. Deze spannende thriller
speelt in Leiden en heeft een sterk religieus en historisch
thema. Een gevonden schat, een gevaarlijk mysterie, een
professor en een studente op de vlucht. En dat dan
door de Haarlemmerstraat, het Levendaal, en op 3
oktober. Geen wonder dat het een succes is in Leiden.
Jeroen: “Ik las graag die thrillers als van Dan Brown, die
altijd in Venetië of Rome spelen. Het leek me leuk er

eentje te schrijven die zich in Leiden afspeelt. Ik had
een idee en toen heb ik een half jaar lang heel gericht
alles over Petrus gelezen wat ik maar kon vinden.
Daarna ben ik gaan schrijven. Het boek is uitgegeven
bij de Leidse uitgeverij Primavera Pers. Zij geven
gewoonlijk geen fictie uit. Maar de uitgeefster zat er een
beetje in te bladeren en voor ze het wist zat ze in
hoofdstuk vijf. Toen heeft ze het uitgegeven. Het boek
geeft een heel andere kijk op het verhaal van Jezus. Het
leuke is dat mijn gelovige collega’s het goed vinden en
sommige van mijn ongelovige collega’s de Bijbel weer
zijn gaan lezen door mijn verhaal.’
Boekomslag, foto Evelyn de Regt

Op zoek
Uit de Bekentenissen
van Petrus blijkt dat
Jeroen een enorme
kennis
van
het
Christendom en de
Bijbel heeft. Dat tilt het
boek
boven
het
gemiddelde uit. Hij zegt
daarover: ‘Religie heeft
altijd een grote rol
gespeeld in mijn leven.
Ik ben opgegroeid in een
katholiek
gezin
in
Pijnacker en heb het
laatste staartje van de verzuiling meegemaakt:
katholieke school, katholieke voetbalvereniging. Het
geloof interesseerde mij hevig. Toch heb ik toen ik zo’n
zestien jaar was de kerk verlaten. Ik was zoekende, ik
deed meditatie, yoga, ik zat in een kibboets in Israël en
studeerde een tijdje filosofie in Amsterdam.
Amsterdam vond ik eerst geweldig na het benauwde
Pijnacker maar later te anoniem. Ik ben antropologie
gaan studeren omdat ik zag dat mensen over de hele
wereld dezelfde vragen hebben - allereerst of ze genoeg
te eten krijgen - maar daarnaast ook vragen over
zingeving. Hoe iedereen daar op z’n eigen manier een
oplossing voor vindt, hoe die oplossing van tijd tot tijd
en van plaats tot plaats verschilt, dat vind ik mooi. En
zo kwam ik in Leiden terecht, een heerlijke stad. Het is
een stad maar ook een dorp waar je altijd wel een
bekende tegenkomt.’
Studententijd
Tijdens zijn studententijd werd Jeroen lid van de
evangelische Baptistengemeente. Daarover vertelt hij:
‘Het was een klassieke bekering, ik was in één klap
gelovig. Ik ging langs de huizen om mensen over Jezus
te
vertellen.
Maar
toen
ik
voor
mijn
afstudeeronderzoek in Bolivia zat, bij de Aimairaindianen in een dorpje aan de oever van het Titicaca
meer, kwamen de eerste barstjes in mijn geloof. De
Aimaira-indianen zijn katholiek, maar geloven ook in
Moeder Aarde. Ze bidden tot de Aarde die ze net zo

Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West

makkelijk Maria noemen. Ik was de peetvader van een
baby van een stel indianen. Bij de doop van die baby
was er een missiepriester die het vreselijk vond dat het
bijgeloof onuitroeibaar was. Hij schold deze mensen de
huid vol – hij noemde het tot de Aarde bidden duivels.
Ik begreep die priester, omdat de Bijbel natuurlijk heel
duidelijk is in wat wel of niet goed is. Maar ik kende de
indianen als aardige mensen die zeer respectvol met de
aarde omgaan. Hierna begon ik me steeds minder thuis
te voelen bij het geloof. En langzaam maar zeker heb ik
er afstand van genomen.’
Jezus
Ook al is hij niet meer gelovig, Jeroen heeft wel een
grote fascinatie voor godsdienst en vooral voor Jezus
gehouden. Hij zegt: ‘Hij was een boeiende figuur. Ik ben
altijd over hem aan het lezen. Fictie, thrillers,
proefschriften, sensationele boeken. Wat ik maar in
handen krijg. Zijn parabelen zijn prachtig gelaagd, ik
vind er steeds iets nieuws in. Ik geloof zeker dat hij
bestaan heeft en dat veel van wat hij verteld heeft in de
Bijbel terecht is gekomen. Maar er zit ook veel oude
mythologie in de Bijbel, bijvoorbeeld uit de Mithrascultus en uit de Egyptische mythen. Vanuit de Mithrascultus komt bijvoorbeeld de rituele maaltijd van brood
en wijn. Osiris is, net als Jezus, ook na drie dagen uit de
dood opgestaan. Het zijn joodse hervertellingen van
oeroude verhalen. Die verhalen vertellen dan
bijvoorbeeld het mysterie van de lente. Dat mensen het
voor waar zijn gaan aannemen fascineert mij. Helaas
gaat het daar mis met godsdienst, mensen nemen de
verhalen voor waarheid aan en zien de onderliggende
boodschap niet. Op grond van de verhalen worden
regels over goed en kwaad ingesteld en dan moeten
anderen daar ook aan voldoen. Maar de regels zijn de
uiterlijkheden van een religie. Als je alle uiterlijkheden
van godsdienst weglaat kom je uit op compassie,
compassie voor de natuur, voor de medemens en jezelf.
Daar kun je elkaar ontmoeten. Daarom ben ik op zoek
naar de onderstroom.’
Leraar
Jeroen promoveerde op de muzikanten uit Ecuador die
je vroeger vaak in de Haarlemmerstraat zag. Hij zag zijn
toekomst aan de universiteit, maar door zware rsi moest
hij deze droom opgeven. Het was een moeilijke tijd
voor hem, na meerdere banen en omzwervingen besloot
hij de lerarenopleiding te doen. Nu is hij leraar
Maatschappijleer en Godsdienst op het Visser ‘t Hooft.
Hij zegt: ‘Ik heb het er moeilijk mee gehad, maar nu ben
ik blij hoe het gelopen is. Mijn baan is geweldig. Als
leraar sta je middenin de maatschappij, je ziet wat er
speelt onder jongeren. Godsdienst en Maatschappijleer
zijn geen vakken met status, dus ik moet altijd mijn best
doen om ze erbij te houden. Mijn vrouw kan op een
mindere dag even bijkomen met koffie achter haar
computer, ik moet vanaf het eerste uur vol aan de bak.
Dat is wel eens zwaar. Maar het zien opgroeien van die
jongeren, het contact, het praten over het geloof en
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bijvoorbeeld vluchtelingen, is bijzonder. En ik ben erg
trots op mijn boek.’
Het volgende boek
Jeroen: ‘Ik ben nu bezig met een nieuw boek. Dat
speelt ook in Leiden, het is ook een mysterie. Het is iets
gewaagder, het zegt dat het verhaal van Jezus net
zoveel mythologie is als bijvoorbeeld het verhaal over
Osiris. Verder gaat het om het idee dat er een
tunnelstelsel onder de grond is in Leiden. Het heeft
dezelfde hoofdpersonen als in mijn eerste boek. Ik had
eerst andere hoofdpersonen maar dat vlotte maar niet.
Toen raadde mijn vrouw aan dezelfde hoofdpersonen
te nemen. En meteen ging het schrijven makkelijker. Ik
kende ze al, ik weet wat ze doen en hoe ze reageren.
Het komt in voorjaar van 2017 uit. Ik doe het nu nog
naast mijn baan, ik ben een leraar die ernaast schrijft,
maar hopelijk ben ik ooit een schrijver die ook
lesgeeft.’ •

(Bewoners)initiatief
RECONSTRUCTIE EN HERBOUW VAN
MUURTOREN BOURGONDIË
In de april uitgave van deze krant vroeg Kees Walle lezers om
hem te steunen bij zijn plan voor de reconstructie en herbouw van
de muurtoren Bourgondië aan de Jan van Houtkade, bij de
aanleg van het Singelpark. Het leverde genoeg enthousiaste
reacties op om verder te gaan. Een groep, bestaande uit Cees
Ahsmann, (ondernemer), Gert Jan Bots (bewoner Jan van
Houtkade), Herbert van Hoogdalem (bestuurslid van Museum
Het Wevershuis), Jan Laurier (voormalig wethouder), Marjolijn
Pouw (redactie Hart van de Stadkrant), en Kees Walle
(oorspronkelijke initiatiefnemer) gaat in samenspraak met de
Vrienden van het Singelpark het plan uitwerken.
Waarom de toren moet worden herbouwd? Lees het stuk van de
groep hieronder.
De geschiedenis van muurtoren Bourgondië
De muurtoren Bourgondië aan de (latere) Jan van
Houtkade werd ter hoogte van de St. Jacobsgracht in of
rond 1485 gebouwd. Daarmee was ze een van de 33
muurtorens die op min of meer gelijke afstand van
elkaar waren gelegen en samen deel uitmaakten van de
laatmiddeleeuwse stadsvesting. Onderling waren de
torens verbonden door een stadsmuur die Leiden
omringde. De namen Bourgondië en Oostenrijk (de
naastgelegen en thans nog enige bestaande muurtoren,
eveneens aan de Jan van Houtkade), herinneren aan de
regering van Maria van Bourgondië en haar echtgenoot
Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494).
In het kader van de 17e-eeuwse stadsvergrotingen
werden de meeste muurtorens gesloopt. De
stadsvesting moest immers worden uitgelegd en
daardoor werden de torens overbodig. Ze zouden niet
worden herbouwd, omdat het oude concept van
stadsverdediging met een ca. 60 centimeter dikke
stadsmuur niet meer volstond. Dat was ook de reden
waarom de nieuwe stadsvesting in plaats van een muur
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met aarden bolwerken werd uitgerust. Daar had het
artilleriegeschut van een eventuele belegeraar geen vat
op.

Muurtoren Oostenrijk, de enige nog bestaande muurtoren aan de Jan van
Houtkade, foto Sarah Hart

Slopershamer
Aan de zuidwestelijke zijde werd de stad echter niet
vergroot. Alleen waar nu de Sterrenwacht staat werd een
groot bolwerk aangelegd, maar voor het overige bleef de
oude stadsvesting tussen Noordeinde en Zijdgracht (nu
Korevaarstraat) intact. Dat veranderde in 1816 toen het
besluit viel om de Hortus Botanicus uit te breiden. Toen
werd het overblijfsel van de oude stadsvesting gesloopt,
doch met uitzondering van het watergat van de Vliet
(nu de Vlietbrug aan de Boisotkade) en de stadsmuur
met de muurtorens Bourgondië en Oostenrijk aan de
Vestwal (nu Jan van Houtkade). Jarenlang werden de
restanten met rust gelaten – totdat het stadsbestuur op
29 maart 1871 voorstelde om ‘Bourgondië’ voor afbraak
te verkopen. De belangrijkste overweging was dat de
beide muurtorens bouwvallig waren, maar ook vroeg
men zich af ‘of aan het behoud van beide inrigtingen
thans wel dringende behoefte bestaat, zoodat één
derzelven zou kunnen worden afgebroken?’ Door zo de
vraag te stellen, was het antwoord al gegeven en werd
binnen de kortste keren tot afbraak besloten. Overigens
werd de gemeenteraad voorgehouden dat met de
financiële sloopopbrengst het herstel van de muurtoren
Oostenrijk kon worden bekostigd. Zo kan worden
gezegd dat ‘Oostenrijk’ ofwel ‘het kruithuisje’ dankzij
‘Bourgondië’ aan de slopershamer ontkwam.
Cultureel erfgoed
In tegenstelling tot de afbraak van verschillende
stadspoorten in dezelfde periode ontlokte de sloop van
‘Bourgondië’ geen protesten. Daarbij moet worden
bedacht dat de beweging voor het behoud van cultureelhistorisch erfgoed toen nog in de kinderschoenen stond.
Zeker zal ook hebben meegespeeld dat de vervallen
muurtoren niet als ‘mooi’ werd gezien.
Toch klonk hier en daar enig leedwezen door. Zoals in
de Leidsche Courant van 5 juli 1871 waarin een
anoniem schrijver betoogt dat ‘op zichzelf beschouwd
het verlies van een dier torens, die toch als gewrochten
van bouwkunst weinig of geen waarde hebben, niet veel
beteekenen. Maar als historische gedenkstukken zijn ze

beide nog merkwaardige overblijfselen uit den tijd van
Leidens beleg in 1574 – toen de een er van den naam
van Borgonje, de ander van Oostenrijk droeg…’.
Ook brengt de schrijver naar voren dat niet alleen de
muurtoren, maar ook de plek historische waarde bezit.
Hij herinnert er aan dat aan de avond voor het ontzet
de vestwal tussen ‘Bourgondië’ en de Koepoort
instortte. Het daarmee gepaard gaande lawaai zou bij de
belegeraars de indruk hebben gewekt dat de Leidenaars
een gewapende uitval ondernamen. Gevoegd bij het
ongemak van het wassende water was dat een reden
voor de Spanjaarden om de belegering haastig op te
geven. Helaas had men aan al die historische
overwegingen in 1871 weinig boodschap – de afbraak
ging door.

