
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten geleide 
 
 

 

Bij de verschijning van deze eerste uitgave van de Hart van de Stadkrant van 2008 maak ik graag van de 

gelegenheid gebruik om u allen een goed jaar te wensen. Het ziet ernaar uit dat het een boeiend en druk jaar wordt 

voor onze wijk. U kunt dat lezen in de rubriek Berichten, waarin kort de lopende zaken worden beschreven die we 

als vereniging zoveel mogelijk samen met de bewoners ondernemen.  

De ontwikkelingen bij de Aalmarkt, Doelengracht en Rijn Gouwe Lijn vragen aandacht. Met een groot deel van de 

bewoners van Levendaal West heeft de gemeente een nieuw plan opgezet voor verandering van de 

verkeerscirculatie in dat deel van de wijk. De gemeente wil dat ook gaan doen voor de Pieterswijk. Een aantal 

bewoners heeft voorts het plan opgevat om de gemeente te vragen nog een kinderspeelplaats in de wijk te maken. 

Die heb je hier nauwelijks en gezien het toenemende aantal kinderen wordt het tijd dat daar verandering in komt. 

Werk genoeg dus, en als u mee wil helpen dan nemen wij dat aanbod graag aan.  

Als wijkvereniging blijven we de leefbaarheid en het welzijn in de wijk bevorderen. We kunnen dat niet zonder u. 

We hopen dan ook dat u dit voorjaar onze algemene ledenvergadering zult bezoeken, ook als u geen lid bent. U 

kunt het dan ter plekke voor het luttele bedrag van vier euro per persoon of vijf euro vijftig per gezin lid worden. 

En in de zomer organiseren we ook dit jaar weer een wijkborrel op de binnenplaats van Ars, waar iedereen—ook 

niet leden--die zich heeft aangemeld van harte welkom is. We zullen u de data bijtijds melden.  

Wilt u reageren op artikelen dan kunt u dat doen via info@pieterswijk.nl of Postbus 11016, 2301 EA Leiden. Zelf 

een stuk voor de krant schrijven? Graag, ook dat kunt u mailen naar het bovenstaande @-mailadres, of posten. De 

krant verschijnt in de eerste weken van april. De kopij moet eind maart binnen zijn. 

 
Leo le Duc, Voorzitter 
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Opinie 
 

Accolade - Clariet Boeye 
 
Le Livre de la Vie est le livre suprême 
Qu’on ne peut ni relire, ni fermer à son choix 
Le fatal feuillet se tourne de lui-même 
Et le passaga adoré ne se lit pas deux fois! 
                                      (Alphonse de Lamartine) 
 
 
Een winkeltje aan het Rapenburg 

 
 
De kleine etalage met allerlei antieke spulletjes 
biedt zicht op wat wel het kleinste winkeltje van 
Leiden moet zijn. Het staat er vol met kasten en 
vitrines met nog veel meer snuisterijen, zoals rijen  
geslepen kristallen glazen tegen een grijsblauwe 
achtergrond, Chinese kommen, een borstbeeld 
van een mooie, zacht glimlachende vrouw ge-
tooid met bloemen, Flora misschien? Borden, 
kettingen, stenen pijpen, een paar malachiet-
groene glazen vazen, aan de achterwand Chinese 
prenten, met een paard of een eenzaam bootje op 
een stille rivier, een schilderij van een klein 
hondje. Zomer en winter op donderdag en  
vrijdag, wanneer het winkeltje geopend is, staan 
er als het weer het toelaat, ook buiten voorwer-
pen, zoals een oude spijkerbak waarvan de vak-
ken gevuld zijn met kleine, aantrekkelijke rom-
meldingen: de één euro bak. Op warme zomer-
namiddagen zit de beheerder met buren en 
vrienden gezellig op straat te borrelen. Soms is er 
ook een vriendelijke zwarte hond met een rode 
halsband, die zijn snuit in de hand van een klant 
duwt: hé ik ben er ook, aai me! 
 

Zo stel ik me een winkeltje uit een roman van 
Dickens voor. Alle voorwerpen hebben een  
verhaal te vertellen en als je het verhaal niet kent, 
kost het niet veel moeite er zelf een te verzinnen.  
Er was eens…een jongen die opgroeide aan het 
Rapenburg als zoon van een kapper,  
Bert Pijnacker.  Bert werd betoverd door de 
wereld in de huizen naast het zijne, want daar 
woonde een bijzondere vrouw die een antiek-
winkeltje had. Zij heette Elisabeth Lucie Heskes -
van Bergen. Ze had haar winkel Accolade ge-
doopt.  
 
Beheerder Bert Pijnacker 

Bert Pijnacker is voorzitter van de Stichting  
Accolade en beheerder van het winkeltje en de 
appartementen in de drie huizen ernaast die van 
de Stichting zijn. Langzaam maar zeker worden 
de voorwerpen uit de nalatenschap van mevrouw 
Heskes-van Bergen nu in het winkeltje te koop 
aangeboden. De betovering is nooit verbroken. 
Bert ontvangt me op de laatste dag van het jaar. 
Als ik binnenkom ruimt hij zijn boekhouding op, 
en klapt de werktafel dicht. Die verdwijnt achter 
de deur van een administratiekast. Er staan twee 
kleine kristallen glaasjes klaar. Hij vertelt:  
“In 1952 begon mevrouw Heskes-van Bergen, 
Betsie voor een kleine kring van vrienden, haar 
antiekwinkel Accolade. In 1962 kocht het echt-
paar Heskes-van Bergen er Rapenburg 13 bij. Ze 
woonden al sinds hun huwelijk in 1936 op  
Rapenburg 11 en waren de eerste bewoners. Het 
oude huis was namelijk afgebroken en op de open 
plek werd in 1935 een nieuw huis gebouwd met 
alle zakelijke stijlkenmerken van die periode.  
In 1965 ging het echtpaar uit elkaar. Mevrouw 
Heskes bleef op het Rapenburg wonen. In 1979 
kocht zij Rapenburg 15 erbij.”  
 
Bert was als kind al door haar gefascineerd. Tante 
Bets kwam bij hen op verjaardagen en was heel 
leuk met de kinderen. Bert leerde mevrouw  
Heskes beter kennen toen hij zo vijftien, zestien 
jaar was. Ze was heel levendig, klein, artistiek en 
elegant. Ze zag er altijd zeer verzorgd en bijzon-
der uit. Hij herinnert zich haar bijvoorbeeld een 
keer, gekleed in een tomaatrode leren broek met 
witte laarzen. Bert vertelt dat al haar kleren en 
schoenen er nog zijn. Ze was gek op schoenen. 
Ze had jurken gemaakt door Jean Pierre, coutu-
rier op Rapenburg 47, die ook voor de prinsessen 
Beatrix en Margriet jurken heeft ontworpen toen 
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zij in Leiden studeerden. Ze had twee tekkeltjes, 
Horatio en Virgile.  
Hij deed kleine klusjes voor haar, bracht oud  
papier weg en ze voerden eindeloze gesprekken. 
Hij kwam door haar in contact met een andere 
wereld vol schoonheid. Mevrouw Heskes had een 
passie voor antiek met een voorliefde voor  
Empire. Zij ging veel naar veilingen, zoals het 
Venduhuis op de Hogewoerd in Leiden en Van 
Stockum in Den Haag. Ook later toen de winkel 
gesloten was, bleef ze op veilingen kopen.”  
 
De winkel vroeger 

De winkel heeft van 1952 tot 1965 zijn bloei-
periode gehad. Heel bijzonder waren de etalages 
die mevrouw Heskes in die periode maakte. Ze 
bedacht een thema en richtte volgens dat thema 
de etalage in. Ze had een grote fantasie: elke twee 
weken bedacht ze iets nieuws. Een etalage in 
kerst- of paassfeer, dat ligt voor de hand, maar ze 
gebruikte ook bijzondere gebeurtenissen zoals 
een bezoek van de koningin van Engeland of van 
Churchill. Een portret van Churchill in zwart-wit 
silhouet met reuzensigaar hing toen als achter-
grond boven een zilveren serveerblad met foto’s 
van belangrijke gebeurtenissen uit het leven van 
Churchill, met aan weerszijden twee grote 
kristallen kandelaars. Een rel met een Russische 
ambassadeur op Schiphol gaf haar inspiratie voor 
een Russische etalage met knipsels van het  
incident. Mevrouw Heskes was aanvankelijk een 
fan van boer Koekkoek. Dat leverde een etalage 
op met het krantje “De Vrije Boer” en porse-
leinen dierenfiguren: een stelletje ganzen en 
Delftswitte koeien. In september maakte ze een 
welkomstetalage voor nieuw aangekomen studen-
ten. Er zijn ook etalages waarin de voorwerpen 
zelf het thema zijn, zoals ‘Hollands antiek’: een 
porseleinen boer en boerinnetje, klederdracht-
sieraden oude tegeltjes met tulpenvaasjes. ‘Wilde 
dieren’, ook zo’n onderwerp: een enorme 
krokodil die dwars door de etalage hing, of een 
schildpad tussen allerlei koraal. Historische on-
derwerpen zoals Michiel de Ruyter, een  
Egyptische etalage met een kleine piramide en 
grafbeeldjes, of een Japanse etalage met netsuké’s 
en Japans porselein.  
 
Fotocollectie  

In het huidige winkeltje herken ik een aantal 
voorwerpen die op de etalagefoto’s te zien zijn. 

Bert haalt oude fotoboeken tevoorschijn met 
prachtige foto’s van alle ontwerpen. Op de foto’s 
zijn duidelijk de deurtjes te zien die, bespannen 
met dun gaas de etalage afsluiten. De houten 
bovenlijsten van de twee deurtjes vormen samen 
een accolade. Ook deze deurtjes zijn bewaard 
gebleven. De bijzondere zwart-wit foto’s zijn 
gemaakt door Marianne Dommisse. Bert geeft 
mij een artikel waarin Marianne Dommisse 
beschrijft hoe zij mevrouw Heskes na de oorlog 
opnieuw had leren kennen. In de oorlog kwam 
mevrouw Heskes tijdens haar voedseltochten op 
het platteland regelmatig bij de familie Dommisse 
langs. De vader van Marianne was plattelandsarts. 
Na de oorlog ging Marianne regelmatig met haar 
moeder winkelen in Leiden. Bij één van die ge-
legenheden bezochten zij ook mevrouw Heskes. 
Daaruit vloeide de opdracht voor het foto-
graferen van de etalages voort. Marianne had 
leren fotograferen als assistente in het fotoatelier 
van Elwa Walkate, een joodse fotografe die vier 
jaar Auschwitz had overleefd. Marianne was op 
zichzelf gaan wonen en was erg blij met de op-
dracht. Om de twee weken belde mevrouw  
Heskes haar als de etalage gereed was. De foto 
werd vrijwel altijd ’s avonds na het eten gemaakt. 
Mevrouw Heskes was altijd ‘laaiend enthousiast’ 
over het resultaat. 
De stichting wil een fotoboekje maken van een 
keuze uit alle foto’s, voordat zij ze zal doneren 
aan het Prentenkabinet. Bij het bekijken van al die 
foto’s bekruipt me de gedachte dat mevrouw 
Heskes haar tijd vooruit was. Ontwerpers nemen 
nu vaak het begrip ‘ervaring’ in de mond, 
winkelen is niet gewoon winkelen, het moet een 
ervaring zijn. De etalages van Accolade waren een 
ervaring.   
 
Stichting Accolade 

Na 1985 ging de gezondheid van Betsie van Ber-
gen, zoals zij zich toen liet noemen, achteruit. Ze 
hield de winkel steeds vaker gesloten. Toen ze 
steeds zieker werd heeft Bert samen met een aan-
tal vrienden de dagelijkse zorg voor haar op zich 
genomen. Eind jaren tachtig had zij de Stichting 
Accolade opgericht met het doel dat na haar 
dood de drie panden aan het Rapenburg met alles 
erop en er aan onder het beheer van deze sticht-
ing zouden komen. Mevrouw van Bergen was 
zich ervan bewust dat de huizen aan een grondige 
restauratie toe waren, maar het ontbrak haar aan 
de middelen om er zelf nog aan te beginnen.  
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Ze had geen specifieke aanwijzingen gegeven 
voor de restauratie. Als de schoonheid van de 
plek maar bewaard zou blijven. Men moest niet 
over het graf heen willen regeren, vond ze. Ze 
had er het volste vertrouwen in dat de stichting 
de waarborg vormde voor het behoud van de 
schoonheid, met Bert als voorzitter en beheerder.  
 