Muurtoren Bourgondië voor de sloop, bron ELO

Argumenten voor reconstructie en herbouw
Er zijn nu stemmen opgegaan om de muurtoren te
herbouwen. Of misschien is het beter om over een
nauwkeurige reconstructie te spreken. Er is immers
geen enkele reden om te veronderstellen dat, afgezien
van enkele kleine details, de muurtorens ‘Oostenrijk’ en
‘Bourgondië’ indertijd van vorm of constructie
verschilden. Ze zijn min of meer gelijktijdig met
dezelfde materialen en in dezelfde vorm gebouwd – en
dat wordt ruimschoots door oude afbeeldingen
bevestigd. De mogelijkheid bestaat dus om met
volledige kennis van zaken – inclusief het gebruik van
zoveel mogelijk oude materialen – een historisch
verantwoorde herbouw te realiseren. Daarvoor hebben
wij zes argumenten, waarvan de eerste vier het
belangrijkst en de laatste twee bijkomend zijn:
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1. Historisch verantwoorde reconstructie
De voorgestelde reconstructie stijgt uit boven wat
doorgaans onder ‘historiserend bouwen’ wordt verstaan.
Met dat laatste wordt nieuwbouw bedoeld die weliswaar
passend is in een historische omgeving, maar waarbij
het object zelf geen historische waarde heeft en dat
evenmin beoogt. Een voorbeeld is het hoekpand
Rapenburg/Nieuwsteeg. Zoals gezegd gaat het bij de
reconstructie van
‘Bourgondië’ niet om een
fantasierijke variant, maar streven wij de bouw van een
nauwkeurige en historisch verantwoorde replica na.
2. Wezenlijke bijdrage aan het Singelparkproject
Een andere reden om tot reconstructie van
‘Bourgondië’ te besluiten is dat de Jan van Houtkade
een zwakke schakel vormt in het Singelparkproject. Aan
weerszijden wordt zij begrensd door ideale
wandelroutes, te weten het Plantsoen, de verkeersluwe
Boisotkade met aansluitend het toekomstige pad langs
de Wittesingel tot aan de Hortus. Een verkeersafsluiting
van de Jan van Houtkade is echter niet denkbaar. Maar
het is wel mogelijk om de kwaliteit van de bestaande
looproute te versterken door er een ‘historische’
dimensie aan toe te voegen. In die zin denken wij dat de
reconstructie van ‘Bourgondië’ een wezenlijke en
waardevolle bijdrage is aan het Singelparkproject.
3. Meevaller?
Kennelijk heeft men verzuimd om bij de sloop in 1871
de fundering van ‘Bourgondië’ te verwijderen. In ieder
geval is die vanaf de overzijde van de Jan van Houtkade,
dus vanaf de Zoeterwoudsesingel, goed zichtbaar en
steekt ca. een meter boven waterniveau uit. Hoewel nog
onbekend is of de onderhoudstoestand van deze stenen
fundering volstaat, zou het een flinke meevaller zijn
wanneer die in staat is om de (relatief lichte constructie
van de) herbouwde muurtoren te dragen.
4. Meer mogelijkheden
Reconstructie van muurtoren ‘Bourgondië’ schept
desgewenst mogelijkheden om de looproute nog meer
te accentueren. Dat kan door de beide muurtorens te
verbinden door (desnoods gedeeltelijke) herbouw van
de oude vestingmuur of het planten van een
markerende beukenhaag. Die zou men ook vanaf het
gereconstrueerde ‘Bourgondië’ kunnen laten doorlopen
tot aan de Koepoortsbrug, waardoor
aan de geschiedenis van Leidens Ontzet (zie boven) een
zichtbare herinnering wordt toegevoegd.
5. Leerproject voor jonge bouwvakkers
Wellicht is het mogelijk om in samenwerking met het
Leidse beroepsonderwijs en het bedrijfsleven de
herbouw te koppelen aan een leerproject voor jonge
bouwvakkers. Mogelijk levert hun inzet een financiële
besparing op, maar belangrijker is de educatieve
uitstraling en het feit dat in ambachtelijk restauratiewerk
geïnteresseerde jongeren kennis maken met oude
materialen en bouwtechnieken.
6. Exploitatie
Het toekomstige onderhoud van de gereconstrueerde
muurtoren kan geheel of gedeeltelijk worden bekostigd
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door de muurtoren te verhuren als kantoor, theehuisje,
vergaderruimte of anderszins. •

Ondernemen

door Carla van der Poel
MARKTKRAAM VAN DER REIJDEN
De Leidse markt is zeer geliefd bij inwoners van Leiden
en omstreken. Het schijnt typisch Leids te zijn om op
zaterdag over de markt te slenteren en er op een
harinkje of een bosje bloemen na nauwelijks iets te
kopen. Alleen voor de beleving; om te zien en gezien te
worden. De Hart van de Stadkrant spreekt met de
eigenaar van een van de oudste familiebedrijven.
Klantenbinding via een banaan
Zoals een kind bij de slager een stukje worst krijgt, zo
krijgt het op de markt bij de groente- en fruitkraam van
Van der Reijden een banaan. ‘Naantje?’, vraagt Paul
vaak terwijl hij uit de kraam loopt. Een sympathieke
manier van klantenbinding.
Vroeger stond deze kraam tegenover Dille & Kamille,
maar sinds een jaar of vijf vind je ze bij de Korenbeurs.
‘Een hoekplek is altijd goed!’, aldus zoon Jeroen,
tegenwoordig de eigenaar, samen met zijn vrouw Eske.
Dat geldt zeker als je er op woensdag én zaterdag staat;
een vaste plek is nou eenmaal belangrijk voor de
herkenbaarheid en de vindbaarheid. Er zijn er
nauwelijks die dit ook hebben.

Paul staat al 55 jaar op de markt en werkt nog dagelijks
een aantal uur mee in de verkoop. Buiten werken houdt
je kennelijk lang fit. Overigens, er staat Gebr. van de
Reijden op de kraam en dat dateert nog van de tijd dat
Jan en Paul de handel samen dreven. Jan is er al ruim
tien jaar geleden mee gestopt. Op zaterdag tref je met
een zekere regelmaat nog Joke, de echtgenote van Paul,
die het altijd leuk vindt in te vallen. De vele
zaterdaghulpen blijven lang werken. Het tekent de
gezellige sfeer. Ik herinner me studente Carmen, die
veel surfte en Sven die tegenwoordig een carrière als
jazzmuzikant heeft. Sinds een jaar helpt ook Scott, de
zoon van Jeroen en Eske, op zaterdag. Eske is overigens
ooit door Paul gespot als potentiële schoondochter.
‘Heb je gezien wat een leuk meisje er bij de collega naast
ons werkt,’ schijnt hij tegen zijn zoon gezegd te
hebben…
Op korte termijn willen ze de naam veranderen in
Jeroen en Eske van der Reijden. Paul zal daarbij zeker
niet ophouden, want hij kan het niet laten; de verkoop is
zijn werk én zijn hobby. Op woensdag staan ze in
Leiden, op donderdag is er de markt in Sassenheim,
gevolgd door de vrijdag in Katwijk. De zaterdag in
Leiden is de "langste en de drukste dag".

Passie voor het werk
Wanneer je hier koopt, dan tref je mensen die passie
hebben voor hun werk. Hier valt wat te lachen. Hier
krijg je een idee voor een ongewone combinatie of er
wordt je een lekker recept aangeraden. Jeroen kookt
zelf graag en wisselt ervaringen uit met zijn klanten,
bijgevallen door Eske. Van klanten horen ze ook weer
de nieuwste trends en die delen ze op hun beurt weer
met anderen. In een supermarkt hoor je dit niet!

Jeroen in actie, foto Paul Pardon

Eske, Jeroen en Paul van der Reijden, foto Carla van der Poel

Vier generaties familiebedrijf
‘Hoe is het zo gekomen? Was je grootvader ook al een
marktkoopman?’, vraag ik Jeroen. Verder herinner ik
me ook nog, Jan, de broer van Paul, die met die
appelwangetjes. ‘Ja’, antwoordt hij, ‘mijn opa had naast
een marktkraam in de Groenesteeg nog een winkel.
Een paar dagen in de week hadden ze het daardoor
extra druk. Oma leeft nog steeds, ze is 101 en je zou
haar bijna nog op de markt neer kunnen zetten. Zij is
écht een bijdehante ka!’
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Omgang met mensen is altijd leuk
Hoe lang staat Jeroen al op de markt? Als kind ging hij
al vroeg graag mee, nu werkt hij er bijna 30 jaar! Na de
middelbare school ging hij eerst in dienst, aansluitend
ging hij de markt op. Met zijn drieën, met Jan, Paul en
Jeroen, vormden ze toen een vof, later was dat met zijn
vader Paul, nu officieel in zijn eentje, maar straks met
zijn vrouw. In de realiteit is Eske nu al zijn
zakenpartner.
In het verleden draaiden ze ook wel een dubbele markt,
tegelijkertijd in Scheveningen en in Sassenheim. Op de
vraag of hij zichzelf kan voorstellen in een ander beroep
antwoordt hij volmondig: ‘Nee!’ Zonder er bij na te
denken. ‘Als je met mensen kunt omgaan, is het een
leuk vak’, vervolgt hij.
Of er lastige klanten zijn? ‘Altijd,’ beaamt hij, ‘maar daar
leer je mee om te gaan. Sommige mensen groeten niet

als ze aankomen. Dat zijn er niet veel. Het streven is ze
toch met een lach weg te sturen.’
Klantgedrag
Het weer heeft duidelijk invloed op het humeur, en ook
op de drukte. Dat blijft een grote concurrent. De
concurrentie komt natuurlijk ook van buiten.
Standwerkers komen via loting op de lege plekken. Dat
zijn niet altijd de beste plekken, want ze bevinden zich
tussen andere waar. Ze zijn namelijk van marktkooplui
die gestopt zijn, maar de spoeling wordt er wel dunner
door.
De gemeente is gevraagd een zogeheten branchering
aan te gaan, ofwel dat er geen marktkramen met
dezelfde waar bij mogen komen. Er is geen behoefte
aan nog meer kramen met hetzelfde aanbod. In de
ideale situatie zouden er alleen maar kooplui die in een
andere branche werkzaam zijn bij mogen komen, dus
niet nog meer groente- en fruitkramen, kaashandels,
visboeren enzovoort moeten worden toegelaten. Daar
is helaas geen gehoor aan gegeven.
De tendens dat mensen steeds meer online bestellen,
geldt inmiddels ook voor groente en fruit. Het gemak
wint het van de beleving. Thuisbezorgservices als
Hellofresh zijn ongetwijfeld ook van invloed. Vroeger
waren moeders vaak vrij op woensdag, dat is niet altijd
meer zo. Tegen de tijd dat mensen uit hun werk
komen, zijn de marktkooplui al naar huis. Zo mis je een
stuk omzet.
De andere kant is dat mensen die verplichtingen
hebben op zaterdag vaak een bestellijstje appen, wat ze
dan later ophalen. Af en toe bezorgen Jeroen en Paul
zelfs ook thuis. Tot slot leveren ze ook aan horeca en
bedrijven in het centrum.
Lievelingsklanten hebben ze niet echt. Ze zijn bijna
allemaal aardig. Vooral op zaterdag is er een vast
patroon in wie er komt. Dat start om kwart over zeven
en is min of meer voorspelbaar tot twee uur. Daarna
komen er losse klanten. Jeroen is er zelf op zaterdag al
om vier uur. Gaat dan nog even terug voor extra
handel en start om vijf uur. De inkoop blijft altijd lastig
uitkienen, vooral met zacht fruit.
Zelden vakantie
‘Jeroen, je bent er eigenlijk altijd. Neem je wel eens
vakantie?’, vraag ik hem. ‘Niet, ik werk maar vier dagen
per week,’ zegt hij lachend. Het gaat dan wel om 60 à
70 uur per week. Een heel enkele keer nemen ze een
weekje vrij, maar ze gaan zelden weg. Hooguit een lang
weekend. Ze hebben er niet echt behoefte aan.
Duurzaamheid
Naast alle voordelen is het prettige aan het kopen op de
markt het weinige verpakkingsmateriaal dat je
meekrijgt. Appels, paprika's, grapefruits en dergelijke, je
kunt het allemaal los meenemen. Zo sluiten de
marktkooplui - zonder iets anders te doen dan vroeger
- aan bij de trend van duurzaamheid. •
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Dieren in de wijk
DE HEGGEMUS

door Jacques van Alphen

Eigenlijk is de heggemus de meest bescheiden
stadsvogel van allemaal, maar het is een stadsvogel bij
uitstek. De heggemus is geen bosvogel, je vindt hem
evenmin in open land zoals akkers en weiden, maar het
is een vogel van laag en dicht struikgewas. Dat laatste is
overal aanwezig in tuinen, plantsoenen en parken, en
behalve in de duinen vind je zo’n habitat nauwelijks in
de natuur in Nederland.
Een tweede belangrijke aanpassing van de heggemus
aan een stedelijke omgeving is zijn voedselkeuze. De
heggemus is in onze streken een standvogel die vooral
insecten en spinnen eet gedurende het broedseizoen,
maar die in de winter, als insecten schaars zijn,
moeiteloos overstapt op een dieet van zaden en daarom
vaak is aan te treffen in de buurt van de voederplank
waarop u voedsel aanbiedt aan mezen, vinken en gaaien,
die al vechtend om het voedsel er voor zorgen dat een
deel op de grond valt, waar onze heggemus dan
rondscharrelt.
Heggemussen en hun familieleden
Het verspreidingsgebied van de heggemus omvat heel
Europa, het westelijke deel van Rusland en de gebieden
rond de Zwarte en Kaspische Zee. Het is bij ons de
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enige soort van zijn geslacht, maar in Aziatische en
Europese gebergten leven een viertal andere soorten
die daar boven de boomgrens het aanwezige
struikgewas bewonen.

wel duizend paringen gedurende de vier of vijf dagen
dat er eieren worden gelegd. Geen wonder dus dat
heggemus-mannen grotere teelballen hebben dan andere
zangvogels van dezelfde grootte.
Ieder zingt zijn eigen lied
De mannetjes van de heggemus laten een zang horen
van melodieus getierelier. De oplettende toehoorder kan
horen dat die zang uit verschillende strofen bestaat die
afwisselend worden voorgedragen. Mannetjes laten met
hun zang weten dat ze beschikbaar zijn om te paren.
Vrouwtjes herkennen de zang van de mannetjes
waarmee ze leven en paren alleen met die mannetjes, en
nooit met vreemde mannen.