Restauratie van de panden 

Na haar overlijden in februari 1993 is de Stichting 
geactiveerd. Men is direct begonnen met het 
opruimen van de panden. Vooral nummer 13 was 
erg vervallen. Rapenburg 11 is als eerste ver-
bouwd tot drie gemeubileerde appartementen.  
De restauratie van de andere twee huizen vond 
pas veel later plaats, in de jaren 2002- 2003. Er is 
een informatief boekje gemaakt van die 
grootscheepse restauratie. De twee huizen zijn 
verbouwd tot vijf mooie appartementen en een 
studio. Als je langs dit deel van het Rapenburg 
loopt, dan valt de hal in het middelste huis op 
door de mooie rustige en klassieke inrichting met 
de grote tafel in het midden. Ik had mij eigenlijk 
nooit gerealiseerd dat dit de entree was naar de 
drie appartementen in dat pand. Er komt trou-
wens vanaf 1 maart een appartement vrij.*) 
 

Bert was niet alleen medeopdrachtgever en plan-
nenmaker van de restauratie, hij heeft ook eigen-
handig de restauratie mee helpen uitvoeren. Hij 
had na 25 jaar bij de politie een timmeropleiding 
gevolgd. Dat kwam hem nu goed van pas. Hij 
vertelt wat een ongelofelijke klus het is geweest, 
eerst het opruimen van de enorme hoeveelheid 
spullen die overal in dozen en koffers opgeslagen 
waren, daarna de zeer grondige verbouwing. 
Mevrouw Van Bergen kon namelijk niets weg-
gooien. Alles was er nog.  
Het resultaat mag er zijn: in de zorgvuldig geres-
taureerde huizen een aantal schitterende ap-
partementen en een sprookjesachtig winkeltje, 
beheerd door een bijzonder beminnelijk mens.  
Bets Heskes-van Bergen had het aan geen betere 
beheerder kunnen achterlaten.  
 
*) informatie: 
Stichting Accolade 
Rapenburg 11, 2311 GD Leiden 
tel: 071-5121332 / gsm: 06-21410988 
 

 

 
 

 

Jan van Kempen –Marjolein Pouw 

In de Hart van de Stadkrant van september vorig 
jaar stond een mooie tekening van de Garen-
markt zoals die in het verleden was. De redactie 
had deze gekregen van een van de vroegere re-
dactieleden, die hem in zijn archief had. De 
tekening was niet gesigneerd en we konden niet 
achterhalen van wie hij was. Toen hebben we de 
tekening zonder vermelding opgenomen. Dat 
hoort niet en het was dan ook niet verwonderlijk 
dat er op een dag een telefoontje kwam van 
Esther van Kempen, bewoonster van de Garen-
markt, die ons erop wees dat we tegen de regels 
hadden gezondigd. Esther vertelde dat haar 
broer, die zijn hele jeugd op de Garenmarkt 
woonde, de tekening had gemaakt. Ze gaf alsnog 
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de toestemming om hem te plaatsen, mits we 
zouden vermelden dat hij door haar broer was 
gemaakt. Dat doen we natuurlijk graag.    
 
De familie Van Kempen is een oude, Leidse fami-
lie die sinds het begin van de vorige eeuw op de 
Garenmarkt woont. Vader van Kempen had er 
een Schoenmakerij in het huis dat de familie sinds 
de jaren zeventig, toen haar zuster het kocht en 
opknapte, opnieuw bewoont. Moeder van  
Kempen verhuurde in het huis schuin  
ertegenover dat ook van de familie was kamers 
aan ‘commensalen’, mensen die bij een familie in 
de kost zijn. Esther kan er prachtig over vertellen 
en in een volgende uitgave van deze krant zullen 
we haar aan het woord laten. Nu gaat het over 
haar broer.  
 
Jan van Kempen was de tweede zoon van de  
kinderrijke familie Van kempen. Hij werd in 1920 
geboren en stierf enige jaren geleden. Hij was een 
van die goed opgeleide, oude meubelmakers met 
grote liefde voor het vak die ook konden restau-
reren, tekenen en ontwerpen. Dat had hij geleerd 
op de ambachtschool, de opleiding die  hij tegen 
het advies van zijn schoolmeester verkoos boven 
de hem aangeraden ULO. Hij heeft er nooit spijt 
van gehad. Tekenen en meubels maken was zijn 
lust in zijn leven, zoals te zien is aan enkele 
prachtig uitgevoerde kasten van zijn hand bij 
Esther thuis en de door ons geplaatste tekening. 
Vol trots en plezier vertelt ze over de door haar 
bewaarde onderdelen van het door haar broer 
ontworpen en behalve de gewichten geheel in 
hout uitgevoerde uurwerk. “Stel je voor”, zegt ze 
“al die radertjes van hout”. Het uurwerk heeft Jan 
helaas niet meer kunnen afmaken. De  onder-
delen zijn nu bij haar zwager in Canada, die dat 
zal doen. 
 
Jan kon goed leren en hield behalve van meubels 
maken, tekenen en ontwerpen ook van lezen. In 
de bunker van het strafkamp waarin de Duitsers 
hem in de Tweede Wereldoorlog  samen met een 
Fransman opsloten, omdat hij van sabotage werd 
verdacht had hij zichzelf om niet gek te worden 
Frans geleerd. Hij sprak die taal vloeiend en kon 
hem ook goed lezen. Hij was als zoveel jongens 
in de tweede wereldoorlog met zijn oudere broer 
opgepakt en naar een werkkamp gedeporteerd. 
De jongere zoons van de familie wisten zich  

bijtijds uit de voeten te maken en ontsnapten aan 
de deportatie. Jan overleefde het kamp en keerde 
terug naar Leiden, de stad waar hij zijn leven lang 
gek op is geweest. Hij nam de draad weer op en 
werd meubelmaker. 
 
Hij kende de betekenis van elke gevelsteen en de 
geschiedenis van elk gebouw. Als er iets nieuws 
werd gebouwd zat hij er met zijn neus bovenop. 
Dagelijks ging hij erheen om te zien hoe het werk 
vorderde en commentaar te leveren. Soms vond 
hij de nieuwbouw prachtig, zoals de tempel op de 
binnenplaats van het Museum van Oudheden of 
de molen bij de Morspoort, soms gruwde hij er-
van zoals van de afbraak van de huizen op de 
Garenmarkt toen daar eind jaren zestig een lelijke 
garage werd gebouwd.  
Jan was zeer precies en heeft vele Leidse plekken 
getekend. Bij Esther heeft zijn waterverftekening 
van het centrum van Hillegom een ereplaats in de 
woonkamer. Hij hangt naast de foto waarop je 
Jan aan het schilderij ziet werken. Jans andere 
werk is onder de broers en zusters verdeeld. Wie 
weet of er niet nog eens zo’n mooie tekening van 
onze wijk boven tafel komt. 
 

 

 
voor informatie:  w w w . p u z z l e - l e i d e n . n l 
 

 

Regenten en kuise maagden 

Phil Brand 
 
Op een prachtige zonnige herfstdag begin  
oktober van het vorige jaar vond in de wintertuin 
van de Hortus Botanicus onder grote belang-
stelling de presentatie van het boek Regenten en 
kuise maagden plaats. Namens het college van 
regenten van het Eva van Hoogeveenshofje,  
gelegen aan de Doelensteeg in onze wijk, bood 
voorzitter J.H. Huizenga  de burgemeester het 
eerste exemplaar aan. Behalve de heer Huizenga 
maken ook de heren O.J. Tromp, P.G. Vink en 
N. Kroon deel uit van het college. 
 
In zijn toespraak vertelde de heer Huizenga hoe 
het boek tot stand is gekomen. Het gaat om een 
co-productie van de historici F. Boersma en  
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G. Dusseldorp-Kingma. De Leidse historica 
Greet Dusseldorp-Kingma heeft het onder-
zoekswerk gedaan. Zij is gespecialiseerd in de 
sociale geschiedenis van Nederland op basis van 
archiefonderzoek. Frits Boersma, die eveneens in 
Leiden geschiedenis studeerde, heeft het schrijven 
voor zijn rekening genomen.  
 
Al jaren bestond er behoefte aan het verhaal 
achter het hofje. Wie woonden er? Wie waren de 
bestuurders? Vooral de titel regent maakte de 
mensen nieuwsgierig: “Wat betekent dat precies? 
Het klinkt zo ouderwets”. Het leek een goed 
moment om aan deze behoefte tegemoet te ko-
men, omdat het hofje onderhand meer dan 350 
jaar oud is. Hof, regentenhuis en ingangspoort 
zijn tussen 1654 en 1659 gebouwd. Het bleek nog 
een hele klus om de geschiedenis te achterhalen, 
omdat de gegevens op allerlei verschillende plek-
ken--ook buiten Leiden--verzameld moesten 
worden. Het merkwaardige was dat er het minste 
te vinden was over de recentere periode van  
ca.. 1900 tot 1939, omdat er toen veel archivalia 
verloren zijn gegaan. Verschillende concepten van 
de vorm die de publicatie moest krijgen passeer-
den de revue, totdat het college van regenten 
gaandeweg tot de conclusie kwam dat een  
toegankelijk boek voor een breder publiek het 
aardigst zou zijn. Het college heeft toen op advies 
van dr. Noordam en Prof. van Maanen,  
oud-directeur van het Regio Archief in Leiden, 
zijn keuze voor de schrijvers van het boek laten 
vallen op mevrouw Dusseldorp-Kingma en de 
heer Boersma.  
 
Huizenga memoreerde onder andere de grote 
restauratie in de periode van 1982 tot 1985, bij de 
totstandkoming waarvan hijzelf trouwens een 
zeer belangrijke rol heeft gespeeld. Aan deze 
grootscheepse restauratie wordt in het boek een 
apart hoofdstuk gewijd en het is aan die restau-
ratie te danken dat het hofje er nu zo prachtig 
uitziet. In verband daarmee spreekt Huizenga 
namens het bestuur zijn grote zorg uit over de 
huidige bouwplannen voor braakliggende ABN 
terrein aan de Doelengracht, dat direct aan het 
hofje grenst. Met name de plannen voor een on-
dergrondse garage benauwen hem. Deze garage 
zal dicht in de buurt komen van de eveneens in 
de periode 1982-1985 bijzonder knap geres-
taureerde hofjesmuur. Er is niet veel voor-
stellingsvermogen voor nodig om te bedenken 

hoezeer het graven van bouwputten, wijzigingen 
in de grondwaterstanden en heiwerk, om  een 
paar bouwactiviteiten te noemen, een gevaar 
vormen voor de hofjesmuur en de hofjeswo-
ningen. Ook het voortbestaan van de imposante 
beuk op het terrein zal door de bouwactiviteiten 
in gevaar komen. Huizenga deed dan ook met 
klem een beroep op degenen die invloed kunnen 
uitoefenen op de plannen om ze zo aan te passen 
dat ze de bijzondere cultureel-historische om-
geving in hun waarde laten. Ten slotte sprak hij 
een dankwoord uit aan alle personen, organisaties 
en stichtingen die de uitgave van het boek mede 
hebben gefinancierd,  en overhandigde het eerste 
exemplaar aan de burgemeester. Deze bedankte 
hem in een aardige speech en beloofde voor 
zover dat in zijn vermogen ligt zorg te zullen 
dragen voor het behoud van het hofje en de 
beuk. 
 

 
 
Op de kaft van het boek staat een foto van het 
hofje waarop de rode beuk in volle glorie zijn 
nieuwe nog lichtrode bladerkroon ten toon 
spreidt. Er bloeien tulpen in de tuin en het schaap 
bovenop de pomp tekent zich af tegen de donk-
ere stam van de beuk. De foto is genomen in de 
lente van 2007. Uit de tekst blijkt dat het schaap 
verwijst naar de schapen in het wapen van de 
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familie Van Hoogeveen. Zo mooi als op de foto, 
zo moet het er ongeveer ook uitgezien hebben 
toen het hofje in 1659 opgeleverd werd. Maar dan 
zonder de beuk, want dat was---als hij er al was—
toen nog maar een heel klein plantje. 
 
Het hofje is gebouwd in opdracht van Eva van 
Hoogeveen. Zij had zelf haar testament geschre-
ven in 1650, twee jaar voor haar dood. Daarin 
had zij onder andere bepaald dat er met haar geld 
“gecoft sal werden een ledigh erff ofte huysinghe, 
daerop getimmert ende gemaect sal werden een 
hoofken van twaelff of dertien huyskens ofte 
cameren, daer in elcx sal woonen een eerlijcke 
vroupersoon, tenminste 40 jaren out, geen man 
hebbende.” Zij had een voorkeur voor kuise 
maagden, maar was praktisch genoeg om te be-
seffen dat er onder de vrouwen van boven de 40 
jaar meer weduwen dan kuise maagden waren. 
Haar broer, die belast was met de uitvoering van 
het testament en tevens de eerste regent was, en 
haar neef, zijn mede-regent, hebben al gauw voor 
zevenduizend gulden een stuk binnenterrein aan 
de Doelengracht kunnen kopen. Ten behoeve 
van een achter uitgang kochten ze voor 635 
gulden er nog een klein perceel bij. De stadsarchi-
tect Arent van ’s-Gravesande, die ook een aantal 
huizen aan het Rapenburg ontworpen heeft, heeft 
een eerste ontwerp gemaakt. In 1653 is de bouw 
begonnen. In het najaar van 1654 waren de huis-
jes klaar en in 1655 kwam het poorthuis met de 
regentenkamer tot stand. Daar hangt tot op de 
dag van vandaag het portret van Eva van 
Hoogeveen. In 1659 is de toegangspoort aan de 
Doelensteeg met twee Toscaanse pilasters 
toegevoegd. 
 
In het boek wordt de opvolging van de regenten 
van de afgelopen 350 jaar beschreven. Achterin is 
bovendien ook een beknopte biografie van alle 
regenten toegevoegd. Tot 1939 waren de regen-
ten nog steeds, al is het dan langzamerhand wel 
erg in de verte, familie van Eva. Zij had bepaald 
dat die beslist van het mannelijke geslacht 
moesten zijn en daar is braaf de hand aan ge-
houden tot 1893. In dat jaar is de eerste vrouweli-
jke regent benoemd: Anna Pompeja van  
Roijen-Quintus. Tot 1939 heeft de familie Van 
Royen het regentschap vervuld. Daarna is de zorg 
voor het hofje in handen gekomen van de toen-
malige burgemeester van Leiden, Van de Sande 

Bakhuyzen. In 1943 heeft de directeur van de 
Twentse Bank, G.R.D. Crommelin, het  
regentschap op zich genomen en sindsdien is het 
hofje beheerd door directeuren en werknemers 
van de latere ABN.  
 
De revenuen uit de nalatenschap van Eva van 
Hoogeveen waren in 1939 vrijwel uitgeput. Na de 
oorlog raakte het hofje steeds meer in verval. 
Tenslotte zijn de Rijksdienst voor Monumenten-
zorg, de provincie Zuid-Holland en de ministeries 
van CRM en VROM bijgesprongen in de kosten 
voor de hoognodige restauratie in 1982-1985. De 
gemeente Leiden had zich garant gesteld voor een 
lening door het hofje van een miljoen. De toen-
malige wethouder Peters had zich daarvoor 
ingezet. Nu kan het hofje zichzelf helemaal be-
druipen uit de huurinkomsten.  
Behalve de restauratie en de regenten krijgen ook 
de bewoners van vroeger tot nu volop aandacht 
in het boek, al is over de vroegere bewoonsters 
niet zoveel bekend als over de regenten. Voor de 
selectie van de bewoners waren en zijn de regen-
ten nog steeds verantwoordelijk. Sinds 1985, na 
de grote restauratie, is men echter afgeweken van 
de voorwaarde dat er alleen alleenstaande vrou-
wen boven de 40 jaar toegelaten mochten wor-
den: de leeftijdsgrens is losgelaten. Ook de eis van 
kuisheid, zo die ooit al te controleren zou zijn, is 
afgeschaft en evenmin speelt godsdienstige  
gezindheid nog een rol. Er wonen nu trouwens 
ook mannen.  
 
De vroegere bewoonsters moeten het er prettig 
gevonden hebben: vrijwel allemaal bleven ze er 
tot hun dood wonen en velen werden er oud tot 
zeer oud. Naar de maatstaven van de tijd werd er 
goed voor ze gezorgd. Ze kregen dagelijks brood, 
en vanaf 1710 kregen ze één gulden weekgeld in 
plaats van het vlees dat ze daarvoor altijd in het 
najaar gekregen hadden. In plaats van een vaatje 
boter kregen ze vanaf 1770 acht gulden per jaar 
om zelf boter te kopen, een soort persoonsge-
bonden budget voor voedsel dus. Met kerst kre-
gen alle vrouwen de jaarlijkse preuve, een soort 
kerstpakket. Daarin zaten onder andere kleding, 
drank en turf om de kachel brandend te houden. 
Ook was er eens een welgestelde Leidenaar, de 
heer Justus, die een speciaal legaat naliet met de 
bepaling dat de bewoonsters ieder jaar met Pasen 
een krentenbrood kregen. Deze traditie bestaat in 
een andere, modernere vorm nog steeds: alle be-
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woners ontvangen elk jaar een kerstpakket 
van het college van regenten.  
 
Het boek, dat prettig en helder is geschreven, 
geeft naast een goed beeld over de geschiedenis 
van het hofje en passant boeiende informatie 
over het regentendom en het bestuur van Leiden 
vanaf de tijd van de stichting van het hofje. Ook 
komen de achtergronden waartegen dit alles zich 
afspeelde aan bod. In de jaren van de stichting en 
de bouw werd Leiden geteisterd door vier 
pestepidemieën, wat het realiseren van de plannen 
beslist bemoeilijkt zal hebben. In 1723 werd de 
rust in het hofje zelf verstoord door een conflict 
tussen de regenten onderling. Twee regenten vo-
erden een proces tegen een derde, wegens ver-
meend financieel wanbeheer. De twee betrokken 
een aantal van de bewoonsters erbij door ze met 
een protestbrief te laten getuigen. In 1807 heeft 
ook het hofje schade opgelopen bij de kruitramp. 
De schilder Arie Momberg ontving toen 110,34 
gulden voor het inzetten van nieuwe ramen. Al 
met al was het hofje voor de bewoonsters van 
vroeger een oase van rust. Dat is het nu nog 
steeds. Eva van Hoogeveen kan tevreden zijn en 
hopelijk ook blijven. 
 
Het boek is voor de prijs van  17.50 te ver-
krijgen bij boekhandel de Kler of Kooyker in de 
Breestraat. Een andere mogelijkheid is  18,-- 
over te maken op bankrekening nummer 
56.66.46.382 t.n.v. de Stichting Eva van Hoogev-
een te Leiden waarna het boek over de post 
wordt toegezonden. 
 

 

Dieren in de wijk -  Clariet Boeye 

De ijsvogel  

Eigenlijk wilde ik een stukje schrijven over het 
kauwtje. Er nestelt namelijk jaarlijks een stelletje 
in onze schoorsteen, wat ik erg gezellig vind. Als 
je in bed ligt, hoor je de vogels ’s morgens boven 
je hoofd wakker worden met allerlei geluiden, het 
gescharrel, het opgewonden gepiep als de eieren 
uitgekomen zijn en de ouders met voer aan ko-
men vliegen, de kalmerende geluiden van de oud-
ers. Naarmate de jongen groeien wordt het gepiep 
sterker. Dat doet me plezier: ze groeien goed! Dat 
kan je een paar weken volgen tot het ineens stil is: 
de jongen zijn uitgevlogen. Ik mis dan de inmid-
dels zo vertrouwd geworden en geruststellende 
nestgeluiden.  
 
Het kauwtje behoort tot de meest voorkomende 
vogels in Leiden, staat in het boekje Buiten de 
perken, uitgegeven door de gemeente Leiden. Ik 
zat daarover na te denken, toen ik ineens een 
lichtgevende blauwe schicht over het water van 
het Rapenburg zag schieten. Een ijsvogel! Ik kon 
mijn ogen nauwelijks geloven, maar dat felle 
blauw, het kon toch niet anders dan van een 
ijsvogel zijn. Als het zo was, dan moet het toch de 
minst voorkomende vogel in Leiden zijn. In het 
boekje buiten de perken is er over hem dan ook 
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niets te vinden. Ik had mijn twijfels, want zoals 
bekend broedt de ijsvogel in holen en tussen de 
wortels van omgevallen bomen langs steile oevers 
van beken en grote vijvers. Ik dacht dat ze eigen-
lijk alleen in Limburg voorkomen. 
 
Na wat gezoek op het internet weet ik nu dat het 
zou kunnen, dat ik een ijsvogel heb gezien. Hij 
behoort tot de scharrelaarvogels, waaronder de 
bijeneters, de scharrelaars en de hoppen. Er zijn 
honderden soorten ijsvogels, maar in Nederland 
komt er maar één soort voor: de Europese IJsvo-
gel, Alcedo Atthis. Kenmerkend is de fluorescer-
ende blauwe rug. Dat lichtgevende effect wordt 
niet veroorzaakt door pigment, maar door de 
breking van het licht. De ijsvogel is iets kleiner 
dan een spreeuw, heeft een relatief grote snavel 
en zijn buik is licht oranjebruin. Dat was trou-
wens niet te zien boven het donkerbruine water 
van de gracht.  
 
Het was begin december. Na het broedseizoen 
van eind maart tot en met augustus zwerven de 
vogels tot ver voorbij hun broedplaatsen. Er zijn 
meldingen van ijsvogels uit het Amsterdamse Bos 
en Den Haag, dus waarom niet in Leiden? Ook 
aan zee kun je dan ijsvogels aantreffen. Hij komt 
in heel Nederland voor en vooral de Biesbosch is 
een geliefde plek. Het aantal neemt zelfs toe sinds 
er in 1995 een start is gemaakt met het Project 
IJsvogel, waaraan onder andere Natuurmonu-
menten en de Vogelbescherming Nederland 
meewerken. Het project bestaat onder meer uit 
het herstel van steile oevers langs beken. Plekken 
waar beken waren rechtgetrokken mogen weer 
meanderen. Het kan dus echt, dat ik een ijsvogel 
heb gezien. Wie onder u nog meer? 
 

 

 

Zelfstandige ondernemers  

Ju&Ju op de Doezastraat -  Marjolijn Pouw 
 

 
Foto: Marjolijn Pouw 

 
Ju&Ju 

Op de Doezastraat in de richting van de Jan van 
Houtkade is sinds 2004 de interieurwinkel Ju & Ju 
gevestigd. Daan en Marcel Ju verkopen er antieke 
kasten, nieuwe houten tafels, vintage design 
meubelen, lampen en andere voorwerpen om het 
interieur te verfraaien. Hun winkel heeft grote 
charme. De liefde voor hun koopwaar en het 
enthousiasme waarmee zij die verzorgen stralen 
er vanaf. Je gaat er met plezier rondneuzen en als 
ze tijd heeft dan schenkt Daan thee of koffie aan 
een van de lange houten tafels. 
  
Daan en Marcel Ju zijn geboren en getogen Lei-
denaren. Marcel groeide op in Cronestein, de 
buurt van de oude groente en fruitveiling, Daan 
in Leiden Zuid West. Ze kennen elkaar al vanaf 
de schoolbanken en delen hun liefde voor am-
bachtelijk handwerk en de geheimen van oude 
meubelen met hun laatjes, sierlatten en houts-
nijwerk. Ze houden niet van de gelikte massapro-
ducten die je overal ziet, vervaardigd uit materiaal 
dat je bij een volgende trend weggooit, maar van 
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mooie voorwerpen van duurzaam materiaal, die 
niet vervelen en zo deugdelijk gemaakt zijn dat ze 
eeuwen meekunnen. Hun logo, de naam Ju & Ju 
in lichtgroene letters tegen een heldergroene 
achtergrond, wijst daarop. 
 