Heggemus, afbeelding Internet

Liefdesleven
Een groot deel van het liefdesleven van de
heggemussen speelt zich af in dicht struikgewas, reden
waarom het tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw
totaal onbekend was. De Engelse ornitholoog Nick
Davies ontdekte toen met zijn studenten dat
heggemussen niet altijd in monogame paartjes leven.
Sommige vrouwtjes bleken met twee of drie mannen te
leven, waarvan er één, het α-mannetje, dominant was
over de andere(n), de satelietmannetjes. Soms werden
ook wel mannen gevonden die twee vrouwtjes en
nesten bestierden, en heel zeldzaam werden groepjes
aangetroffen van enkele mannetjes die gezamenlijk met
enkele vrouwtjes aan de voortplanting werkten.
Een seksuele uitputtingsslag
Dat roept de vraag op waarom er zoveel verschillende
manieren van voortplanting bestaan bij deze vogel. De
meest voorkomende situatie, waarbij een vrouwtje twee
of drie mannelijke partners heeft is in Cambridge goed
onderzocht. Voor het vrouwtje zijn extra partners
voordelig als die helpen bij het grootbrengen van de
jongen, dat kan het broedsucces vergroten en dan hoeft
ze zelf minder hard te werken, waardoor ze langer kan
leven en vaker kan broeden. Voor het α-mannetje zijn
die concurrenten natuurlijk onplezierig, hij doet dan
ook al het mogelijke om te voorkomen dat die andere
mannetjes met haar paren, maar het is niet altijd
mogelijk om haar in het dichte struikgewas in de gaten
de houden. Wat hij wel kan doen is heel vaak met haar
paren gedurende de dagen dat de eieren worden gelegd,
om de kans zo groot mogelijk te maken dat hij de vader
is van de kinderen. De satellietmannetjes willen ook
vaak paren, om zo hun kans te vergroten om vader zijn
van een aantal van de jongen. Hoe vaker ze kunnen
paren in de dagen dat de eieren worden gelegd, hoe
beter ze later helpen bij het opvoeden van de jongen.
Het is dus ook in het belang van het vrouwtje om zo
veel mogelijk met die satellietmannen te paren. Alle
betrokkenen willen daarom vaak paren en dat leidt tot
13

Zingende heggemus, bron Internet

Erfelijkheid en evolutie
Intussen weten we dat het paringsgedrag van de
heggemus voor een deel erfelijk is bepaald. Sommige
heggemussen hebben dus een erfelijke aanleg om
monogaam te zijn, terwijl andere juist een erfelijke
aanleg hebben om meer partners te hebben.
Eigenschappen die deels erfelijk zijn staan bloot aan
natuurlijke selectie. Als een van de manieren van
voortplanten altijd beter zou zijn dan de andere, dan
zouden die andere manieren op den duur verdwijnen.
De verklaring voor de grote variatie in voortplanting bij
de heggemus is dat de beste manier afhangt van de
omstandigheden. Als er voldoende partners zijn en veel
voedsel, dan is monogamie de beste oplossing. Als er
schaarste is aan vrouwtjes, dan nemen mannetjes er
genoegen mee om satelliet te zijn omdat dat dan beter is
dan helemaal geen partner te hebben. Of ze
geaccepteerd worden door een vrouwtje als tweede of
derde man, dat hangt weer af van hoeveel voedsel er is.
Als er hulp nodig is om de jongen groot te brengen, dan
worden ze geaccepteerd.
Het land van herkomst
Omdat alle andere heggemussoorten in het
hooggebergte leven, denken biologen dat onze stadse
heggemus oorspronkelijk ook uit de bergen komt. Het
leven boven de boomgrens is zwaar en heeft
waarschijnlijk geleid tot het broedsysteem waar
meerdere mannetjes, samen met één of meer vrouwtjes
de jongen groot brengen. De enige bergsoort die goed is
onderzocht, de alpenheggemus, heeft inderdaad ook een

broedsysteem waarin twee of drie mannetjes helpen om
de jongen groot te brengen.
Die onopvallend grauw gekleurde heggemus, die maar
zelden te zien is dus veel interessanter dan je zou
denken. Let dus volgend voorjaar goed op wat er zich
allemaal in de struiken afspeelt. •

uitspraak nogal dominant op, net als de universiteit
overigens, maar de Leidse binnenstad moet wel leefbaar
blijven voor alle bewoners. Hoe ziet DUWO de
huisvesting van zo’n grote groep studenten in een
compacte buurt als de Pieterswijk?’

In gesprek met
STUDENTENHUISVESTING LANGEBRUG
door Marjolijn Pouw
Adri Klaasen (wijkvereniging) praat met Peter Mulder en Hans
Pluim (DUWO) over het studentenhuisvesting op de Langbrug

Gevel in een van de nieuwe straten van het complex, illustratie DUWO

De nieuwe studentenappartementen op de Langebrug
zijn klaar, eind augustus zijn de bewoners erin
getrokken. De buurt maakt zich zorgen. Het gaat om
meer dan 200 studenten, betrekkelijk dicht op elkaar
gepakt in een kleinschalig, kwetsbaar gebied waar je
rekening met elkaar moet houden wil je er met plezier
kunnen (blijven) wonen. De appartementen zijn er
ondanks de in het verleden ingebrachte bezwaren toch
gekomen. De buurt en DUWO hebben er vaak met
elkaar over gesproken en DUWO heeft het nodige
gedaan om de bezwaren te ondervangen. Wat doet
DUWO nu de appartementen klaar zijn om de
Langebrug voor alle bewoners—studenten incluis, ze
zijn welkom--leefbaar te houden? We praten erover
met Hans Pluim, de nieuwe directeur van de vestiging
Leiden/Den Haag en Peter Mulder, teamleider Beheer
van deze vestiging. Hans Pluim was tot voor kort
vestigingsdirecteur van DUWO Amsterdam, Peter
Mulder werkt al langer in Leiden.
Adri Klaassen: ‘Studenten hebben een ander
leefpatroon dan de gemiddelde buurtbewoners, voor
het merendeel mensen met banen die veel van ze
vergen, families met kinderen of ouderen. DUWO had
het laatst over Leiden als Campus van de universiteit.
Wij zien dat toch anders. DUWO stelt zich met deze
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Rondleiding van de wijkvereniging op de bouwplaats in het voorjaar van
2016, foto Marjolijn Pouw

Hans Pluim: ‘Het grote verschil tussen Leiden en
universiteitssteden zoals Amsterdam, of Delft is dat in
Leiden studenten van oudsher in de binnenstad wonen.
In Delft of Amsterdam zitten ze vaker aan de rand. We
proberen ze in Leiden ook over de hele stad te
verspreiden - neem bijvoorbeeld onze huizen in
Oegstgeest of op de Lammenschans--maar wie kan
verhuist zo snel mogelijk naar de binnenstad. Het
studentenleven speelt zich nou eenmaal daar af en dat
bedoelen we met Campus.
Je hoeft het niet alleen maar negatief te zien. DUWO
heeft door de kamerbehoefte in de binnenstad al een
hoop monumenten voor de sloophamer weten te
behoeden. We zetten niet alleen maar nieuwbouw neer,
we zijn de grootste monumentenhoeder van de stad. We
zijn dus ook een waardevolle toevoeging.’
Adri Klaassen: ‘Dat is zo, maar het gaat ook om de
diversiteit in de wijk. Die verdwijnt als er ergens een te
hoge concentratie komt van een bepaald type bewoners.
Studenten wonen hier tijdelijk, ze hebben geen hechte
band met de wijk, zoals veel mensen die er permanent
wonen. Bovendien conflicteren onze levensstijlen, zoals
nou eenmaal het geval is bij jongeren. Die willen hun
vleugels uitslaan en zich niet aldoor hoeven aanpassen.

14

Daarvoor ga je op kamers toch? Niet bij je ouders
onder dak, maar met leeftijdgenoten. Lekker de ramen
open en de muziek aan. Al zouden maar een paar van
de 200 studenten dat doen, dan heb je al een
pandemonium op evenementensterkte. Nog los van
alle
fietsen,
rondzwervende
supermarktkarren,
vuilniszakken en onbruikbaar geworden huisraad waar
je als kamerbewoner snel vanaf wil. Buurtwinkels
verdwijnen ook, want als student ga je naar de
supermarkt of webwinkel. Die zijn goedkoper. Mensen
zijn ook bang dat ze hier niet meer kunnen parkeren.
Een paar parkeerplaatsen minder en je bent hier al
onthand als bewoner.’
Hans Pluim: ‘We kennen de problemen, maar we zien
dat studenten tegenwoordig veel meer met hun studie
bezig zijn dan vroeger. Dat heeft natuurlijk ons denken
over huisvesting beïnvloed. We werken nu met
eenheden, verdeeld in appartementen voor drie tot vijf
bewoners met een gezamenlijke keuken en douche.
Elke eenheid heeft een inpandige fietsenberging, waar
je ook je scooter kan stallen. Bewoners tekenen
allemaal een huurcontract met bepalingen over onder
meer het voorkomen van geluidsoverlast. De huisregels
hangen op het memobord in de centrale ingang. Een
hele belangrijke is: “Muziek aan, raam dicht.” We
hebben onze nieuwe bewoners de regels ook nog eens
duidelijk gemaakt toen ze hun kamers betrokken.
Verder proberen we oudere- en jongerejaars zo veel
mogelijk te mixen vanwege de sociale controle. Gaat
het toch mis--dure koophuizen bieden overigens ook
geen garantie tegen asociaal gedrag--dan kan de
technisch beheerder ingrijpen. Helpt dat niet dan neemt
onze sociale beheerder de zaak over. In het uiterste
geval kan dat leiden tot ontbinding van het
huurcontract, uiteraard na een gang naar de rechter.
De gemeente heeft extra ondergrondse vuilcontainers
toegezegd en verhoging van de frequentie waarmee ze
geleegd worden om de druk van de hoeveelheid
huisvuil op te vangen. Niet alles wat op straat wordt
gezet is overigens van onze bewoners afkomstig. Met
klachten over straatvuil kan je bij de gemeente terecht,
maar klachten over onze bewoners kan je melden bij
0900 2353869 of via de
Website. Persoonlijk
bespreken kan ook, daarvoor is Daniëlle van den Tol
beschikbaar, onze sociaal beheerder, op Rapenburg 33.
Over parkeren zou ik me geen zorgen maken. De
moderne student heeft geen auto, die heeft een OVjaarkaart. Dat is goedkoper.’
Adri Klaassen: ‘Onze ervaring is anders. Je hoeft maar
een klein aantal auto’s extra in de buurt te hebben, of er
ontstaat al een parkeerplaatsentekort. Een ander punt is
onderverhuur of Airnbnb. Hoe denkt DUWO
daarover? Airbnb-klanten zijn vaak jongeren die maar
kort blijven, weinig spenderen en de boel uitwonen, of
zich misdragen. En hoe staat DUWO tegenover
verkamering (het opdelen van huizen in los te verhuren
kamers of appartementen)? Ook dat geeft problemen,
doordat de voorzieningen niet zijn aangepast aan de
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hoeveelheid bewoners. Het wordt hier nogal vol.
Hoeveel kan een buurt hebben?’
Hans Pluim: ‘DUWO is transparant. Je kan al onze
plannen op de website vinden, net als de regels.
Airnbnb mag in onze huizen niet. Dat staat in het
huurcontract. Wel kan je, als je elders stage loopt of een
summercourse volgt, ontheffing vragen voor tijdelijke
onderverhuur van je kamer. Dat moet je melden, want
de aansprakelijkheid moet geregeld worden. Wij moeten
na kunnen gaan wie we onder dak hebben. Wie zich niet
aan de regels houdt loopt het risico dat hij uit huis gezet
wordt. Op verkamering hebben we geen invloed. Dat is
een zaak van de gemeente. We werken tegenwoordig
juist liever met grotere eenheden. Die maken het
aanbrengen van de vereiste voorzieningen gemakkelijker
en goedkoper. En je kan de groepen er beter mengen,
wat goed is voor evenwicht en sociale controle.’
Adri Klaassen: ‘Mensen hebben zich bij de nieuwbouw
gestoord aan de kap van de grote kastanje op de hoek
van de Ketelboetersteeg. Er zou ook nog een andere
boom zijn omgegaan aan het einde van de
Boomgaardsteeg, waarvoor we geen kapvergunning
hebben gevonden. En we vinden het jammer dat de
daken niet volgens het oorspronkelijk plan met sedum
zijn beplant. Gaat DUWO rond het complex en op de
pleintjes nog bomen of heesters planten?’
Peter Mulder: ‘Als er gekapt moet worden dan vragen
we een vergunning aan. De gekapte boom op de hoek
van de Ketelboetersteeg stond buiten de bouwplaats.
Misschien is hij gekapt door de aannemer die de huizen
ernaast heeft opgeknapt. Maar dat moet ik uitzoeken,
want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Net zo min als
waar die andere boom stond. DUWO heeft een eigen
hoveniersdienst en we zijn bezig met een
beplantingsplan voor het deel tussen de nieuwbouw en
het monument op het Steenschuur. Groen op de
pleintjes komt er ook. Sedum konden we helaas niet
meer kwijt op de daken, omdat we daar zonnepanelen
hebben geplaatst vanwege de energiebesparing. Er bleef
te weinig loopruimte over op het dak. Ook rond de
Brandslangendroogtoren komt groen, maar die moet
eerst nog door Jelle Verheyen gerestaureerd worden.’
Adri Klaassen: ‘Het gerucht gaat dat DUWO delen van
zijn bezit kan “verpanden” of verkopen. Geldt dat ook
voor deze appartementen? Zou dat daar gebeuren, dan
wordt de parkeerdruk in de buurt wel erg groot. Dat is
hij door de nieuwe appartementen toch al’
Hans Pluim: ‘We doen het wel eens met huizen die
naar onze maatstaven niet langer geschikt zijn als
studentenhuisvesting. Maar niet bij appartementen zoals
deze. Die zijn echt toekomstbestendig. Wij zijn in ieder
geval heel blij dat we zo’n mooi complex in de
binnenstad hebben kunnen bouwen.’ •