De droom 

Daan heet eigenlijk Daniëlla maar ze heeft haar 
naam afgekort tot Daan. Marcels achternaam: Ju 
is een verbastering van het Franse Dieu. Zoals 
meer Leidenaren stamt hij af van de Hugenoten, 
Franse protestanten die in de 16e eeuw na de  
Bartholomeusnacht naar Leiden zijn gevlucht, of 
in 1656 toen Lodewijk de IV het Edict van  
Nantes herriep en de vervolging van de protes-
tanten in Frankrijk opnieuw in alle hevigheid los-
barstte. Beiden kennen de Doezastraat van haver 
tot gort. Ze fietsten er in hun jeugd doorheen op 
weg naar school of de disco. Toen in 2005 het 
winkelpand vrijkwam waarin de zonnestudio 
Tropicana was gevestigd hebben ze geen moment 
geaarzeld en het gehuurd. Marcel was toen nog 
mede eigenaar van Velvet op de Nieuwe Rijn, 
maar droomde van een eigen zaak in de binnen-
stad. Daan wilde al jaren lang haar werk in de 
begeleiding van gehandicapten afwisselen met 
woninginrichting. Als kind struinde ze met haar 
vader rommelmarkten af en had ze zich in de 
herkomst en het behoud van haar aankopen ver-
diept. Ze weet intussen alles van zwaluwstaarten, 
houten pinnen, bijenwas, lakken, verfsoorten, 
restauratie, reparatie en stijlen. Marcel heeft het 
voor een eigen zaak benodigde commerciële ver-
nuft en de HBO opleiding, Daan een HBO 
opleiding voor inrichtingswerk, geduld en oog 
voor het bijzondere. Ze hebben drie jaar over 
hun omschakeling naar het zelfstandig on-
dernemerschap gedaan en zijn met vrijwel niets 
begonnen. Nu hebben ze een vaste klantenkring 
van bedrijven en particulieren in Leiden en om-
geving. Ook verkopen ze het nodige aan inciden-
tele bezoekers van de Doezastraat. Je kunt bij hen 
terecht voor kleinigheden van twee euro maar 
ook kasten en tafels kopen die meer dan twee 
duizend euro kosten. Het is hard werken en ze 
moeten alle zeilen bijzetten, maar ze doen het met 
plezier.  
 
De Doezastraat 

De Doezastraat is een aantrekkelijke winkelstraat. 
De saamhorigheid onder de winkeliers is groot. 

Het gaat voor het merendeel om familiebedrijven 
en men staat elkaar met raad en daad terzijde. Als 
er wat is dan kun je altijd een beroep doen op je 
buren. De straat ligt in het verlengde van de voor 
toeristen aantrekkelijke Pieterswijk, vlakbij de 
drukke markt en de Breestraat. Via de Jan van 
Houtkade en de  Witte Singel is hij goed te 
bereiken en je kunt er bijna altijd je auto kwijt. Je 
hebt de ruimte om je koopwaar buiten uit te 
stallen en zo mensen naar binnen te lokken. De 
straat oogt ruim en vriendelijk en voor de ver-
moeide fun shopper zijn er aantrekkelijke  
horecagelegenheden om uit te rusten. De 
doorslag bij hun keuze gaf het feit dat ze een huis 
konden kopen op de Jan van Houtkade. Wonen 
en werken zijn nu gemakkelijk te combineren, 
waardoor ze meer tijd hebben voor de opvoeding 
van hun drie kinderen. “Kinderen hebben 
aandacht nodig en je moet bereikbaar voor ze 
zijn”, vinden ze. “Je bent zo thuis of bij de 
winkel, en als het nodig is, bijvoorbeeld wanneer 
een klant ’s avonds iets op wil halen of als je wat 
af moet maken, dan kun je er in alle rust heen.” 
Veel klanten komen uit de buurt. Het zijn jonge 
mensen die hun huis of bedrijf willen inrichten. 
Daan en Marcel adviseren ze en leveren de be-
nodigde meubels en inrichting. Grootschalige 
bedrijven liggen niet op hun terrein, net zomin als 
de koppeling met binnenhuisarchitectuur of ver-
bouwingen. Ze willen hun bedrijf graag klein 
houden. Ze werken het liefste met zijn tweeën en 
zijn gelukkig met wat ze hebben bereikt.   
 
De klanten 

De klanten van Ju en Ju zijn mensen met een 
ontwikkelde smaak en een voorliefde voor de 
speelse combinatie van verschillende stijlen. Ze 
komen uit de buurt, maar ook van buiten de stad 
want de roep van de winkel verbreidt zich snel. 
Mensen die eenmaal iets bij Ju&Ju hebben ge-
kocht komen terug omdat ze van de sfeer in de 
winkel houden en er altijd wel iets van hun gading 
vinden. Zij hebben geduld en willen hun huis niet 
in een klap inrichten, maar genieten van het 
zoeken en de vondsten die je dan doet. Wie uit is 
op een standaardinrichting, bijvoorbeeld in de 
stijl van IKEA, en snel klaar wil zijn voelt zich bij 
hen niet thuis. Daan stuurt zulke klanten meestal 
door, want ze kan ze niet helpen. “Je ziet het aan 
de teleurgestelde blik als ze binnen rondkijken”, 
zegt ze. “Soms zie je een omslag,  maar meestel 
gaan ze onverrichter zake weg”. Het hindert haar 
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niet, want ze wil haar eigen keuze kunnen volgen. 
Mogelijk komt daar ooit verandering in en moet 
ook Ju&Ju zich om te overleven op massaproduc-
ten richten maar gelukkig ziet het daar voorlopig 
niet naar uit. Concurrerend met Het Stokpaardje, 
de interieurwinkel op de hoek van de Doezastraat 
en de Raamsteeg, is de winkel niet. “Het Stok-
paardje richt zich op het mensen met een 
klassieke smaak, dat is een ander segment van de 
markt,” aldus Marcel. 
 
Het  assortiment 

“De plaats waar je zit is bepalend voor wat je 
aanbiedt”, zeggen beiden. In een betonnen, nieuw 
winkelpand zou hun gevarieerde aanbod van 
moderne en antieke meubelen niet tot zijn recht 
komen. Ze halen hun kasten uit Frankrijk en 
Spanje, maar ook uit Denemarken en Italië, het 
Mekka van het moderne design. Ook laten ze in 
een Nederlands atelier nieuwe tafels maken uit 
hardhout met een duurzaamheids keurmerk. Om 
hun aanbod telkens te kunnen vernieuwen gaan 
ze naar beurzen in binnen- en buitenland, maar 
via internet kopen ze niet. Marktplaats heeft een 
beperkt aanbod, dat zelden bij hun assortiment 
past. “Het gaat meestal om Biedermeier 
meubelen, Mechelse kasten of wat de mensen 
voor antiek aanzien. Je moet er ver voor reizen, 
wat tijd en geld kost en krijgt soms nieuwe of 
quasi oude meubelen voorgezet. Sommige 
meubelen zijn niet te plaatsen of te vervoeren, of 
ze zijn  veel te duur. Mensen die wat moois heb-
ben laten het meestal veilen of verkopen het aan 
een antiquair in de buurt”, zeggen ze. Ook Daan 
en Marcel krijgen het nodige te koop aangeboden. 
In het begin gingen ze nog wel eens bij de men-
sen kijken, maar nu vragen ze eerst om een foto 
en de vraagprijs voor ze gaan onderhandelen: “Je 
moet wel je kosten eruit halen en je winst anders 
kun je niet investeren.” Ze weten dat maar al te 
goed. Ze kunnen in hun winkel geen voorraad 
kwijt, opslag is duur en ongebruikte meubelen 
gaan erop achteruit net als leegstaande huizen.        
 
De stad 

“Leiden is een mooie stad met veel mogelijkhe-
den, maar er zijn plaatsen die hard achteruit gaan. 
De Korevaarstraat en het parkeerplein op de 
Garenmarkt zijn als entree van de binnenstad 
onaantrekkelijk. Je ziet het aan de winkels in dat 
deel van de wijk. Veel panden staan leeg of er 

vestigen zich vage bedrijfjes die meestal na korte 
tijd weer verdwijnen. Voor fietsers is de 
Breestraat een ramp. Daan heeft haar kinderen 
verboden om er doorheen te fietsen. Ze nemen 
de Rijn of het Rapenburg als alternatieve route. 
“Het fietst minder lekker maar je hoeft tenminste 
niet bang te zijn dat je tussen de bussen en 
lossende vrachtwagens wordt vermalen”, zegt ze. 
Ze wil de oude trams wel terug en vindt zelfs de 
Rijn Gouwe Lijn beter dan bussen. Volgens haar 
kan de tram de stad de nodige economische im-
puls geven. Marcel vindt het gevaarte te groot. 
“Waarom kiezen ze voor zo’n brede sneltram en 
niet voor een gewone, die Katwijk en Noordwijk 
zoals vroeger met de Leidse binnenstad ver-
bindt?” vraagt hij zich af.  
 
Beiden zijn het ermee eens als het doorgaand 
verkeer in de wijk wordt beperkt, ook als dat tot 
gevolg heeft dat je om moet rijden. “Het zou 
mooi zijn als hardrijden in de binnenstad en op 
de singels onmogelijk wordt gemaakt. Er zijn 
twee scholen op de hoek van het Rapenburg en 
de Doezastraat. Kinderen en hun ouders steken 
de Doezastraat over, maar de kruisingen zijn 
onoverzichtelijk. Veel ouders brengen hun kin-
deren met de auto naar school en willen dan snel 
even in de buurt parkeren. Kinderen overzien het 
verkeer niet, ze zijn met heel andere dingen bezig. 
Je ziet het mislopen. De 30 km borden helpen 
niet, net zomin als de drempels op de Jan van 
Houtkade. Daar stoort geen mens zich aan. Leer 
de mensen weer om een eindje te fietsen of te 
lopen. Daar is nooit iemand slechter van gewor-
den”.  
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In gesprek met René Verdel, voorzitter 
Districtsraad Binnenstad Zuid  
Marjolijn Pouw 
 

 
Foto: Marjolijn Pouw 

 
René Verdel is wijkmanager bij de gemeente  
Leiden. Hij is voorzitter van de Districtsraad  
Binnenstad Zuid die zich in onze wijk bekom-
mert om verbetering van de inrichting van de 
wijk. René wil elke straat in zijn district kennen, 
vandaar dat we het gesprek niet houden op zijn 
kantoor aan de Admiraal Banckertweg maar in de 
wijk. Hij ziet het als zijn taak om de bewoners bij 
de inrichting van de stad te betrekken. “De dis-
trictraad is daar heel geschikt voor, want daar 
zitten mensen in die weten wat er in de buurt 
speelt. Je moet natuurlijk wel zorgen dat het 
bereik van de raad en de lijn van het stadsbestuur 
duidelijk zijn, want anders leidt het tot 
teleurstellingen. Mensen praten niet met elkaar, 
maar denken wel voor elkaar. Ze maken plannen 
en veronderstellen dat het wel goed zit. Tegengas 
uit de buurt legt dan de boel plat. Men betrekt 
zijn stellingen en graaft zich in. Soms duurt het 
jaren voor zoiets is opgelost. Je kunt dat voorko-
men door bewoners mee te laten praten en uit te 
leggen wat haalbaar is en wat niet. Je stuit dan op 
zaken die je van achter je tafel niet ziet.” 
 

Betrokkenheid krijg je alleen als de gemeente beloften 
nakomt. De parkeerplaats voor het hofje “De Gekroonde 
Liefdepoort” nog steeds in gebruik, ondanks de toezegging 
dat hij zou vervallen..   
“Die parkeerplaats kan helaas nog niet worden 
opgeheven omdat een van de bewoners bezwaar 
maakt. Hij beroept zich op het bestuur van de 
wijkvereniging, dat hem volgens zijn zeggen heeft 
beloofd dat die parkeerplaats blijft bestaan. Het is 
een mooi voorbeeld van de manier waarop mis-
verstanden ontstaan. In de Districtsraad hebben 
we besproken waarom de parkeerplaats beter kan 
worden opgeheven en dat is met de betreffende 
afdeling besproken, maar ook bij de gemeente 
werken we soms langs elkaar heen. Als iemand 
vanwege tegenstrijdige berichten iets op zijn be-
loop laat en mij niet vraagt hoe het zit, dan kan 
het een hele tijd duren voordat ik in de gaten krijg 
waarom het vastzit en kan ingrijpen. Er moet nog 
veel gebeuren voor we elkaar op het juiste mo-
ment weten te vinden. Niet iedereen geeft zijn 
standpunt even gemakkelijk op en er zijn nog 
steeds lastige schotten tussen de afdelingen, maar 
we zijn op de goede weg. Ook hierbij is de 
wijkmanager een onmisbare schakel, omdat hij 
ook de kant van de bewoners kent. Hij kan ver-
klaren hoe de vork in de steel zit en ervoor 
zorgen dat de gemeente afspraken nakomt of 
duidelijk maakt waarom dat nog niet kan. Zoiets 
voorkomt dat bewoners en ambtenaren van  
elkaar denken dat ze van een andere planeet  
komen.”    
 