motoren, die ook nog eens het geluidsmaximum overtreden
tot ver boven de pijngrens, 'een stukje eigen
verantwoordelijkheid bij de berijder van de motor'.

Ingezonden
NOORDEINDE-WEDDESTEEG
Geacht bestuur van de vereniging,
Zoals u wellicht weet is er op 11 augustus een ernstig
ongeluk gebeurd op het Noordeindeplein, waarbij twee
auto's met hoge snelheid op elkaar zijn gebotst. Mij verbaast
dat niets, en het is ook zeker niet het eerste ongeluk op het
Noordeinde - Noordeindeplein.
Sinds enige tijd ben ik in overleg met de gemeente over het
vrij baan geven aan snelheidsmonsters in onze straat. Auto's,
maar met name motoren, komen hier op hoge snelheid hun
acceleratievermogen testen. In een gesprek met een
motorrijder kwam ik erachter dat het Noordeinde bekend
staat in de wijde omgeving als een perfect traject hiervoor.
De onveiligheid van onze straat is bij alle Leidenaren bekend;
naast de hoge snelheid draagt de Weddesteeg enorm bij aan
het grote aantal ongelukken. Fietsers die het fietspad
opdraaien onderschatten hun snelheid en komen op de weg
terecht, en meer dan eens loopt dit slecht af. Tel daarbij op
het zebrapad dat genegeerd wordt omdat snelheidsduivels
net met hun acceleratie zijn begonnen en je hebt een super
onveilige weg.
De antwoorden van de gemeente, bij monde van ir. Joost
Klimbie, blinken uit in nietszeggendheid. Klimbie was niet
op de hoogte van de maximale snelheid van 30 kilometer per
uur die op het Noordeinde geldt. Volgens hem moet ik voor
het verzoek tot ophangen van een camera bij de politie zijn
(volgens de politie gaat de gemeente daar over!), en de reden
dat de politie niet structureel of zelfs incidenteel controleert
formuleerde hij aldus: "Daarnaast wil de politie niet handhaven op
wegen welke qua weginrichting niet overeenkomen met de standaard
kenmerken/inrichting van een 30 km/u of 50 km/u weg. Het
Noordeinde heeft nog een verouderde inrichting welke niet overeenkomt
met de kenmerken van een 30 km/u weg of 30 km/u zone. Wij
kunnen dit verzoek wel neerleggen bij de politie (en deze actie wil ik u
bij deze toezeggen), maar wij verwachten niet dat de politie hier wil gaan
handhaven om deze reden."

Weddesteeg uitgang Noordeinde rond 1900, fotograaf onbekend

Geplande maatregelen voor het Noordeinde liggen pas over
enkele jaren in het verschiet. In de tussentijd moeten wij maar
hopen dat de vele bewoners niet te vaak of te ernstig
slachtoffer worden van de vrijstaat die de gemeente zelf
gecreëerd heeft. Aanspreken van de motorrijders op hun
'stukje eigen verantwoordelijkheid' is me tot nu toe niet goed
bevallen: zonder uitzondering loopt dit uit op dreigementen,
beledigingen en zelfs pogingen tot geweld.
In de tien jaar dat ik hier woon is er hoegenaamd niets
gebeurd aan de inrichting van het Noordeinde; dit in schril
contrast met de Breestraat die elke paar maanden lijkt te
worden aangepakt. De blinde vlek die de gemeente heeft voor
het Noordeinde lijkt voort te komen uit de onbestemde
bestemming. Horeca, een paar kappers, maar de vele
bewoners lijken niet te worden opgemerkt. Uiteraard is het
Noordeinde een drukke doorgangsweg en dat zal wel zo
blijven. Ook het oponthoud door laden en lossen is
onvermijdelijk. Dat begrijp je als je hier komt wonen. Maar
dat een gemeente accepteert (en daarmee faciliteert) dat een
weg waar 30km/u de wettelijke norm is, maar gebruikt wordt
om eens lekker te gassen, dat lijkt me een aandachtspunt voor
het overleg tussen wijkvereniging en gemeente. Misschien kan
dit punt op de agenda voor de volgende jaarvergadering.
Indien u iemand zoekt die hier de schouders onder zet, dan
ben ik hier graag toe bereid. Maar ik laat het ook graag en in
vertrouwen aan het huidige bestuur over.
Marcus van Engelen, Noordeinde •

Dit verdient wat mij betreft de hoofdprijs voor “ambtelijke
verdwaling”. Het lijkt mij dat het definiërende kenmerk van
een 30 km/u weg het bord is waarop staat dat je er maar 30
km/u mag! Volgens de heer Klimbie ligt er met betrekking
tot het misbruik van onze straat door snelheidsduivels op
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(Bewoners)initiatief
NAJAARSPROGRAMMA 2016 LOKHORSTKERK
door Barend Kraal
Lokhorstkerk
Deze kerk werd rond 1650 als Doopsgezinde kerk gebouwd
op grond van het voormalige Huis Lokhorst, waar ooit ook
graaf Floris V geboren is. Een middeleeuws keldergewelf
herinnert nog aan die oude tijd en de kerktuin is een laatste
onbebouwd gebleven stukje van de toenmalige Gravenhof.
Het gebouw aan de Pieterskerkstraat 1 wordt nog steeds
wekelijks als kerk gebruikt, tegenwoordig door de vrijzinnige
leden en vrienden van het Doopsgezind-Remonstrantse
samenwerkingsverband van Leiden en omstreken. Een groep
gemeenteleden organiseert muziekuitvoeringen en culturele
activiteiten. Deze zijn vrij toegankelijk, een vrijwillige
bijdrage na afloop is welkom.
Muziek
Op donderdagmiddag 27 oktober is er weer het eerste
concert in de nieuwe 2016/’17-seizoenreeks van Practicum
Musicae-verrassingsconcerten. Die vinden sinds 2010 met
veel succes plaats, telkens op de laatste donderdagmiddag
van elke maand van 17.00 – 18.00 uur. De data na 27
oktober zijn 24 november, 26 januari, 23 februari, 30 maart,
20 april (27 april is Koningsdag), 18 mei (25 mei is
Hemelvaartsdag) en 29 juni. De toegang is vrij.
De musici zijn jonge dubbeltalenten die naast hun studie aan
de Leidse universiteit bovendien studeren aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Als ensemble of solo laten zij
hun lievelingsmuziek klinken uit een periode van vier eeuwen
terug tot heden. Daarnaast leveren ze geregeld een passende
muzikale bijdrage aan een Lokhorstkerkdienst.
Meer
programma-informatie
is
te
vinden
op
www.doreleiden.nl/concerten. Daar worden trouwens
ook
de
concerten
aangekondigd
van
andere
kamermuziekgezelschappen en kamerkoren die de
Lokhorstkerk voor hun optreden gebruiken.

Dan nemen een Irakese vluchteling en een Nederlandse
vrouw
plaats
in
de
wachtkamer
van
een
woningbouwcorporatie. Zij raken in gesprek.
De komst van duizenden asielzoekers maakt heel wat emoties
los. Mensen willen helpen, maar weten niet hoe. Anderen zijn
bang: halen wij de problemen van ver weg niet te veel in onze
achtertuin? Er zijn nu al te weinig huizen en banen. Hoe moet
dat straks?
Met ‘Vlucht’ wil Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden
samen met Mobiel Theater Geurend Hooi door middel van
een korte voorstelling op een creatieve manier aanzetten tot
een dialoog, met de vluchteling zelf, met de mensen die graag
willen helpen, maar ook met hen die (h)erkenning zoeken
voor hun zorgen en angsten.
• Woensdag 9 november van 20.00 – 22.00 uur: Lezing
‘Geweldloos verzet in Palestina’.
Daoud Nassar is een Palestijnse christen uit Bethlehem.
Samen met zijn familie runt hij een boerenbedrijf met daarop
het educatieve project Tent of Nations. Ondanks de moeilijke
omstandigheden en de voortdurende bedreiging van
confiscatie van land, zet de familie Nassar zich op een
geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “We
Refuse to be Enemies”. Dit is hun spreuk die bij de ingang
van hun boerderij staat. Het is een plaats waar mensen uit
verschillende landen samenkomen, om te leren en te delen,
om bruggen van begrip en hoop te bouwen.
Door middel van een lezing met dia’s wordt het werk van de
Tent of Nations onder de aandacht gebracht. Bram Grandia,
voormalig IKON pastoor en bestuurslid van Tent of Nations
Nederland, laat zien hoe de levenshouding van deze familie
ons kan inspireren. •

Woorden
In het nieuwe seizoen gaat ook het najaarsprogramma van
maatschappelijke en culturele activiteiten van start. De
toegang is elke keer vrij, een kleine vrijwillige bijdrage is
welkom. Nieuwe programma-informatie verschijnt steeds op
www.doreleiden.nl/nieuws/

(Bewoners)initiatief
FIETSVISSEN IN HET STEENSCHUUR •
JURYRAPPORT FOTOWEDSTRIJD

In afwachting van de start van een der Lokhorst Practicum Musicaeverrassingsconcerten, foto Tom Sebus

• Woensdag 21 september van 20.00 – 22.00 uur:
Toneelvoorstelling ‘Vlucht’.
‘Vlucht’ begint met een aangrijpende aaneenschakeling van
beelden van alle heftige protesten, vooroordelen, angst en
woede tegen de komst van vluchtelingen naar Nederland.
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Van alle inzendingen heeft de jury, bestaande uit
wijkbewoners Carla van der Poel (voorzitter, redacteur
Hart van de Stadkrant), Charlotte Boschma (beeldend
kunstenaar, redacteur Hart van de Stadkrant) en Gideon
Roggeveen (dichter, schrijver, columnist, theatermaker
en radiopresentator) twaalf foto's geselecteerd die kans
maakten op een prijs. Bij hun selectie keken ze naar
originaliteit, kwaliteit, het thema en de wijk. Hieronder
de prijswinnaars en het oordeel van de jury.

Eerste prijs Floor Hendriks Grijper
De winnende foto wordt door de fotografe als volgt
omschreven: ‘Onder enthousiaste oh en ah uitroepen
van de jonge vrijwilligers worden de fietsen met de

grote grijper vermorzeld en in de bak gegooid.’ Er zit
actie in deze foto. Het perspectief past bij de setting,
het zou een geënsceneerde foto kunnen zijn. Zo zien
we van onderaf een grote berg fietsen, de winst van de
dag, en kijken we tegen een strakblauwe lucht naar een
gevaarte dat net zoals het breekijzer van nummer 3 tot
de verbeelding spreekt. Hoe langer je naar de foto kijkt
hoe meer er te ontdekken valt. Van alle foto's waarop
we de uit de gracht geviste fietsen en andere
voorwerpen zagen won deze het qua originaliteit. Het
thema komt duidelijk naar voren en we zien op de
achtergrond de Pieterswijk. Wat ons betreft vertelt deze
foto het verhaal van de dag en is hij een lust voor het
oog.
Tweede prijs Mimi Blankenberg Stilleven
Van de 12 geselecteerde foto's was dit een unanieme
favoriet. Deze jonge fotografe heeft oog voor detail.
Deze details in combinatie met het kleurgebruik maken
de foto tot een kunstwerkje. Een stilleven van een
blootgelegde onderwaterwereld. De diversiteit aan
attributen die uit het water komen --wat je goed kunt
zien door de waterplanten die ook op de foto aanwezig
zijn--zegt wat ons betreft veel over het belang van deze
actie. De foto zou niet misstaan in een galerie of bij een
kunstliefhebber boven de bank.

Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West

Derde prijs Irene Sahner Jongen met breekijzer

Irene is fotografe en dat is te zien. De kwaliteit van de
foto is erg hoog, in kleur en scherpte - diepte. Wat de
jury betreft straalt het jongetje op de foto het plezier
van de actie uit. Het doet hem niks dat hij onder de
modder zit. Zijn vondst, een breekijzer, spreekt enorm
tot de verbeelding. Hoe komt dat in de gracht, wat is het
verhaal erbij? Het prikkelt de fantasie en het is ook nog
eens een mooie foto om naar te kijken. •
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Projectontwikkeling
door Marjolijn Pouw
Breestraat – Mosterdsteeg – Botermarkt – Choorlammersteeg
Een tijd geleden werd het verwaarloosde blok BreestraatMosterdsteeg-Botermarkt-Choorlammer-steeg
in de
Pieterswijk, waar vroeger Zeeman in zat, eigendom van de
Oudendal Groep in Wasssenaar. MulderVanTussenbroek
architectenbureau, gevestigd op de Langebrug, had het plan
om het blok geschikt te maken voor winkels en woningen en
stapte ermee naar de heer Oudendal. Deze werd zo
enthousiast dat hij de architecten de opdracht gaf om hun
plan verder uit te werken. Het sluit goed aan bij het
gemeentelijke programma “Wonen boven winkels”, en zo
werd ook de gemeente er al gauw voor gewonnen. In het
blok komen ruim 30 woningen op 21 verschillende niveaus,
één Albert Heijn vestiging, één winkel, en een fietsenstalling
voor
528
fietsen.
De
aanvrage
voor
een
omgevingsvergunning is inmiddels ingediend. Als het meezit
dan kan de bouw in het voorjaar van 2017 starten.

Het bouwplan gezien van bovenaf, illustratie MulderVanTussenbroek
architectenbureau

Bouwplan
‘Een goed bouwplan voor dat blok maken is nog niet zo niet
eenvoudig’, zegt Frank Mulder als ik hem opzoek om meer
over het plan te weten te komen. ‘Het binnen gebied is
dichtgeslibd met allerhande bouwsels. Ze zijn moeilijk
toegankelijk, brandgevaarlijk en slecht onderhouden. Ook
het Zürloh pand aan de Breestraat is in een zeer slechte staat.
Eigenlijk zou je alles moeten slopen, maar dat is zonde van
de mooie Art Deco gevel en andere interessante bouwdetails.
We hebben dus besloten om de gevel overeind te houden en
daarachter te bouwen, zoals dat ook is gebeurd met de
voorgevel van het stadhuis na de brand in 1929. Het
probleem bij eventuele reconstructie is dat er van het blok als
geheel geen bouwtekeningen bewaard zijn gebleven. Wel zijn
er in het gemeentearchief nog oude blauwdrukken te vinden
van individuele panden. De bestaande gebouwen zijn ook
nog eens “op staal” gefundeerd, wat betekent dat er geen
heipalen onder zitten, maar metselwerk dat naar onderen
trapsgewijs breder wordt om de druk op te vangen. Deze
situatie kan niet worden verstoord. Je kan niet zomaar grond
afgraven en er moet trillingvrij gewerkt worden.’
Ingang fietsenstalling, woningen en Albert Heijn
‘We hebben te maken met ongeveer twee meter
hoogteverschil tussen de Breestraat en Botermarkt. Dat is
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lastig, maar je kan het ook benutten. Het bracht ons op de
gedachte om de fietsenstalling die de gemeente zo graag in dit
gebied wil aan de Mosterdsteeg te bouwen. Het geeft meteen
de mogelijkheid om de bodemverontreiniging aan te pakken
en archeologisch onderzoek te doen.
De fietsenstalling komt vrijwel geheel onder Albert Heijn te
liggen, de ingang in de Mosterdsteeg. Op marktdagen wordt
deze steeg nu al als fietsenstalling gebruikt, maar na de bouw
is dat uitgesloten want de steeg is daar eigenlijk veel te smal
voor. In de steeg komt bovendien de gezamenlijke ingang van
alle woningen die boven Albert Heijn worden gebouwd en
een nieuw Leids hofje op één hoog.
De Albert Heijn ingang komt op de Breestraat, waar vroeger
Giraffe en Zeeman zaten. Daar was ooit een mooi, diep
portiek dat we enigszins terug willen laten komen. Het
leverde veel discussie op, want een supermarkt wil nou
eenmaal geen millimeter winkelruimte opgeven. De ingang
van het supermarktmagazijn komt op de plaats waar tot voor
kort Stomerij Van Aalst zat. Aan deze zijde is de Breestraat
het meest horizontaal, wat nodig is in verband met laden en
lossen.’

Dwarsdoorsnede van het plan met onder de fietsenstalling, glazen kap en
woningen op het Albert Heijn dak, illustratie MulderVanTussenbroek
architectenbureau

Bouwhistorie
‘Dan is er ook nog de bouwhistorie die je recht moet doen.
Zo zijn er oude bouwmuren, bijvoorbeeld de muur tussen
Zürloh en stomerij Van Aalst. Deze kan gelukkig bewaard
blijven omdat we ervoor hebben gekozen om het
supermarktmagazijn in de voormalige stomerij te maken. Het
blok telt verder twee gemeentelijke monumenten, één
rijksmonument en panden die tot het beschermde
stadsgezicht horen. Een deel van het blok is zo slecht dat het
gesloopt moet worden, maar een ander deel kan worden
gereconstrueerd of behouden, bijvoorbeeld de gevel van
Zürloh met zijn mooie, grote erker. Verder zijn er nog veel
resten van de bouwhistorie die we opnieuw kunnen
gebruiken, zoals de originele tekeningen van oude winkelpui
aan de Breestraat, details die wijzen op een Jugendstil
winkelpui op de Botermarkt en twee intacte, glazen
daklichten met subtiel houtsnijwerk uit de 18e of begin 19e
eeuw. Die zijn uniek voor Leiden, we willen ze graag opnieuw
gebruiken.’
Bodemonderzoek
‘Het gebied is archeologisch zeer interessant. Aan de bouw
worden dus ook op dat terrein hoge eisen gesteld. De
gemeente was eerst sceptisch, maar is nu enthousiast en
houdt alles goed in de gaten. De grond bleek verontreinigd te
zijn, maar mocht niet worden opgeruimd omdat hij eerst

archeologisch moest worden onderzocht. Dat mocht weer
niet vanwege het gevaar voor de gezondheid. Ook dat
hebben we op kunnen lossen. Ik hoop dat we nu snel mogen
gaan bouwen.’

november vorig jaar toen de universiteit gekozen had voor de
opstelling: ‘Wij hebben er lang en goed over nagedacht. Dit is
het dan. Zo willen wij het. U zult hiermee moeten leven. Als
het zover komt zullen wij u wel helpen met de verhuizing’

Buurtbewoners
De Hart van de Stadkrant vroeg buurtbewoners naar hun
reactie op de plannen. Over het algemeen is men blij dat het
blok wordt opgeknapt. Bewoners van de Mosterdsteeg
hebben echter bezwaar tegen de ingang van zo’n grote
fietsenstalling in de nauwe steeg, waar een aantal van hen
hun voordeur heeft. Fietsers in een steeg zijn levensgevaarlijk
als je onverhoeds je deur uitstapt. In een fietsverbod heeft
men uit ervaring weinig vertrouwen, omdat het niet
gehandhaafd wordt. Ook vrezen de bewoners lawaaioverlast
en dat hun uitzicht beperkt wordt, of dat ze inkijk krijgen. Ze
hadden het op prijs gesteld als Oudendal en Mulder in een
vroeg stadium contact met hen hadden gezocht om beste
oplossingen te bespreken. Ze hebben herhaaldelijk om zo’n
bijeenkomst verzocht en gelukkig is deze nu toegezegd al
staat de datum nog niet vast. Frank Mulder verklaart
desgevraagd dat het na de zomervakantie wordt. Hij
verwacht dat ze er gezamenlijk wel uit zullen komen. •

Tweede bijeenkomst: Begin september komt de
klankbordgroep voor de tweede keer bijeen. De
wijkvereniging is in deze groep vertegenwoordigd, maar
beperkt zich tot de rol van toehoorder. Dit om te voorkomen
dat we gezien worden als de vertegenwoordiger van de
bewoners van het WSD-complex, die in de voorkeursvariant
van de universiteit zullen moeten verhuizen. Naast het
overleg met de klankbordgroep is er immers ook het overleg
tussen de huurders en woningbouwvereniging De Sleutels
over de mogelijkheden van een alternatief voor de huidige
woningen. Dat is een apart traject met een wettelijk
omschreven positie van de bewoners.

Projectontwikkeling
WSD-COMPLEX

door Jan Pieters

De Humanities Campus Witte Singel-Doelencomplex
(WSD-complex) • Klankbordgroep
Eerste bijeenkomst: De universiteit had op 13 juni een
groot aantal mensen en organisaties uitgenodigd voor een
toelichting op de plannen voor het WSD-complex,
waaronder de betrokken wijkverenigingen en de
bewonerscommissie BC de Doelen. Het was de eerste
bijeenkomst van de Klankbordgroep. Onder de genodigden
bevond zich ook de onafhankelijke procesbegeleider, Co
Vrouwe, die op aandrang van de wijkvereniging door de
gemeente is aangesteld.
Na de rondleiding door de oude en zeer gedateerde
gebouwen liet de architect drie mogelijkheden zien waaruit
de universiteit haar ‘voorkeursvariant’ heeft gekozen.
Uiteindelijk ging het daarbij om de keuze tussen het
‘campusmodel’ of ‘citymodel’. Het campusmodel heeft een
grote groene ruimte in het centrum en komt het meest
tegemoet aan de verlangens van de universiteit. Het
citymodel beperkt zich hoofdzakelijk tot een hoogwaardige
renovatie van de bestaande gebouwen. In dat model blijft er
ruimte voor woningen op het WSD complex. In het
campusmodel niet
Vragen
Vervolgens was er alle ruimte om in groepjes vragen te
formuleren. Veel vragen nodigen de universiteit uit om
helder uiteen te zetten wat er nou echt nodig is, en op welke
aannames, prognoses, en wenselijkheden de plannen zijn
gebaseerd. Van de 58 gezinnen die er momenteel wonen
wordt immers een groot offer gevraagd. Ze zouden moeten
verhuizen, naar een plek buiten de buurt. Op zijn minst is
het dan nodig dat er een overtuigend verhaal ligt, waaruit
blijkt dat het echt niet anders kan. De universiteit heeft de
lange waslijst aan vragen meegenomen en beloofd die te
zullen beantwoorden. De bijeenkomst ademde gelukkig een
open atmosfeer, heel anders dan de eerste bijeenkomst op 17

Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West

Stedenbouwkundige aspecten
In de klankbordgroep gaat het vooral om de
stedenbouwkundige aspecten. Wij hebben daarom twee in
onze wijk wonende architecten voorgedragen als deskundige
leden. Erg jammer dat die niet uitgenodigd waren voor de
bijeenkomst op 13 juni. Intussen is afgesproken dat het
voorstel om onafhankelijke stedenbouwkundigen in de
klankbordgroep op te nemen de volgende vergadering aan de
orde komt. De universiteit staat er in ieder geval positief
tegenover. We willen tenslotte allemaal graag horen hoe
stedenbouwkundigen denken over vragen als: Wat zijn de
gevolgen voor Leiden als een nog groter deel van de
binnenstad in beslag genomen wordt door de universiteit?
Hoe kunnen de plannen zoveel mogelijk dienstbaar gemaakt
worden aan de bewoners? Hoeveel risico heeft het voor de
stad als later zou blijken dat er minder, of juist ruime nodig
was geweest?