Is het dan niet tegenstrijdig dat de gemeente zonder de 
districtsraad naar zijn mening te vragen de GFT zuilen 
weghaalt, omdat er wel eens vuilniszakken ingaan? Je zou 
die zuilen heel goed kunnen gebruiken om ’s zomers de 
mensen van de meeuwenplaag te verlossen.. 
“Het besluit om ermee te stoppen kan niet wor-
den teruggedraaid. De mensen zijn kennelijk nog 
niet rijp voor afvalscheiding. Ze gooien plastic en 
allerlei vuilnis in die GFT zuilen en dat accepteert 
het bedrijf dat het afval tot compost verwerkt 
niet, omdat scheiding duur is. De lading moet dan 
terug naar de vuilverbranding in Leiden en uitein-
delijk kost dat meer dan het oplevert. Het heen 
en weer slepen van vuilnis over de weg is ook nog 
eens slecht voor het milieu en compostering is 
tegenwoordig niet milieuvriendelijker dan ver-
branding. De nieuwe verbrandingsovens zijn echt 
heel goed.” 
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Je had die bakken toch een ander doel kunnen geven? Als 
iedereen zijn etensresten erin zou doen dan zou je de 
meeuwenoverlast in de binnenstad kunnen inperken. Ik 
denk dat mensen daar wel aan mee hadden willen werken.   
“Ik ben bang van niet. Mensen zijn ge-
makzuchtig. Ook al mag je sommige straten niet 
inrijden het gebeurt toch als dat voordeel 
oplevert, net zoals overtreding van de snelheid-
slimiet. Zo is het met afvalscheiding ook. Al zou 
je mensen tien keer uitleggen waarom het in hun 
voordeel is om alleen etensresten in de GFT-zuil 
te doen, dan nog gooien sommigen er van alles en 
nog wat in. Zo’n bak is daar niet op berekend en 
voor je het weet ben je verder van huis dan 
tevoren. En zelfs al zou het in sommige buurten 
lukken, dan is er in de binnenstad ook nog eens 
sprake van afvaltoerisme. Passanten dumpen ’s 
ochtends lukraak hun huisvuil op straat en daar 
komen dan alsnog meeuwen, katten en ratten op 
af. Je ziet het ook bij papier en glascontainers. 
Mensen zetten er van alles bij, ook huisvuil. Plaat-
sen waar containers staan worden dan als open-
bare vuilstort benut. Sommige mensen denken 
dat je de mensen kunt dwingen om zich aan de 
regels te houden, maar dat helpt zolang als het 
duurt en je moet er met je neus bovenop gaan 
staan. Het zou wat uitmaken als bewoners iemand 
op zijn gedrag aanspreken, maar dat zie ik in de 
anonimiteit van de binnenstad niet zo gauw ge-
beuren. Het is ook niet altijd verstandig.” 
 
Al pratend over de wens van sommige bewoners om 
verkeer uit de binnenstad te weren komen we op de span-
ning tussen wonen in de stad en de stad als cultureel en 
maatschappelijk centrum. René zou het mooi vinden als er 
in Leiden zoiets komt als een milieu label. 
“In een aantal grote steden heb je nu al labels per 
buurt waaraan je kunt aflezen hoeveel industrie er 
is, verkeer en horeca. Mensen die ergens een huis 
willen kopen weten dan waar ze aan toe zijn. Dat 
voorkomt teleurstellingen. Op zo’n label zou je 
ook gegevens kwijt kunnen over speelplaatsen 
voor kinderen, scholen, de mogelijkheid om je 
hond uit te laten, evenementen, parkeren, winkels 
en noem maar op. Het zou voor ons als amb-
tenaren gemakkelijker zijn als we niet telkens de 
discussie hoeven aangaan. Leiden heeft een 
prachtige binnenstad waarin het leuk wonen is 
maar sommige bewoners willen alleen de lusten 
van het wonen in een stad. Die kun je niet los 
zien van de lasten. In de stad heb je winkels op 
loopafstand en een hoop vertier, maar die winkels 

moeten wel worden bevoorraad en bezoekers 
willen zich vermaken. Als dat niet kan blijven ze 
weg. De gemeente zou erbij winnen als ze een 
heldere keuze maakt. Dan weet iedereen wat hij 
kan verwachten of je nou bewoner, ondernemer 
of bezoeker bent. In veel bijeenkomsten over de 
ontwikkeling van Leiden lijkt het alsof de ge-
meente het iedereen naar de zin wil maken en dat 
kan natuurlijk niet.”  
 
Veel oude, buitenlandse steden kun je met de auto niet 
meer in. In Leiden zijn slechts enkele straten voor gemotor-
iseerd verkeer afgesloten. Denk jij dat verdere inperking 
mogelijk is?  
“Als je autoverkeer in de binnenstad wil terug-
dringen dan moet je daar consequent in zijn en 
zorgen dat je de voorwaarden schept waaronder 
zoiets kan. Dus toegankelijke parkeerplaatsen aan 
de rand van de stad en openbaar vervoer naar het 
centrum, een goed functionerende ringweg en 
duidelijke wegwijzers. Maak je keuze duidelijk en 
voer je plannen uit. De discussie over de RGL gaf 
aanvankelijk scherpte en vaart aan de plannen, 
maar werkt nu verlammend. Je kunt verkeer en 
vervoer in de stad niet los zien van wat er in de 
omgeving gaat gebeuren. Daar zul je hoe dan ook 
rekening mee moeten houden, want Leiden mag 
als internationale universiteitsstad niet geïsoleerd 
raken.”  
 
Ben je niet bang dat verdere inperking ondernemers af-
schrikt? Zoveel  winkels zijn er in de binnenstad niet 
meer. Je loopt het risico het er nog minder worden.. 
“Mijn ervaring is dat ondernemers in autovrije 
binnensteden het vaak heel goed doen als ze maar 
weten waar ze aan toe zijn. Winkelen doe je voor 
je plezier, in een mooie, schone omgeving zonder 
het gevaar overreden te worden. Het ophalen van 
de gekochte waar kan ook buiten de stad.  
Bewoners maken deel uit van een goed vestig-
ingsklimaat. Ze hebben dezelfde belangen als de 
ondernemers al lijkt dat soms anders. Een on-
dernemer wil dat zijn onderneming rendeert. Dat 
kan niet zonder bewoners, want die zorgen voor 
een basisomzet en leven in de brouwerij. Beide 
groepen hebben belang bij een veilige, verzorgde  
stad. Vuil en verwaarlozing jagen de mensen weg, 
eerst de ondernemers, dan de kapitaalkrachtige 
bewoners. Vervolgens treedt het verval in, gaten 
worden opgevuld door steeds armoediger on-
dernemingen en tenslotte staat een groot deel van 
de panden leeg en wordt dichtgespijkerd. Neem 
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de entree van Leiden bij het station. Het is daar 
guur en rommelig. Dat straalt af op de winkels. 
Er vestigen zich steeds meer belbedrijfjes en 
broodjeszaken in die buurt. Mensen voelen zich 
onveilig en lopen er zo snel mogelijk doorheen of 
nemen de bus. Leiden wordt pas aantrekkelijk als 
je de Blauwpoortbrug over bent.”  
 
Geldt dat niet ook voor de entree van de binnenstad bij de 
Garenmarkt? Ben jij het eens met wat Piet van Veen en 
Peter van Swieten daar al eerder over zeiden in de Hart 
van de Stadkrant?     
“Ja, dat plein is een overblijfsel uit de tijd dat men 
grootschalige evenementen naar de binnenstad 
wilde halen. Over het effect dacht men niet na 
met als gevolg dat de kosten de baten ruim over-
troffen. Neem Werfpop, ook al was er geen 
sprake van vernielingen dan nog hadden al die 
dansende mensen tot gevolg dat de grond in het 
Van der Werfpark zo stevig werd aangestampt dat 
de wortels van de bomen bekneld raakten. Je zag 
het park achteruit gaan. Het evenementenplein op 
de Garenmarkt was aanvankelijk ook een ramp. 
Bij evenementen ramde men de tentharingen 
zonder meer de grond in. De schade aan de be-
strating, kabels of leidingen werd niet op de vero-
orzaker verhaald. Schoongemaakt werd er door 
de organisatoren ook niet en na afloop leek het 
alsof er een veldslag had gewoed. Nu gaat het 
veel beter, al heeft de omslag lang geduurd. Je 
zou het plein aantrekkelijker kunnen maken door 
er bomen omheen te zetten en een ondergrondse 
parkeergarage te maken. Je hebt dan een mooie 
looproute van de markt naar de Breestraat, wat 
nieuwe winkels zou kunnen aantrekken. Dat zou 
ook effect hebben op de Korevaarstraat. Het zou 
de hele buurt omhoog halen. Ook bij het station 
zou je bomen moeten planten, maar dat kan 
helaas niet meer. Stadsontwerpers werken nog te 
weinig samen met uitvoerende diensten. Bij het 
ontwerpen van het plein heeft men niet aan het 
planten van bomen gedacht en nu zit de grond 
vol met leidingen.”  
 
Kijk jij met plezier terug op het afgelopen jaar? 
“Ik vind het een prachtig jaar. De manier waarop 
bewoners van Levendaal West met de gemeente 
de discussie hebben voorbereid over het circu-
latieplan voor Levendaal West is voorbeeldig. De 
discussie zelf was open en plezierig. Men luisterde 
naar elkaars argumenten en koos vrijwel eensgez-
ind voor de beste oplossing. Verder zijn we erin 

geslaagd om een plan te maken voor de gestage 
vervanging van de kastanjes op de Jan van Hout-
kade, is de speelplaats aan de Pieterskerkgracht 
opgeknapt en komt er iets om het kapot varen 
van de waterplanten in de singels en grachten 
tegen te gaan. Ik weet wat je nu gaat zeggen. Tijd 
voor het opknappen van de bomen in de wijk en 
de opvulling van de gaten. Daar gaan we in 2008 
mee beginnen.”   
 

 

Rubrieken en Berichten 

 

Aalmarkt - F. Hendrikse-Pompe 

 
16e eeuwse kom, Archeologisch Centrum van de gemeente Leiden 
 
In juni en november 2007 zijn er bijeenkomsten 
geweest van de Klankbordgroep, waarin de  
wijkverenigingen, winkeliers, Stichting Aal-
marktgebied, de Bomenbond en anderen belang-
hebbenden zitten, met wethouder Witteman en 
het projectteam. Hierbij zijn nogal wat punten 
besproken, waarvan ik enkele belangrijke zal noe-
men.  
Ten eerste organisatorisch: er lijkt een voort-
durende wisseling van projectmedewerkers en 
zelfs leiders te zijn. Dit bevordert het contact 
binnen zo’n grote groep niet echt. Verder is de 
status van de klankbordgroep niet helemaal 
duidelijk. Volgens de gemeente krijgt de klank-
bordgroep informatie toegestuurd ter advisering 
voordat de stuurgroep ermee aan de gang gaat. 
Sommige leden van de klankbordgroep willen 
graag meer invloed hebben. 
Nu de meer concrete punten: bij Koninklijk Be-
sluit worden de panden van Apotheek centraal en  
Fortis (blok V&D) niet onteigend ten gunste van 
de gemeente. Verder is de sloop van de oude 
Aalmarktschool voortvarend ter hand genomen. 
Deze school heeft nog prachtig gefigureerd in de 
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tentoonstelling over Leidse schoolgebouwen in 
de Openbare Bibliotheek tijdens de Boekenweek 
(thema: De gelukkige klas, naar Th. Thijssen). Er 
is archeologisch onderzoek gedaan, waarbij zeer 
interessante vondsten zijn gedaan (zie de foto’s): 
niet alleen voorwerpen waaronder tinnen borden 
met Catherina’s wiel (haar martelaarssymbool) in 
de rand gestempeld, maar ook goed bewaarde en 
heel oude funderingen, en greppels met  
wetenswaardig afval. Begin december zijn de 
archeologische activiteiten op het terrein gestopt 
maar het onderzoek naar de objecten gaat  
binnenin het archeologische centrum door.  
Intussen werd de bodem aan de Aalmarkt steeds 
verder uitgediept, en wordt alles bouwrijp  
ge-maakt voor de nieuwbouw van kelder, keuken, 
en daarboven winkel, foyer en een tweede zaal 
voor de Stadsgehoorzaal. Bovendien krijgen de 
plannen voor de Cultuurtuin--het binnenterrein--
meer vorm. Rondom de grote beuk zal een ge-
biedje komen dat bedekt wordt met een soort 
fijne kiezeltjes zoals op de Hooglandse Kerk-
gracht, verder groen in verplaatsbare chique  
bakken, en dit alles moet toegankelijk worden 
vanuit het huidige LVC, een doorgang vanaf het 
nieuw te bouwen bruggetje tussen Waag-
hoofdbrug en Kippenbrug, en een nieuwe door-
gang vanaf de Mandenmakerssteeg, ongeveer ter 
hoogte van de monumentale zij-ingang van de 
Waag/Boterhal. Het nieuwe bruggetje voor voet-
gangers zal een dwarse opgang krijgen aan beide 
zijden zodat fietsers worden gedwongen af te 
stappen en de voetgangers niet in de weg zitten. 
De Kippenbrug zelf zal worden vervangen door 
een soortgelijke brug, die naar verwachting in 
april 2009 klaar is. Voor het gat van Van Nelle en 
achterterrein is er het plan om rondom de flinke 
boom die er al staat een laag blok te bouwen, 
waarin op de begane grond winkeltjes komen met 
een plat dak dat voor de woningen rondom dak-
terras moet worden. Voor het Boommarktblok 
werden voorlopige schetsen gepresenteerd, die 
nog moeten worden aangepast. Zeker is wel dat 
het monumentale deel van het postkantoor aan 
de Breestraat wordt behouden, en dat de nieuwe 
appartementen rondom een groen binnenterrein 
komen. Onzeker is nog hoe de invulling wordt 
van Aalmarkt 1-4, aangezien het hier om monu-
menten gaat en er commercieel gezien weinig 
mogelijk is. Ik heb altijd gepleit voor een 
kledingwinkel: in het zicht van H&M in de Haar-
lemmerstraat, en vandaar een natuurlijke loop 