Doelenkazerne rond 1900, fotograaf onbekend

Gang van zaken
De woningbouwvereniging zal moeten besluiten of
de woningen al dan niet gesloopt worden. Daarvoor
zijn vastgelegde procedures, die onder meer
inhouden dat 70% van de bewoners moet
instemmen met de sloop.
Daarnaast zal de universiteit de klankbordgroep-waarin de vertegenwoordiging van buurtbewoners
en andere belanghebbenden--in de gelegenheid
moeten stellen zich een oordeel te vormen over de
stedenbouwkundige aspecten van het plan.
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De gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissingen
over het pan van de universiteit. Naar verwachting
wordt dat december 2016.
Ondertussen wordt het P.J.Veth-gebouw in de Nonnensteeg
al gerenoveerd. Naar verwachting is daarna het Arsenaal op
het Doelenterrein aan de beurt.
Als u meer wilt weten over het project kunt u zich opgeven
voor een rondleiding bij een kleine expositie van de plannen
die de universiteit heeft ingericht in het Lipsius-gebouw. Ook
kunt u zich abonneren op hun nieuwsbrief. Zie
www.humanitiescampus.nl

Projectontwikkeling
door Giny Schoemaker

BC DE DOELEN

Op verzoek van de bewonerscommissie BC De Doelen heeft
de universiteit op 4 juli plan B ook aan de bewoners van het
Doelencomplex gepresenteerd. Plan B is het zogenaamde
citymodel waarbij de woningen op het Doelencomplex wel
blijven staan. Jammer genoeg werd op deze avond opnieuw
veel tijd besteed aan plan A, de voorkeursvariant van de
universiteit, het zogeheten campusmodel. Dat hadden de
bewoners echter al zeer uitgebreid in november aangehoord.
Vergeleken met de presentatie van Plan A in november was
de presentatie van Plan B “nogal summier”. Plan B werd
geïllustreerd aan de hand van een plattegrond, waarop te zien
was dat de huizen en het Lipsius-gebouw blijven staan. Er
werden geen visualisaties van dit plan gepresenteerd, wel
opnieuw van plan A. Op vragen van de bewoners hoe plan B
er concreet uit gaat zien kon de universiteit nog geen
antwoord geven.
Al met al vonden veel bewoners deze presentatie ronduit
teleurstellend, maar het goede nieuws was wel dat ook plan B
past in het budget en in de door de gemeenteraad
aangenomen Nota van Uitganspunten. •

VOOR AL UW PRINTWERK
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

WWW.COPYCOPYLEIDEN.NL

moet dan wel eerst het bestemmingplan veranderd worden.
De horeca functie blijft wel gehandhaafd voor de voormalige
school aan het Pieterskerkhof en is zelfs uitgebreid naar het
gymnastieklokaal ernaast. Op het ontwerp bestemmingsplan
zijn voor zover bekend drie zienswijzen ingediend: een
zorgvuldig onderbouwde zienswijze van de buurtbewoners,
ondersteund door tenminste 70 ondertekenaars en een
globalere van de wijkvereniging, gericht op de wijkfunctie van
de omgeving en een van de Historische Vereniging Oud
Leiden.
Zienswijze buurtbewoners
De buurtbewoners zijn fel gekant tegen nog meer horeca in
de wijk. Bovendien maakt het voorgestelde ontwerp
bestemmingplan het mogelijk dat er terrassen komen in de
hoek van het Pieterskerkplein bij het Gerecht, en zelfs
dakterrassen. Uit de zienswijze van de buurtbewoners blijkt
daarover grote bezorgdheid. Dat zou namelijk meer
geluidsoverlast geven. Niet alleen door de bezoekers, maar
ook door aan- en afvoer van goederen en ventilatiesystemen.
De huidige horeca exploitanten vrezen overigens ook dat de
spoeling langzamerhand wel erg dun wordt met nog meer
cafés en terrassen. En dan, een dakterras boven je hoofd?
Tenslotte: hoewel er in het ontwerp staat dat het
bouwvolume niet overschreden zal worden, geeft het
bestemmingsplan de ruimte om ten behoeve van ventilatieen afzuigsystemen en de liftschachten de toegestane
bouwhoogte tot 3 meter te overschrijden. Dat zou het
beschermde stadgezicht ernstig schaden.
Zienswijze wijkvereniging en Historische Vereniging
Oud Leiden
De wijkvereniging en de Historische Vereniging Oud Leiden
wijzen erop dat het om de enige overgebleven intieme hoek
gaat van het prachtige plein met zijn middeleeuwse sfeer, die
door de terrassen aan de kant van de Kloksteeg eigenlijk al
teveel geweld aangedaan wordt, niet in het minst door het
weinig verfijnde meubilair. Vooral in die stille, rustige hoek
kan je je nog even in het oude Leiden wanen. De gemeente
wordt opgeroepen om dergelijke bijzondere plekken te
behouden. Dat is wel zo goed voor het woonklimaat en op de
lange termijn ook beter voor het toerisme. Laat Leiden niet
hetzelfde uniforme pretpark worden als Amsterdam.

WIST JE DAT...

COPY COPY
MOOI, SNEL EN VOORDELIG
UW KLEDING BEDRUKT?

Projectontwikkeling
door Clariet Boeye en Jan Pieters
Rapenburg 48 │Pieterskerkhof 4a
Nieuw ontwerp bestemmingsplan
Nadat de gemeente en Hillgate besloten hadden hun tegen
elkaar aangespannen rechtszaken over Rapenburg 48 en
Pieterskerkhof 4a te stoppen, heeft de gemeente gekozen
voor een nieuwe bestemming: appartementen in Rapenburg
48, binnen de huidige contouren van het gebouw. Daarvoor
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Pieterskerkhof rond 1900 zonder de terrassen van de Kloksteeg, fotograaf
onbekend collectie ELO

Stand van zaken
De indieners van boven aangeduide zienswijzen zijn door de
gemeente half augustus uitgenodigd voor een gesprek. De
krant lag toen al bij de lay out maker, maar we houden u ook
via de website op de hoogte. •

(Oud)bewoners vertellen
EEN HAGEDIS TEVEEL

Niemand had dat diertje ooit gezien, behalve dan die jurist.
Maar omwille van die ‘spookhagedis’ mocht er dus in de tuin
van Dora niet worden gebouwd. ‘En wie is die buurman
dan?’, vroeg ik aan Dora. Schreinemacher! Advocaat
Schreinemacher! Verdomd, het was Leon, de Grote
Hagedissofiel uit mijn Leidse Tijd! De man zonder wiens
terrarium er gèèn (vroege) Paul Verhoeven geweest was! Een
Hagedis te veel! Ditmaal niet in Leiden, maar in Delfshaven. •

door Manuel Kneepkens

Paul Verhoeven
Begin jaren zestig woonde ik als student op de Hoogewoerd.
Het vertrekje tegen over mijn zolderkamer bleek gehuurd
door Paul Verhoeven, die daar zijn filmdozen opsloeg. Hij
had toen al in 1959 een low budget-film gemaakt met een
aantal medestudenten: Een hagedis teveel. Een korte film in
zwart-wit. De plot herinner ik me als volgt. Een student
heeft een terrarium op zijn kamer en daar ontsnapt een
hagedis uit. En daaruit leidt die student af, vraag me niet
hoe, dat zijn vriendin slaapt… met zijn beste vriend!
Die film was opgenomen op een studentenkamer, die ik
herkende. Die van Leon Schreinemacher. Een liefhebber van
reptielen en amfibieën, die er een groot terrarium op na
hield. Leon kende ik omdat ik met hem in het gezelschap
Limburgia zat, het gezelschap van Limburgse studenten in
Leiden.
Een hagedis teveel herinner ik mij als poëtisch, een
eigenschap die ik tot mijn spijt in geen van Pauls latere films
later heb mogen aantreffen. Integendeel, die zijn in hoge
mate anti-poëtisch, dankzij hun overmaat aan geweld. Zijn
nieuwste film Elle niet uitgezonderd. Draait om een
verkrachting. Fraai spel van Isabelle
Huppert, maar
poëtisch? Nou nee...
Toen ik raadslid was in Rotterdam , kwam het nogal eens
voor dat mensen een beroep op me deden. Zo richtte op een
gegeven moment Dora Dolz zich tot mij. De flamboyante
kunstenares van Catalaanse afkomst, o.a. bekend om haar
vrolijke keramische banken. Waarvan er hier in Rotterdam
eentje prijkt in Het Park bij de Euromast. Dora leed
toentertijd aan afnemend gezichtsvermogen en wilde een
glazen atelierhuisje laten zetten in de tuin achter haar huis
aan de Heemraadsingel om zo meer licht te hebben om te
kunnen schilderen. Maar daar had een van de buren
verderop, een advocaat, een bezwaarprocedure tegen
aangespannen bij de toenmalige deelgemeente Delfshaven.
Er zou namelijk een beschermd beestje, een of ander
hagedisje, zijn biotoop hebben in de tuinen achter de huizen
aan de Heemraadsingel.

steun het Leids Carillon Genootschap

Er zit muziek in de
lucht...

Kom naar het concert op 6 september
a.s. en steun het Leids Carillon Genootschap voor maar € 20,- per jaar. Concert:
stadhuisplein, aanvang 17.30 uur
leidscarillongenootschap@gmail.com
www.leidscarillongenootschap.nl

Ondernemen
CAFÉ KAMERLINGH EN VAN DER WERF
DOEZASTRAAT
door Marjolijn Pouw
Het mooie, transparante theehuis in het Van der Werfpark
aan de kant van de Doezastraat is weer open. De nieuwe
eigenaar is Nanda Bruijn, die het in december 2015 van de
toenmalige eigenaar kocht. Ze woonde twintig jaar op de
Pieterskerkgracht en werkt al jaren in de horeca. Het
theehuis bleef haar bezighouden, telkens als ze over het
Steenschuur fietste zag ze zich daar al aan het werk. Toen
haar zus belde met de mededeling dat het te koop stond
bedacht ze zich niet lang en deed een bod. Ze schrok er
zelf van, maar heeft er geen moment spijt van gehad. Het
theehuis past goed bij haar open, vriendelijke karakter.
Stadsidylle
‘Het moet nog op gang komen’, zegt ze. ‘Maar het hoeft
niet zo druk te worden als in sommige cafés, want ik wil
alles graag zelf kunnen blijven doen. Ik richt me op ontbijt,
lunches, wat drinken in de pauze bij het shoppen of na het
werk. Het is de mooiste plek van Leiden. In het groen,
maar toch midden in de stad en tegenover de Juridische
Faculteit in het oude Kamerlingh Onnes laboratorium.
Daar komen zoveel mensen op af, het zijn allemaal
potentiële klanten. Kinderen kunnen voor je neus in mijn
tuin of het park spelen en er is ook genoeg plaats voor de
hond. Alles maak ik vers, ook de appeltaart. Volgens mijn
klanten is het de lekkerste appeltaart van Leiden en daar
ben ik trots op. Mijn broodjes worden ook graag gegeten,
verder heb ik elke dag verse, zelfgemaakte soep. De koffie
is van echte, Italiaanse koffiebonen.’ Die is inderdaad
voortreffelijk, stel ik tevreden vast.

Paul Verhoeven, Een hagedis te veel 1969 (35 minuten, afbeelding Internet
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Van der Werfpark rond 1905, fotograaf onbekend

Op stoom
Ik had een beetje een valse start, ik kocht het theehuis in
december en wilde met Pinksteren open. Ik wou er eerst
het nodige in veranderen. Maar 5 mei, de traditionele
Braderie op de Doezastraat, mag je eigenlijk niet missen
als ondernemer en toen heb ik mijn theehuis, ook al was
ik nog niet helemaal klaar, toch alvast opengesteld. Het
was een ramp, het riool bleek verstopt en het liep
helemaal onder. Dat is hersteld en sinds Pinksteren kan je
hier dagelijks terecht. Het begint nu te lopen, zeker met
dit mooie weer. Dan willen de mensen maar al te graag
buiten zitten.
Ik wil nog wel een paar dingen veranderen. De naam
bijvoorbeeld. Theehuis Van der Werf wordt Theehuis
Kamerlingh en van der Werf ter ere van het Kamerlingh
Onnes Gebouw aan de overkant. Dat moet een begrip
worden. Ook wil ik de zonwering vervangen door van die
mooie markiezen in de stijl van de Doezastraat. En ik
moet bedenken wat ik van de winter doe, in tegenstelling
tot de vorige eigenaar wil ik graag de hele winter open
blijven. Langere dagen maken wil ik ook wel en dan
lekkere Franse wijn gaan schenken. Er komt nog een
website waarop je het aanbod kan vinden. Maar mensen
kunnen beter komen kijken, dan zien ze wat ik te bieden
heb.’ •

Dieren in de wijk
STIPT UILENPAAR

door Carla van der Poel
De helft van het stipte uilenechtpaar,
foto Liesbeth Bouwhuis

Op het terrein van het
voormalige
Groencomplex
(tussen de Langebrug en het
Pieterskerkplein) houdt zich
een uilenechtpaar op. Er werd
mij verteld dat ze zich
dagelijks rond kwart over vijf
lieten zien. Toen ik onlangs
rond die tijd naar ze uitkeek, vertoonde het mannetje zich om
zeventien over vijf . Even later streek ook het vrouwtje bij
hem neer op de tak. Je zou er de stadhuistoren op gelijk
kunnen zetten! Het blijkt om een koppel bosuilen te gaan. Ik
ben benieuwd of er binnenkort ook bosuiltjes bij komen…. •