naar de rest van de Aalmarkt. Zo wordt het 
‘winkelloopje’ vanaf Hoogstraat/Donkersteeg of 
Waaghoofdbrug vanzelf opgerekt naar de Vrou-
wensteeg.  
 

 
 

Foto olielampje, Archeologisch Centrum van de gemeente Leiden. 
Olielampjes waren in de middeleeuwen en de eeuwen erna de belan-

grijkste lichtbron in huis, kaarsen waren duur. In de kom kregen de 

zieken in het gasthuis hun soep of pap opgediend.  

 

 

Bureau Discriminatiezaken 

Het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden 
en haaglanden heeft het bestuur verzocht om in 
de Hart van de Stadkrant bekendheid te geven 
aan de wijze waarop discriminatie kan worden 
gemeld. Het gaat dan om discriminatie op grond 
van afkomst, handicap, sekse, seksuele voorkeur 
en leeftijd. Het bureau heeft een eigen website, 
waarop doel en werkwijze zijn te vinden en dis-
criminatie—ook anoniem—kan worden gemeld.  
 
www.discriminatiezaken.nl 

Voor jongeren is er een speciale website 
http://nononsensesite.nl. Mailen naar het bureau 
kan ook: bureaudiscriminatiezaken@gmail.com   
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Buurtkaderoverleg  

Marcel Schikhof  en Marjolijn Pouw 

In oktober 2007 heeft de politie in het Buurt-
kaderoverleg nog eens gewezen op het risico van  
inbraken in de binnenstad. Het aantal inbraken 
neemt toe, vooral op de begane grond. Huizen 
zijn niet goed afgesloten en soms zo slecht ver-
licht dat gemorrel aan deuren of ramen nauwelijks 
opvalt.  
Op www.politiekeurmerk.nl is op te zoeken hoe 
je dat kunt verbeteren. De gedoogplek voor 
harddrugsgebruikers bij het station is opgeheven, 
wat maakt dat de overlast door dealers en ge-
bruikers zich over de stad heeft verspreid. De 
politie vraagt nieuwe haarden te melden. Die 
kunnen dan worden aangepakt.  
In onze wijk neemt de overlast van cafés op het 
Rapenburg volgens bewoners toe. Ook hier helpt 
melden via de horeca klachtenlijn. We hebben 
nogmaals  gevraagd om de illegale vuilstort en het 
gerommel op de Garenmarkt en in de Hoefstraat 
bij de Korevaarstraat aan te pakken. Dat is 
moeilijk, omdat de politie uitsluitend iets kan 
doen als zij de daders op heterdaad kan betrap-
pen. Meld het derhalve als u iets ziet gebeuren dat 
niet in de haak is, bijvoorbeeld dealen of vuil-
storten. De telefoonnummers die u kunt  
gebruiken staan elders in deze krant.   
Tenslotte hebben we gesproken over de plannen 
van de politie om een Inwonerscontactgroep in te 
stellen voor de omgeving Leiden Voorschoten, 
om de veiligheid in het gebied te kunnen bespre-
ken. Zie het stuk over bewonersparticipatie in 
deze krant. Alle in het buurtkaderoverleg verte-
genwoordigde wijk-verenigingen hebben met 
klem gezegd dat zij het buurtkaderoverleg zeer op 
prijs stellen en geen behoefte hebben aan overleg 
dat ver afstaat van wat er in de binnenstadswijken 
speelt. Het buurtkaderoverleg werkt goed. Prob-
lemen kunnen direct met de wijkagenten worden 
besproken en de wijkverenigingen wisselen hun 
ervaringen uit. Aan een overleg op hoger abstrac-
tieniveau is elders mogelijk behoefte, maar niet in 
ons gezelschap. Wij beperken ons tot de dage-
lijkse narigheid.    

Circulatieplan Levendaal West  

Jenny Groenendijk en Marjolijn Pouw 

In onze vorige Hart van de Stadkrant hebben we 
u over de plannen bericht voor de verkeerscircu-
latie in Levendaal West, met name de Raamsteeg, 
Hoefstraat en Garenmarkt. We gaven aan dat de 
gemeente in september een voorlichtings-
bijeenkomst zou houden voor de bewoners, 
waarbij een aantal plannen de revue zou passeren. 
Deze bijeenkomst is inmiddels geweest. De op-
komst was groot en men was eensgezind. De 
overgrote meerderheid van de aanwezigen koos 
voor de volgende maatregelen:  

� Afsluiten van alle drie de delen van de 
Hoefstraat door een paaltje of ander 
straatmeubilair in het midden van de 
delen. Zo blijven de woningen bereik-
baar, maar is doorgaand verkeer on-
mogelijk.  

� Afsluiten van het middengedeelte van de 
Raamsteeg aan de kant van de Garen-
markt. Er komt een keermogelijkheid 
aan het einde van dit gedeelte en een  
pleintje waarbij ook de bomenrij van de 
Garenmarkt kan worden doorgezet. 

� Afsluiten van het gedeelte van de Garen-
markt aan de oneven zijde voor 
autoverkeer. 

 
Omdat de Hoefstraat wordt afgesloten zal op het 
gedeelte van de Garenmarkt tussen Hoefstraat en 
Raamsteeg tweerichtingsverkeer nodig zijn. Het 
kruispunt Raamsteeg-Garenmarkt wordt her-
ingericht en er komt eenrichtingsverkeer in de 
Raamsteeg, tussen de Doezastraat en de Sint Ja-
cobsgracht. De suggesties van de bewoners voor 
parkeren, vrachtverkeer, laden en lossen en der-
gelijke worden nog nader onderzocht.  

 
De wijkvereniging zal contact leggen met be-
drijven en bewoners die hun opslag of garage 
hebben in het af te sluiten gebied om de plannen 
te bespreken. Dat is intussen grotendeels ge-
beurd. Het merendeel van de mensen die we 
hebben gesproken blijkt er geen bezwaar tegen te 
hebben, mits hun ruimte bereikbaar blijft en zij 
op de Doezastraat of Korevaarstraat kunnen  
blijven laden en lossen. De gemeente maakt ver-
volgens het verkeersontwerp en het plan voor de 
verkeersborden. Tenslotte bereidt de gemeente 
een zogeheten verkeersbesluit voor waarop be-
langhebbenden formeel kunnen reageren. Het 
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ontwerp voor de inrichting van het kruispunt 
Garenmarkt Raamsteeg wordt samen met be-
woners die zich daarvoor hebben opgegeven ge-
maakt.  
Naar verwachting zal dit alles ongeveer een half 
jaar duren. Als er nieuws is zal de gemeente   de 
bewoners en de bedrijven per brief inlichten.   
 

Circulatieplan Pieterswijk 

Anton de Gruyl 

Met binnenkort de gemeente zijn er binnenkort 
ge-sprekken over de volgende onderwerpen: 

� Evaluatie van de herinrichting van de  
binnenstad: Binnenste beter; 

� Een mogelijke aanpassing van de  
verkeerscirculatie in de Pieterswijk. We  
willen nagaan of een knip in de wijk 
mogelijk is. Aan het overleg zullen ook 
vertegen-woordigers van de Pieterskerk, 
stadsparkeerplan en de winkeliers-
vereniging  
deelnemen. 

 
Indien u uw gedachten hierover kwijt wil, aarzel 
dan niet om ons dat te laten weten, zodat we deze 
kunnen betrekken bij de plannen. 

Districtsraad 
Clariet Boeye en Marjolijn Pouw 

Sinds de vorige uitgave van de Hart van de 
Stadkrant in september 2007 is in de Districtsraad  
gesproken over kapotte straatlantaarns op de Jan 
van Houtkade, enige hinderlijke paaltjes op de 
Garenmarkt, de beloofde verdwijning van de 
parkeerplaats bij de Gekroonde Liefdepoort, 
verwaarloosde bomen in de wijk, het vervang-
ingsplan voor de kastanjes en meidoorns op de 
Jan van Houtkade, de vervanging van de niet 
passende, afgeschreven straatlantaarns op de 
Garenmarkt en Jacobsgracht, de immer ver-

vuilende gaten in de bebouwing van Rapenburg 
en Garenmarkt, de herbestrating van de Hoef-
straat en de vernielingen aan nesten en planten in 
de grachten en singels door te hard varende ple-
zierboten.    
 
Op de vraag hoe het komt dat het Servicepunt 
Woonomgeving, waar bewoners kleine onge-
makken zoals kapotte straatlantaarns, illegale 
afvaldumping of overvolle prullenbakken kunnen 
melden, zo slecht bereikbaar is kregen we ten 
antwoord dat de huidige werkwijze behalve voor-
delen ook nadelen heeft. Het voordeel van één 
centraal meldpunt voor alle onderhoudsklachten 
is dat die meteen genoteerd worden en dat de-
gene die belt niet eindeloos wordt doorverbon-
den. Het nadeel is dat de lijn bij veel bellers over-
bezet raakt, of onbezet is als de telefonist pau-
zeert. In beide gevallen krijgt men het bekende 
bandje dat eeuwig het aantal wachtenden meldt.  
 
Een ander nadeel van de huidige werkwijze is de 
uitbesteding van het uitvoerende werk. De ge-
meente doet dat op basis van concurrerende of-
fertes. Het winnende bedrijf stuurt voor één ka-
potte straat-lantaarn geen hoogwerker de weg op, 
maar wacht tot een hele rits lampen in een gebied 
het begeeft. Dat zoiets de stad niet veiliger maakt 
weet men, maar het is uit de tijd om als gemeente 
zelf uitvoerders in dienst te nemen en voor aan-
besteden gelden nu eenmaal Europese regels. De 
kapotte lantaarns op de Jan van Houtkade zijn nu 
gelukkig weer gemaakt.   
 