Historie

door Leendert Couprie

DE EERSTE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK
Op de eerste bestuurders van de Leidse universiteit is bijna
het afgezaagde mopje van toepassing: ‘Wil je een boek?’
‘Nee dank u, ik heb al een boek!’ Toen de universiteit in
1575 van start ging was er nog maar een publicatie in de
“bibliotheek” voorhanden, geschonken door Prins Willem,
een viertalige bijbel in acht kloeke delen. Dat is nu wel
anders. Als je op de Witte Singel dicht langs de gevel van
de UB loopt kan je hier en daar in de ruimten kijken die
ver onder het maaiveld liggen, nog een laag dieper dan het
voor de gewone bezoeker toegankelijke magazijn: boeken
en nog eens boeken.
Academiegebouw
Tot lang na 1575 was het boekenbezit van de universiteit
in onze stad een vrij overzichtelijk geheel. Aanvankelijk,
toen aan die ene kostbare bijbel de eerste en meest
noodzakelijke naslagwerken en bronbundels waren
toegevoegd, gebruikte men de mooie ruimte in het
Academiegebouw die van oudsher heel toepasselijk
Gewelfkamer heet. Daarna werd een deel van de
ongebruikte kapel van wat eerder het Leidse Begijnhof was
geweest (en waaromheen, in de begijnhuisjes, de eerste
hoogleraren woonden) omgetoverd in een praktische en
overzichtelijke bibliotheek--net zozeer volgens de regels
van die tijd als dat ook later gebeurde bij de verschillende
herinrichtingen van de UB.
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Klein en knus
Het was zo tegen het einde van de 16e eeuw allemaal
eigenlijk nogal klein en knus--op het kneuterige af. Al zou
je dat op het eerste gezicht niet zeggen bij het bekijken
van de bekende prent die in 1609/1610 werd ontworpen.
Daar kijk je als het ware vanaf een hooggelegen balkon de
bibliotheekruimte in. Dicht opeengepakt staan daar twee
keer elf rijen boekenkasten, met helemaal achteraan nog
twee kasten tegen de wand, aan weerszijden van een grote
schoorsteenmantel. Het staat nu wel vast dat dit een
schijnconstructie was, een loze schouw alleen maar ter
verfraaiing, die opgetrokken was tegen een dunne
scheidingsmuur die dwars in de vroegere kapel van
beneden tot boven was opgetrokken. Achter die muur
was het fraaie Anatomische Theater ingericht, dat zo
mooi gereconstrueerd kon worden voor het Boerhaave
Museum. De bibliotheekzaal nam van de beschikbare
ruimte in het schip van de Begijnekapel alleen maar het
bovengedeelte in beslag. Daaronder moeten allerlei
kleinere ruimten geweest zijn.

De prent wekt nu wel de indruk dat de kasten zo’n 70 cm
diep waren, en dat er plusminus 80 cm loopruimte was
tussen de kasten, maar dat kan niet correct zijn. Op zo’n
breedte kun je niet én een lessenaar én een vrije ruimte om
aan die lessenaar te staan kwijt. Plausibeler is zoiets in de
trant van: 40 cm kast, 50 cm lessenaar, 60 cm looppad.
Kortom die befaamde en geliefde 17e -eeuwse
wervingsprent van de Leidse Universiteit stelt de zaken
indrukwekkender voor dan ze in feite waren. Heel wat
keren moet in de benauwde gangetjes de vraag …mag ik
even langs…?’ hebben geklonken wanneer iemand op
zoek naar een boek, een medestudent of hoogleraar op zijn
weg vond.
Hoe bedrieglijk het ook moge zijn wat de bibliotheekprent
ons voor ogen tovert, het is in elk geval een universiteit
waardig. Zoals ook de andere drie visuele “lokkers”, die
tussen 1610 op instigatie van de curatoren werden
uitgebracht: de Hortus, het Anatomische Theater en de
schermschool. Van het huidige materiaal kan je dat niet
altijd zeggen. •

(Bewoners)initiatief
ATELIER SPRING

Universiteitsbibliotheek in 1610 (prent van Woudanus), bron Internet

Op de afbeelding zijn aan weerszijden vier vensters te
zien. De vrije ruimte voorin, waar een paar gesticulerende
en studerende mannen zich ophouden, moet twee
vergelijkbare vensters hebben gehad, één links en één
rechts. De bibliotheek was dus vijf “traveeën” zoals men
dat noemt lang. Per travee ruim vier meter—de kapel
bestaat nog, ingebouwd in de modernere bebouwing ter
plekke—dat levert een totale lengte van 21 meter op. De
elf vrijstaande kastenrijen staan dus opgesteld over een
lengte van zo’n 16 meter. Voor elke kast plus gangpad is
zodoende anderhalve meter ter beschikking.
Zo’n snelle berekening wijst uit dat het een tamelijk
benauwde bedoeling moet zijn geweest. Als je zoals een
van de geleerden op de prent, een boek wilde raadplegen
in een kast ergens halverwege dan was er niet meer dan
een smal gangetje, waar je je niet gemakkelijk kon keren.
Het boek dat je nodig had lag, zoals toen te doen
gebruikelijk was “aan de ketting”, en dat moest je dan
staande bestuderen, na het neergelegd te hebben op de
lessenaar die voor iedere rij boeken was aangebracht.

Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West

door Carla van der Poel

Lifestyle
designers
In
de
Pieterskerk
Choorsteeg
komt
langzamerha
nd een leuke
variëteit aan
kleine
winkels. Sinds het voorjaar is er op nr. 6 een ontwerp- en
designstudio voor interieur en architectuur bijgekomen:
Atelier Spring. Het werk van ontwerper en eigenaar Pino
Rocca kenmerkt zich door inspirerende, goed doordachte
ontwerpen van woningen, winkels en horeca. Voor mooie
woonaccessoires van designmerken als Seletti en
Raumgestalt kun je hier ook terecht, verder zijn hier de
‘Sustainable Worlds’ van de Amsterdamse kunstenaar
Spruitje te koop.
Aan de wand hangt kunst. Vooral kunstenaars uit onze
wijk worden uitgenodigd om hier hun werk te exposeren.
Op dit moment is bijzonder werk te zien en te koop van
de Leidse fijnschilder (en buurman) Jan Nederlof. •
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Ingezonden
“LOSSES ARE RESTOR’D”

door Jacowies Surie

De krans bij het Muurgedicht van Shakespeare die in de
nacht van 23 op 24 april werd gestolen, is terecht.
Studenten hadden hem na een nachtelijk feestje
meegenomen. Na een twitter-oproep van de Wijkagent en
een melding via Unity televisie hebben de daders zich
gemeld.
Ben Walenkamp en Leo van Zanen die de krans op
zaterdagmiddag hadden opgehangen ter nagedachtenis
van de 400e sterfdag van Shakespeare, hebben de krans in
samenwerking met studenten uit de buurt op
dinsdagmiddag 3 mei weer aangebracht onder het
muurgedicht Sonnet XXX op Houtstraat hoek
Rapenburg. Ook de studenten hopen hiermee de
betrokkenheid van voorbijgangers en omwonenden bij
het Muurgedicht, bij Shakespeare en de krans te verhogen.

Leicester in Leiden, mei 2016, foto Sarah Hart

Berichten
Clariet Boeye (CB), Inge Bochardt (IB), Marcus van Engelen (MvE), Adri
Klaassen (AK), Ilse Koreman ELO (IK), Jan Pieters (JP), Marjolijn Pouw
(MP, Giny Schoemaker (GS)
PIETERSWIJK
Breestraat | Oudendal Groep, eigenaar van het verwaarloosde blok
Breestraat-Mosterdsteeg-Botermarkt-Choorlammersteeg
waar
vroeger
Zeeman
in
zat,
gaf
architectenbureau
MulderVanTussenbroek de opdracht om hun plan voor het blok uit
te werken. Er komen ruim 30 woningen, een AH-vestiging, een
winkel, en een fietsenstalling. De aanvraag voor de
omgevingsvergunning is ingediend en als het meezit kan de bouw in
het voorjaar van 2017 starten. MulderVanTussenbroek wil in
september het plan met de buurtbewoners bespreken. (MP)

De krans was, in combinatie met een lezing op zondag 24
april bij Mayflower bookshop, de enige hommage die in
Leiden aan wellicht 's werelds beroemdste dichter werd
gebracht. Sonnet XXX werd in 1992 aangebracht door
Stichting TEGEN-BEELD. In 1999 organiseerde deze
stichting de eerste openbare voorlezing in Nederland van
alle sonnetten van Shakespeare op de Koornbrug in het
hart van de stad Leiden.

(Bewoners)initiatief
STEDENBAND LEIDEN-OXFORD
In mei vierde de Stichting Stedenband Leiden-Oxford
haar 70-jarige bestaan met de enscenering van het bezoek
dat de Engelse graaf Leicester in 1586 in opdracht van
zijn koningin Elisabeth I aan Leiden bracht. Ze wilden er
soldaten inkwartieren, maar daar was weinig animo voor
niet in het minst vanwege de kosten. Op 3 mei wandelde
Leicesters replica van de Pieterskerk naar het stadhuis,
waar hij door de burgemeester goed werd ontvangen.. •
(MP)
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Groenhazengracht│| Rapenburg Eind juni was de beloofde
voorlichtingsavond voor buurtbewoners over de gang van zaken bij
de bouw van appartementen in de oude Huishoudschool op de hoek
van
het
Rapenburg
en
de
Groenhazengracht.
De
projectontwikkelaar, architect, sloper, aannemer, en makelaar gingen
achtereenvolgens in op de bouw. Ze gaven antwoord op de vragen
en lichtten de verdere gang van zaken toe. Er komt een speciaal
telefoonnummer om incidenten te melden of klachten, de omgeving
blijft bereikbaar. De uitvoerder van Plegt-Vos, de bouwer, is
dagelijks aanwezig voor het geval dat. De buurt krijgt de belangrijke
telefoonnummers en @-mailadressen nog op schrift.
De bijeenkomst was druk bezocht, de sfeer plezierig en open. Zulke
voorlichtingsavonden hebben duidelijk hun nut. Het complex is te
bezichtigen op de Open Monumentendag van 10/11 september. Elk
half uur is er een rondleiding, waarbij het project vanuit
verschillende invalshoeken wordt belicht zoals architectuur,
tekenwerk,
aannemer,
interieurarchitectuur,
duurzaamheid,
installatietechniek, opdrachtgever en dergelijke. (MP)
Langebrug | DUWO studentenappartementen De nieuwe
studentenappartementen op de Langebrug zijn klaar, eind augustus
zijn de meer dan 200 nieuwe bewoners erin getrokken. Studenten
zijn welkom in de stad, maar zo’n grote groep op een klein
oppervlak baart de buurtbewoners zorgen. Hun bezwaren hebben ze
al vaak met DUWO besproken, en er is het nodige gedaan om deze
te ondervangen. Zie de weergave in deze krant van het gesprek dat
Adri Klaassen en Jan Pieters (wijkvereniging) met Hans Pluim en
Peter Mulder (DUWO) voerden. (MP)

Langebrug |│Sluipverkeer Het heeft ruim 30 jaar geduurd, maar
eindelijk is het zover. Naar verwachting komt de gemeente
binnenkort met een oplossing om de Langebrug verkeersveiliger te
maken. Helemaal afsluiten voor doorgaand verkeer kan je deze
route van de zuid- naar de noordkant van onze binnenstad niet,
maar je kan wel tegengaan dat het een steeds gevaarlijker sluiproute
wordt. Voorgesteld wordt de rijrichting om te keren, zodat de
Langebrug als doorgangsroute minder aantrekkelijk wordt. (AK &
JP)
Noordeinde | Op 11 augustus gebeurde er een ernstig ongeluk op
het Noordeindeplein, waarbij twee auto's met hoge snelheid op
elkaar botsten. Het is niet de eerste keer. Rechte stukken op
doorgaande wegen lijken onweerstaanbaar voor snelheidsduivels.
Ze halen daar de schade in van vertraging die ze elders hebben
opgelopen. De buurt vroeg de gemeente om er iets tegen te doen,
maar kreeg een nogal cryptisch antwoord, daarop volgde het in deze
krant opgenomen verzoek aan de wijkvereniging om in actie te
komen. (MvE)
Rapenburg 48 | Pieterskerkhof 4a Nadat de gemeente en
Hillgate besloten hadden hun tegen elkaar aangespannen
rechtszaken over de panden te stoppen, heeft de gemeente gekozen
voor een nieuwe bestemming: appartementen in Rapenburg 48,
binnen de huidige contouren van het gebouw. Daarvoor moet dan
wel eerst het bestemmingplan veranderd worden. De horeca-functie
blijft gehandhaafd voor de voormalige school aan het
Pieterskerkhof en is zelfs uitgebreid naar het gymnastieklokaal
ernaast. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn voor zover bekend
drie zienswijzen ingediend: een zorgvuldig onderbouwde zienswijze
van de buurtbewoners, ondersteund door tenminste 70
ondertekenaars. Een globalere van de wijkvereniging, gericht op de
functie
ACADEMIEWIJK
Doelenterrein | Klankbordgroep WSD-complex De eerste
bijeenkomst van de Klankbordgroep WSD-complex is geweest. Na
de rondleiding door het huidige complex toonde de architect drie
mogelijkheden voor vernieuwing. Al gauw werd duidelijk welke van
de drie de voorkeur van de universiteit had: het campusmodel.
Volgens dit model wordt het hele terrein campus en verdwijnt de
huidige sociale woningbouw. De definitieve beslissing van de
gemeenteraad wordt in het voorjaar van 2017 verwacht.
Ondertussen is de universiteit met de renovatie van het P.J.Vethgebouw in de Nonnensteeg begonnen. Naar verwachting is daarna
het Arsenaal op het Doelenterrein aan de beurt. (JP)