Aan de herbestrating van de Hoefstraat was te 
zien hoe moeilijk het is om als gemeente grip te 
hebben  op uitbesteed werk. De herbestrating was 
nodig omdat de putten niet meer goed waren. Die 
zijn keurig vervangen en ook de straat ligt er net-
jes bij. De stratenmakers deden hun best, begeleid 
door oorverdovende muziek waar menigeen zijn 
beklag over deed. In de bestrating is her en der 
een merkwaardig patroon aangebracht. Omdat de 
rode straatklinkers op waren hebben de straten-
makers her en der grijze betonklinkers gebruikt. 
Wie zoals ik naar de reden vroeg kreeg te horen 
dat de rode klinkers op waren.        
Over de nare paaltjes voor de nummers 23 en 25 
op de Garenmarkt waren we het snel eens. Die 
kunnen tot opluchting van alle parkeervergun-
ninghouders weg, want menigeen heeft zich aan 
die paaltjes gestoten. De gemeente heeft beloofd 
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om ze spoedig weg te halen. We hopen dat het 
sneller gebeurt dan de parkeerplaats weghalen 
vóór de “Gekroonde Liefdepoort”. De parkeer-
plaats daar kan volgens de gemeente niet worden 
opgeheven, omdat een van de buurtbewoners er 
bezwaar tegen heeft. De vervanging van de straat-
lantaarns op Jacobsgracht en Garenmarkt is in-
middels opgenomen in het vervangingsplan voor 
straatverlichting. We horen nog wanneer dat deel 
van de wijk aan de beurt is. 
 
Voor de vervanging van de bomen op de Jan van 
Houtkade ligt er eveneens een plan en zijn de 
benodigde bomen aangeschaft. De oude bomen 
blijven staan zolang als dat verantwoord is en 
intussen wordt er een nieuwe rij vleugelnoten 
achter deze bomenrij aangeplant. Nu maar hopen 
dat die op tijd groot zijn om de gevreesde kaalslag 
te maskeren. Verder maakt de gemeente op basis 
van de in de vorige Hart van de Stadkrant gepub-
liceerde inventarisatie van bedreigde bomen in 
onze wijk een verzorgingsplan dat in 2008 wordt 
opgezet en uitgevoerd. Voor het afremmen van te 
hard varen is ook een plan in de maak. Nu nog de 
opvulling van de beruchte gaten. 
 
Bewoners hebben via info@pieterswijk.nl 
verschillende zaken gemeld. We hopen dat het 
vaker gaat gebeuren, want wij kunnen niet alles in 
de gaten houden. 
 

 
De Jan van Houtkade rond 1900, Copyright 2007 De Peter 

Schröder Collectie 

 

Leids monument voor gedeporteerde 
en vermoorde joodse stadgenoten 
Clariet Boeye  

“Ik vrees dat de woorden die ik zou kunnen  
vinden, hoe ik ze ook koos, te ver achter zouden 
blijven bij de smartelijke en wrange gevoelens, die 
het bij mij en bij mijn ambtgenooten heeft  

opgeroepen; en, ik ben ervan overtuigd, ook bij u 
en bij talloozen binnen en, waar zij het zullen 
vernemen, buiten onze grenzen.” Ik lees deze 
woorden--voor het eerst moet ik u bekennen--
van professor R.P. Cleveringa uit een rede die hij 
hield op 26 november 1940 in het Groot Audito-
rium van de universiteit aan het Rapenburg, naar 
aanleiding van de ontheffing van professor E.M. 
Meijers uit zijn functie van hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden. Niet alleen Meijers 
werd uit zijn ambt ontheven, nog zestien andere 
personeelsleden van de Leidse universiteit zijn 
toen ontslagen, omdat zij joods waren.  
 
Het was begonnen met de instructie van de 
Duitse bezetter geen joden in overheidsdienst aan 
te stellen of te bevorderen. Vervolgens werd aan 
alle ambtenaren de plicht opgelegd een Ariër-
verklaring te tekenen. Alle drieënzeventig Leidse 
hoogleraren hebben deze verklaring getekend, 
ook Cleveringa, decaan van de juridische faculteit. 
Daar had hij later spijt van. Daarom besloot hij 
een protestrede te houden toen het bericht kwam 
dat alle joodse ambtenaren ontslagen zouden 
worden, waaronder Meijers, hoogleraar burgerlijk 
recht en internationaal privaatrecht. (*) Dat het 
na november 1940 nog zoveel erger zou worden 
dat er helemaal geen woorden meer voor te vin-
den zijn wist men toen nog niet.  
 
Jaarlijks wordt deze moedige daad op 26 novem-
ber met een lezing herdacht, op zo’n 35 plaatsen 
in het binnen- en buitenland. In Leiden wordt de 
lezing gehouden door de hoogleraar die de 
Cleveringa leerstoel(*2) bekleedt. De herinnering 
leeft dankzij deze jaarlijkse herdenking voort. De 
universiteit wil met de herdenking inspireren tot 
eigenzinnigheid en er haar onafhankelijkheid mee 
benadrukken. 
Op dit moment staat de geschiedenis van de 
twintigste eeuw van ons land en Europa meer in 
de belangstelling dan ooit. Zo kunnen we nu een 
televisieserie volgen, gemaakt met medewerking 
van Geert Mak naar zijn boek “In Europa”, waar 
hij letterlijk en figuurlijk naar sporen zoekt uit het 
verleden. En zo is het komende jaar uitgeroepen 
tot het jaar van de geschiedenis. Het lijkt alsof de 
behoefte terug te kijken toeneemt: hoe heeft het 
ooit zover kunnen komen? Zouden we er een les 
uit kunnen leren nu in onze tijd zoveel op losse 
schroeven staat, waardoor de standpunten,  
kennelijk in een poging greep op de zaak te  
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krijgen, steeds meer lijken te polariseren en 
verharden in ongenuanceerde oneliners?  
 
De grote lijnen zijn ons misschien wel min of 
meer bekend, maar weten wij hoe het is gegaan in 
Leiden, na de rede van Cleveringa, kennen wij de 
geschiedenis van de joodse burgers van Leiden? 
Zijn er sporen uit het verleden, is er een monu-
ment om bij stil te staan om ons aan die 
geschiedenis te herinneren? In 2003 is in de  
Lakenhal een tentoonstelling georganiseerd om 
de Leidse joden te herdenken die zestig jaar 
eerder waren gedeporteerd en omgebracht. Bij die 
tentoonstelling is een publicatie uitgegeven: Joden 
in Leiden en omgeving 1933-1945. Daarin kun-
nen we de verhalen terugvinden van de joodse 
burgers die gedeporteerd en vermoord zijn, naast 
de verhalen van de mensen die onderduikers een 
plaats gaven. Een tastbaar herdenkingsmonument 
op een historisch betekenisvolle plek in de stad is 
er echter niet. Niet dat er in Leiden geen her-
denkingsmonumenten aan de tweede wereldoor-
log te vinden zijn, integendeel. Er zijn er zeker 
een stuk of tien die aan deze oorlog en de  
slachtoffers uit de verschillende (beroeps)groepen 
herinneren. Bij molen de Valk bevindt zich het 
‘officiële’ bevrijdings-monument, waar ieder jaar 
op vier mei de officiële dodenherdenking 
plaatsvindt. Des te vreemder, zo niet  
schrijnender, is het dat er in de hele stad geen 
monument te vinden is ter herdenking van de 
Leidse, joodse slachtoffers. Want juist deze groep, 
toch niet een onaanzienlijk deel van de Leidse 
bevolking, is toen het zwaarst getroffen zonder 
enige andere reden dan hun joods zijn. 
 
Om die reden is het verheugend dat het College 
van B&W enige tijd geleden een comité van aan-
beveling heeft aangesteld voor een monument ter 
nagedachtenis van de joodse Leidenaren. Op dit 
moment bevindt het project zich nog in een te 
pril stadium om u er concrete mededelingen over 
te kunnen doen, maar omdat in de Pieters- en 
Academiewijk de meeste herinneringen liggen —
de uit de 18e eeuw daterende synagoge ligt in 
onze wijk en op het Pieterskerkhof was in de 
jaren dertig van de vorige eeuw de joodse lagere 
school gevestigd--ligt het voor de hand dat het 
monument in deze wijk zal komen, als de plannen 
doorgaan. Het zou een monument kunnen wor-
den, waarbij wij ons kunnen bezinnen op de 
vraag hoe wij nu tegenover buitenlanders en 

Nederlanders van buitenlandse afkomst staan in 
deze stad, die vroeger bekend stond om zijn gast-
vrijheid. Eerst zullen we echter de plannen van 
het nieuwe college moeten afwachten. We zullen 
u in de volgende edities van deze krant op de 
hoogte houden van de voortgang. 
 
(*) Schokkende redevoeringen, JP. Guépin  
(redactie), Nijg & Van Ditmaal, 1990 
(2*) De leerstoel bestaat sinds 1970. De Cleveringahoo-
gleraar geeft college over “vraagstukken op het gebied van 
vrijheid en verantwoordelijkheid”.) 

 
 

Participatie van de burger  

Clariet Boeye 

In oktober 2007 vonden er twee bijeenkomsten 
plaats met een vergelijkbaar doel: de evaluatie van 
de districtsraden en de bijeenkomst met als doel 
de Leidse burgers nauwer te betrekken bij het 
overleg over ruimtelijke ordening en veiligheid 
met gemeente en politie. Deze initiatieven staan 
niet los van een algemene tendens in de huidige 
samenleving. Niet alleen politici zoeken contact 
met de burger, ook op allerlei andere gebieden 
wordt onze mening gevraagd. Hoe gefundeerd 
die mening kan zijn, is maar de vraag. Wat instan-
ties die geacht worden wel kennis van zaken te 
hebben met al die informatie kunnen doen is ook 
niet zo duidelijk, maar het lijkt een mooi demo-
cratisch streven. Hieronder in het kort de zaken 
die in de genoemde bijeenkomsten zijn  
besproken.   
 
Evaluatie van de districtsraden 
Op 29 oktober kwamen alle districtsraden van 
Leiden in het Scheltemacomplex bij elkaar voor 
de jaarlijkse evaluatie. De avond werd geopend 
door Filip van As, op dat moment demissionair 
wethouder Economie en Publiekszaken. Hij 
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verzekerde de aanwezigen dat het gewone werk 
doorgaat, ook al is het college demissionair.  
Omdat de bijeenkomst geen politieke lading had, 
kon het resultaat zonder bezwaar opgenomen 
worden in het gewone werkproces. Hij con-
stateerde dat een aantal actiepunten uit de vorige 
bijeenkomst (januari 2007) in de loop van het jaar 
zijn opgepakt. Door reorganisatie en vacatures 
binnen de dienst Milieu en Beheer is er echter een 
achterstand opgetreden in het uitvoeren van alle 
toen gemelde zaken. Ook is de dienst niet meer 
toegekomen aan de evaluatie van de indertijd 
gehouden enquête. 
De bedoeling van de avond was om te kijken hoe 
de districtsraden tot nu toe gefunctioneerd heb-
ben en hoe de districten in de toekomst het beste 
vertegenwoordigd zouden kunnen worden. Ook 
het bepalen van criteria voor het besteden van de 
budgetten stond op de agenda. De zaken die deze 
avond naar voren zouden komen moeten leiden 
tot kwaliteitsverbetering.  
 
De gemeente was behalve door de wethouder 
vertegenwoordigd door Irene Baard, Erica 
Masurel en René Verdel, respectievelijk hoofd  
 
Beleid & Projecten, Contract- en Wijkmanage-
ment en wijkmanagers. Erica Masurel zou het 
resultaat van de avond uitwerken tot een actie-
plan. René Verdel ging na de opening door van 
As in op de geschiedenis van de raden. Hij 
memoreerde de instelling in  2005 en merkte op 
dat de ze een verschillende werkwijze hebben, 
maar over het algemeen allemaal een goed klank-
bord vormen. Het is zeker niet de bedoeling om 
de raden in een soort stadsdeelraden om te 
zetten, zo zei hij.  
  
Vervolgens werden de aanwezigen in groepen 
verdeeld, om te praten over de genoemde 
thema’s: de werving van districtraadsleden, de 
taak van een districtsraadslid, de effectiviteit van 
de raden, de budgettering en suggesties ter ver-
betering. Uit de discussie bleek dat er alom ver-
warring bestond over de rolverdeling in de raden. 
Wat zijn nu precies de taken van de districtsraad-
slid? Het kan niet de bedoeling zijn dat burgers 
verantwoordelijkheid dragen voor de openbare 
ruimte. Die hoort te blijven liggen bij de ge-
meente. Sommigen merkten op dat de indruk 
gewekt wordt, dat de invloed van de burger veel 
groter lijkt dan hij in werkelijkheid is. Anderen 

stelden daartegenover dat de raad in hun wijk 
geen invloed lijkt te hebben op beslissingen van 
de gemeente.  
 