Vlinderen van beton op het terrein van de voormalige Van der Klaauwtoren
bij de Sterrewacht, foto Inge Bochardt

LEVENDAAL-WEST
Garenmarkt parkeergarage | Er zijn verkeersbesluiten in de maak
die de bouw van de ondergrondse parkeergarage mogelijk moeten
maken. Het gaat om de inrichting van het bouwterrein,
veranderingen in de verkeerscirculatie en parkeer(on)mogelijkheden.
Tot donderdag 29 september kunnen zienswijzen worden ingediend.
De conceptbesluiten liggen ter inzage op het stadhuis, zijn
gepubliceerd in de Staatscourant en zijn te downloaden via
onderstaande links:
Het bestuur stelt het erg op prijs in kennis te worden gesteld van uw
eventuele zienswijzen. Het beraadt zich momenteel over de concept
verkeersbesluiten.
Garenmarktgat | De nieuw gebouwde huizen aan de Garenmarkt
zijn klaar. Het straatmeubilair staat weer op zijn plaats, maar er ligt
nog steeds een hoop zand en rotzooi op de boomspiegel van enkele
linden. De herbestrating is ook nogal slordig. De afspraak was dat de
bouwer alles netjes achter zou laten. Misschien komt dat nog. We
zullen er de gemeente om vragen. (MP)

BC De Doelen | Op verzoek van BC De Doelen (de
bewonerscommissie) presenteerde de universiteit de plannen ook
aan de huidige bewoners. Het universitaire voorkeursmodel kreeg
daarbij erg veel aandacht. Wat er met de bewoners gebeurt als er
voor dat model wordt gekozen bleef onderbelicht. Veel bewoners
vonden de presentatie dan ook ronduit teleurstellend. In december
2016 wordt het besluit van de gemeente verwacht. (GS)

Jan van Houtbrug | Herstructurering Jan van Houtbrug en
centrumroute De buurtbewoners van Levendaal-West zijn door de
gemeente op 15 juli schriftelijk ingelicht over de reconstructie van de
Jan van Houtbrug en het deeltracé Jan van Hout van de
centrumroute. Het verkeer wordt gedurende het werk (deels)
omgeleid, maar de buurt blijft ook over de brug bereikbaar, al wordt
deze mogelijk soms kort afgesloten. Voor fietsers en voetgangers
komen er tijdelijke bruggen aan weerskanten van de brug. De
Oostelijke Zoeterwoudsesingel krijgt tijdelijk eenrichtingsververkeer,
het verkeer van de Westelijke Zoeterwoudsesingel wordt omgeleid
via de Lammenschansweg. Over de brug linksaf de Jan van
Houtkade op gaat niet langer. De kade is bereikbaar via een lus over
de Geregracht-Oranjeboomstraat-Levendaal-Korevaarstraat. Het
werk start op 12 september en duurt tot het voorjaar van 2017.
Aanemer is KWS Infra. De gemeente heeft de plannen in een aantal
bijeenkomsten met de buurt besproken, en goed geluisterd naar alle
verbetervoorstellen. (MP)

Kaiserstraat ǀ Sterrewachtlaan De appartementen- en
huizenbouw aan de Kaiserstraat vordert gestaag, de buurt begint
een beetje aan de bouwactiviteit en het bijbehorende lawaai te
wennen. Gelukkig is er tot nu toe geen muziek op de bouwplaats.
Uitvoerder Henny was onmiddellijk bereid om er iets van te zeggen
toen de eerste muziek uit de radio schalde, en dat heeft goed
gewerkt.
Het ‘vlinderen’ van de pas gestorte betonvloer, dat de zogeheten
look van de vloer bepaalt, was zelfs een mooi gezicht. Met een
soort botsautootje wordt dan dag en nacht over de vloer op en neer
gereden tot er een dichte, glanzende, slijtvaste toplaag is bereikt. Er
ontstaat een gelijkmatige cement pap die je steeds opnieuw verdeelt
en schuurt met je vlindermachine Dat herhaal je tot de vloer
helemaal droog is en een eiglans heeft gekregen. Het luistert nauw:
te kort vlinderen gaat fout, maar te lang vlinderen geeft een onrustig
beeld met vlammen en vlekken (www.theconcretefactory.nl) . (IB)

BESTUUR
Aanlichten van drie universiteitsgebouwen | Op 21 april heeft
de gemeenteraad de Illuminatienota 2016 aangenomen. Daarin
wordt ons in het vooruitzicht gesteld dat in volgorde van voorkeur:
de Sterrewacht, Pieterskerk en het Academiegebouw in de toekomst
van zonsondergang tot één uur ’s nachts, ook “aangelicht” zullen
worden. De gemeente is bereid daarvoor eenmalig € 114.500,-- en
verder jaarlijks € 2.850,-- neer te tellen. Dat aanlichten zal “heel
subtiel” gebeuren door alleen aandacht te vestigen op sprekende
details. Ook gebeurt het energiezuinig, door LED-licht te gebruiken.
De wijkvereniging heeft wethouder Laudy een brief gestuurd waarin
we erop aandringen om, als het zover komt, de omwonenden bij de
uitvoeringsplannen te betrekken. Bij zo’n ingreep in de directe
woonomgeving moeten buurtbewoners op zijn minst gehoord
worden, vinden wij. Het nachtelijk aanlichten van gebouwen, kan
mooi zijn en een gevoel van veiligheid geven, maar het is
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verstorender voor mens en dier dan je zou denken. De
Illuminatienota en de raadsbehandeling zijn te vinden op de site van
de
gemeente
https://leiden.notudoc.nl/cgibin/agenda.cgi/action=view/id=51093, de reactie van de
wijkvereniging op onze website www.pieterswijk.nl . (JP)
Buurtkaderoverleg april 2016 | In het Buurtkaderoverleg, waarin
politie, brandweer en gemeentelijke diensten met de
wijkverenigingen om tafel zitten, heeft het bestuur onder meer de
schoonmaakactie in de wijk gemeld. Verder passeerden de
gebruikelijke “pijnpunten” de revue, zoals het sluipverkeer en zware
vrachtverkeer, de schoonmaak van stegen, overlast van geparkeerde
fietsen, geluidshinder van cafébezoekers, en de soms gebrekkige
handhaving bij incidenten en afhandeling van klachten. (JP)
Kerntrekbeveiliging | Onze wijkagent heeft ons verder attent
gemaakt op het feit dat er steeds meer inbraken gepleegd worden
door de kern uit een cilinderslot te trekken. Op You Tube staan
filmpjes over hoe dat in zijn werk gaat, bijvoorbeeld:
https://www.youtube.com/watch?v=4MWGLHyH-WQ
of
https://www.youtube.com/watch?v=bt5Y3tAWlkw. Gelukkig kan
door middel van een “beschermjasje” aan de buitenkant (het slot
kan blijven zitten, geen nieuwe sleutel nodig) het “kerntrekken”
onmogelijk gemaakt worden (http://tinurl.com/hn5oj8j). Maar er
zijn ook cilinders in de handel die beveiligd zijn tegen de
kerntrekmethode. Andere suggesties om uw huis beter bestand te
maken tegen inbraken tref u aan op www.politiekeurmerk.nl. (JP)
Duurzaamheid
|
GoedBurenRoute
Vanwege
de
Duurzaamheidsagenda 2016-2020 organiseert de gemeente op 3
september de GoedBurenRoute waar huiseigenaren kunnen laten
zien hoe ze hun historische panden in de binnenstad duurzamer
gemaakt hebben. Er zijn spelletjes voor de kinderen, koffie en thee
voor bezoekers en de eigenaren geven toelichting op de
maatregelen die ze troffen om hun panden op een goede manier
duurzamer te maken. Bezoekers kunnen bij hen terecht met hun
vragen over wat ze zelf voor ogen hebben. (IK)
Historische winkelpuien | In de Hart van de Stadkrant 145 van
augustus 2015 berichtten we u over de opknapbeurt van historische
winkelpuien in de binnenstad, een project dat Erfgoed Leiden en
Omstreken (ELO) in 2009 samen met de gemeente, eigenaren van
panden, makelaars en winkeliers startte. Het project loopt zo goed
dat er meer gegadigden zijn dan beschikbare subsidie. Er zijn
inmiddels meer dan 80 aanvragen ingediend die jammer genoeg nog
niet allemaal gehonoreerd konden worden. Overal in onze wijk zie
je prachtige, oude puien onder de oude beplating vandaan komen.
Winkeliers zijn er heel tevreden over: ‘Zo’n mooie pui trekt
klanten’, zegt schoenmaken Breel op de Korevaarstraat bij de trotse
rondleiding door de gemeente. Achter de jaren 70 platen van zijn
gevel ging een elegante Art Deco pui schuil. Hij paste na de
restauratie ook zijn etalage aan en krijgt veel positieve reacties. (MP)
Fietsvissen | De beide fietsvis- en voorjaarsschoonmaakacties in
onze wijk onder leiding van Aaf Verkade leverden behalve plezier
ook grote tevredenheid op. Kinderen vonden de vissen en kreeftjes
prachtig, en genoten van het opvissen van wrakken, volwassenen
ook. Vele wrakken werden uit het Steenschuur en Rapenburg
opgevist en vuilniszakken vol straatrommel zijn naar de stort
gebracht. De actie is voor herhaling vatbaar. (MP)
Jaarvergadering PAL april 2016 | De jaarvergadering van de
wijkvereniging in de Lokhorstkerk had naast de gebruikelijke
verantwoording van de activiteiten in 2015 een breed programma.
De aanwezigen bogen zich onder meer over het functioneren van
onze wijkvereniging in het licht van de te verwachten
ontwikkelingen. Wethouder Marleen Damen (Werk en inkomen,
Wijken en financiën) sprak over wijkverenigingen in verband met
de gemeentelijke plannen en Kees Walle belichtte de relatie tussen
de wijkverenigingen en gemeente in het verleden. Het Jaarverslag is
op de website te vinden: www.pieterswijk.nl . (MP)
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Wethouder Marleen Damen aan het woord, foto Sonja Wagemans

Singelpark | De plannen voor de inrichting van het Singelpark
vorderen. Wat onze wijk betreft zijn de voorbereiders van de
‘Vrienden van het Singelpark’ bij de Jan van Houtkade en
Boisotkade aanbeland. In een eerste ontwerpsessie zijn de
uitgangspunten bepaald voor een schetsplan, dat aan de Werkgroep
Vergroening Singelpark van de gemeente is voorgelegd. Gezien de
budgetten is een gefaseerde uitvoering voorgesteld. Daarbij is ook
aandacht besteed aan geheel of gedeeltelijke herbouw van de
Bourgondiëtoren. Voor de haalbaarheid hiervan zijn nog wel extra
fondsen nodig. De volgende stap is afstemming met Stedenbouw en
Landschap van de gemeente, en vervolgens de ontwikkeling van een
definitief schetsplan, dat aan de buurt wordt voorgelegd. (MP)
Wijkborrel | De jaarlijkse wijkborrel is op zaterdag 17 september
op het terras van café L’Espérance aan de Kaiserstraat, hoek
Rapenburg. Bij slecht weer wordt het terras overdekt en kan men
naar binnen. (JP)
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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.
BELANGRIJK TELEFOONNUMMER

Alle onderstaande diensten van gemeente Leiden zijn te bereiken op een
centraal telefoonnummer. Zie ook www.leiden.nl/1 4071
Evenementenklachtenlijn
Graffitimeldlijn
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Politie
Servicepunten: Bedrijven, Bouwen en wonen, Burgerzaken
en belastingen, Inburgering, Parkeren, Woonomgeving, Zorg
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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.
Erelid
J.J.M. Gerritsen
Bestuur
o Jan Pieters, voorzitter
o Friso Postma, penningmeester
o Rita Blankenberg-Houben, secretaris
o Jaap Brüsewitz, bestuurslid
o Aart Martin de Jong, bestuurslid
o Adri Klaassen, bestuurslid
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
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Dit blad wordt met veel liefde door een team van
vrijwilligers gemaakt, voor u. Het is één van de
activiteiten van de Wijkvereniging Pieters- &
Academiewijk en Levendaal-West.

LID WORDEN OF SPONSOREN?
Dat gaat heel gemakkelijk.
Door €6,- per éénpersoonshuishouden of €7,50 voor
een huishouden van meer personen over te maken
op IBAN bankrekening NL47INGB0003664416 van
de wijkvereniging PAL, o.v.v. lidmaatschap [of
donateur]. Hogere bedragen zijn uiteraard van
harte welkom!
Bovendien vragen wij nieuwe leden een mail te
sturen naar info@pieterswijk.nl met uw naam en
adres.
Zeer bedankt!
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