Afgesproken is dat de districtsmanagers terug-
koppelen in de raden wat er gedaan is met hun 
inbreng. Ook zal er een overzicht van alle gereal-
iseerde acties worden verspreid in alle raden. De 
districtsraden zullen voorts geïnformeerd worden 
over de afspraken over de wijze waarop de raden 
zullen worden samengesteld, die door het nieuwe 
college gemaakt zullen worden.  
 
Inwonerscontactgroep politie  
Leiden Voorschoten 
De tweede bijeenkomst betrof de instelling van 
een Inwonerscontactgroep Leiden Voorschoten, 
op uitnodiging van de Politie Hollands Midden, 
rayon Leiden Voorschoten. Hiervoor waren 
vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke 
organisaties uitgenodigd, waaronder ook de  
wijkverenigingen. Gastheer was Ronald van Ries-
sen, teamchef van de politie Leiden Voorschoten 
en adjunct officier van justitie. Om de aanwezigen 
een indruk te geven van het politiewerk ver-
toonde hij ter inleiding een promotiefilm. We 
zagen een leerlingen drugs verhandelen op een 
schoolplein, hoe een dronken bootsman de Kaag 
onveilig maakte en ervoeren de vondst van een 
lijk op een bedrijventerrein. We konden zien hoe 
kordaat en voortvarend de politie optrad: het 
schoolmeisje kwam tot inkeer en bracht de politie 
onverwijld naar de dealers, de dronken bootsman 
werd ingerekend, de moordenaar weldra gevon-
den en achter slot en grendel gezet.  
 
Vervolgens legde Van Riessen ons het doel van 
de bijeenkomst uit: de politie wil uit de verschil-
lende wijken van Leiden en Voorschoten een 
representatieve groep mensen samenstellen, een 
zogenaamde netwerkconstructie. De bedoeling is 
dat deze Inwonerscontactgroep twee maal per 
jaar bijeen komt om problemen die zij in hun wijk 
signaleren te bespreken. Die problemen moeten 
een zodanig algemeen karakter hebben dat de 
eventuele oplossingen voor een veel groter gebied 
toepasbaar zijn. Ook kunnen de leden van de 
groep ideeën inbrengen of een bepaald thema op 
de agenda zetten. Kortom: de politie stelt het op 
prijs om met hulp van bewoners groter veiligheid 
te bereiken. De Inwonerscontactgroep komt niet 
in plaats van het Buurtkaderoverleg, maar ernaast 
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en dient om zoals de veiligheid in het algemeen te 
vergroten. Het gaat dus niet om de specifieke 
buurtproblemen, maar om beter contact tussen 
politie en burgers ter vergroting van de veiligheid 
in het algemeen. Of de Inwonerscontactgroep het 
Buurtkaderoverleg zal overlappen moet op ter-
mijn worden bezien. Inmiddels heeft het bestuur 
mevrouw M. Horstink, wijkbewoonster en of-
ficier van justitie, bereid gevonden om ons in de 
Inwonerscontactgroep te vertegenwoordigen. 
Om de verbinding te leggen met vereniging zal 
ondergetekende haar vooralsnog in de con-
tactgroep vergezellen en u in de Hart van de 
Stadkrant verslag doen van de ontwikkelingen. 
 
 

 
Peenenui zet Leiden op de kaart 

Phil Brand 

Op hoeveel manieren kan je Leiden op de kaart 
zetten? De gemeente meent dat te kunnen 
bereiken door--soms luidruchtige--evenementen 
te organiseren en cafés langer open te houden. 
Dat je daar ook een heel andere kijk op kan heb-
ben toonde het collectief peenenui in een presen-
tatie, gehouden in het RAP Architectuurcentrum 
aan de Nieuwstraat op 9 november van het vorige 
jaar. Onder de titel “U bevindt zich hier” werden 
vele mogelijkheden om Leiden op de kaart te 
zetten in beeld gebracht, bijvoorbeeld de platte-
grond van Leiden als schilderij van Bart van der 
Lek, als gebrandschilderd raam of abstract 
schilderij waarin de vorm van de plattegrond 
herkenbaar is gebleven. De bezoekers konden bij 
binnenkomst aangeven hoe ze het centrum had-
den bereikt. Hun routes werden ingevoerd op een 
computer, en aan het einde van de presentatie 
werd het resultaat in beeld gebracht. De verschil-
lende routes vormden een prachtige tekening met 
kleurige sporen. 
  
Het collectief Peen en Ui houdt van Leiden en wil 
met creatieve ideeën de schoonheid van de stad 
onder de aandacht brengen van een breed 
publiek. Peenenui wil het contact tussen bewo-
ners en bedrijven aanmoedigen en hun creativiteit 
stimuleren. Zo kregen alle bezoekers die avond 
een bierviltje om op te schrijven wat ze inviel (is 
er iets bruikbaarder dan een bierviltje om je goede 
invallen op te noteren?). Bij de rondvraag droeg 

een journaliste van het Leidsch Dagblad spontaan 
een lofgedicht op Leiden voor van haar bierviltje.  
Ook konden de bezoekers een mooie doos met 
de tekst ‘U bevindt zich hier’ kopen voor het 
luttele bedrag van  2,50, met een kaart van  
Leiden en een paar voorbeelden waarmee je thuis 
aan de slag kan. De letters op de dozen zijn  
allemaal met de met de hand aangebracht.  
Op 3 februari 2008 wordt  in het RAP Architec-
tuurcentrum de tentoonstelling geopend met de 
mooiste resultaten. Het project loopt tot 27 april 
2008. 
 
Daarnaast presenteerde Peen en Ui de website 
www.leiden.NU, waarop culturele activiteiten en 
de uitagenda van  Leiden te vinden zijn. De web-
site heeft de vorm van de plattegrond van Leiden 
waarop brandende lampjes te zien zijn. Als je een 
lampje aanklikt, krijg je informatie wat er te doen 
is op die plek. Op de historische plattegrond kan 
je op dezelfde manier de geschiedenis van een 
bepaalde plek vinden. Wilt u meer weten? Kijk 
dan op www.peenenui.nl en www.leiden.NU 
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Rijn Gouwe Lijn 
Lorents Blankenberg  

De RGL is weggestemd, leve de RGL, zo lijkt het 
wel. Sinds de uitslag van het referendum heeft de 
gemeente een nieuw vervoersplan gemaakt, waar-
bij eerst een Ringweg om Leiden aangelegd zou 
worden die het mogelijk maakt om het door-
gaande verkeer uit het centrum te weren. Vervol-
gens werd het plan opgevat om als alternatief 
voor de Breestraat vrije busbanen te realiseren 
over de Hooigracht en de Lange Gracht. Als dat 
succes zou hebben dan had de gemeente in de 
loop van de jaren over kunnen stappen op stad-
strams. De bewoners van Leiden, die massaal 
naar de bijeenkomsten kwamen over het nieuwe 
verkeer en vervoersplan voor Leiden hebben 
enthousiast aan de opstelling meegewerkt. De 
provincie dreigde met ingrijpen en het stadsbes-
tuur viel. Wat er nu verder met de RGL gebeurt is 
nog niet duidelijk. De provincie wil nog steeds 
dat de lijn er komt en wel door het oude centrum 
van Leiden (lees: de Breestraat) en heeft gezegd 
alles op alles te zetten om dat te bewerkstelligen 
althans haar bestuursdwang daartoe aan te zullen 
wenden. Het is de vraag hoe de gemeenteraad 
daarmee om zal gaan. Het tracé over de Hooi-
gracht en Langegracht is nog altijd om, en het 
tracé over de Breestraat het kortste. Maar de 
lengte van het traject is slechts één van de vele 
argumenten van de Provincie om voor de het 
oorspronkelijke alternatief door het centrum te 
kiezen. Zal de lijn daar op termijn toch doorheen 
gaan ondanks dat de referendumuitslag over de 
wenselijkheid daarover geen onduidelijkheid laat 
bestaan? We houden u op de hoogte van de--
ongetwijfeld roerige--ontwikkelingen in de nabije 
toekomst. 
 

 

Leiden buiten de perken 
van de redactie 

Bij de evaluatie van de Districtsraden kregen de 
aanwezigen het eind 2007 uitgekomen boekje 
Leiden buiten de perken kadoo. Het is deel vier uit de 
serie over natuur in Leiden, die de Gemeente 
sinds 2003 uitbrengt. De andere deeltjes gaan 
over stadsnatuur in het algemeen, bomen, planten 
en dieren in de Leidse parken en wandelingen 
door de stad met de beschrijving van mussen, 
muurbloemen en andere in de stad te vinden 
leven. De boekjes zien er mooi uit. Ze staan vol 

tips en foto’s. Op de plattegrond in Leiden lekker 
wild, over natuur in de stad, is te zien hoe de 
parken op de oude stadswallen Leiden voor een 
deel omzomen. Jammer dat er gaten in die 
omzoming zitten. Het zou mooi zijn als je hele-
maal door het groen om de oude stad heen kunt 
wandelen.  
De boekjes zijn te koop in het Stadsbouwhuis op 
de Langegracht en kosten vijf euro.  
 
Het boekje over geveltuinen laat zien hoe bewon-
ers van de binnenstad hun huizen met gevel-
tuinen hebben versierd. Het geeft aan waar je bij 
de aanleg van een geveltuin op moet letten en hoe 
je bij de gemeente subsidie voor dat werk kunt 
krijgen. Zo kun je als buurt met de gemeente een 
convenant sluiten voor een gezamenlijke straat-
tuin en de gemeente bij het onderhoud betrekken, 
met de wijk een plantsoen opknappen of walkant, 
mooie onkruiden planten enzovoort. Een goede 
gedachte om daar op de Garenmarkt mee aan de 
gang te gaan?  
Er staan verder tips in over plantensoorten die 
het goed doen in de schaduw of de zon, planten 
die vlinders en bijen aantrekken, hoe je luizen en 
slakken weert, hoe hard de planten groeien en 
hoe groot ze worden, hoe je kunt voorkomen dat 
je de wortels van bomen beschadigt en hoe je een 
boomspiegel moet verzorgen.  
Gooi de aarde die u uit je tuin kwijt wil niet op de 
wortels van de bomen in uw straat. Daar kunnen 
ze vanwege dat extra gewicht niet tegen, en let er 
ook op dat u de auto niet op de boomspiegel 
parkeert. 
 
Zie voor meer informatie www.leiden.nl/natuur 
of 071 5165501 Servicepunt Woonomgeving  
 

 
Hier onze eigen buurttuin? 
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Beste bewoners van Pieterswijk,  
Academie wijk en Levendaal-west, 
 
Hierbij willen wij u aandacht vestigen op het vol-
gende onderwerp:  
 

 
 
 
De overlast van graffiti is al jaren een probleem 
wat helaas word aangebracht op onder andere 
monumentale gebouwen en woningen in de bin-
nenstad Leiden. 
 
Er is gebleken dat in uw wijk de graffiti overlast 
het afgelopen jaar is toe genomen. Wij, politie 
Leiden, willen in samenwerking met De Zijl-
bedrijven, Gemeente Leiden en met u proberen 
de overlast van graffiti terug te dringen. Dit kan 
alleen als iedereen zich hiervoor inzet, daarom 
vragen wij hierbij u hulp als oplettende burger.  
 
Wat kunt u betekenen: 

- Wanneer u iemand betrapt op het spuiten 
van graffiti bel dan de politie;  

- probeer het signalement van degene die 
de graffiti spuit te onthouden; 

- wanneer de graffiti al aangebracht is dit 
melden bij De Zijlbedrijven. 

 
Wat gebeurt er met u melding: 

- Wanneer u iemand betrapt probeert de 
politie de verdachte op te sporen en de 
kosten voor het schoonmaken op de ver-
dachte te verhalen; 

- De Zijlbedrijven gaan de graffiti bekijken, 
maken er foto’s van en laten het schoon-
maken. De foto’s die De Zijlbedrijven 
maakt is om te graffiti vast te leggen en 
eventuele aangehouden verdachten op te 
laten draaien voor de gemaakte kosten 
van het schoonmaken; 

- De Zijlbedrijven is de uitvoeringinstantie 
van de gemeente die zich bezig houdt met 
het signaleren en het verwijderen van de 
graffiti. 

 
Wij hopen hiermee de overlast van graffiti te ver-
minderen en het mooie Leiden schoon te houden. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Telefoonnummers: 

- Politie Hollands Midden Leiden-Centrum
 0900-8844 

- De Zijlbedrijven graffiti meldlijn 
 071-5322878 (24u per dag) 

 
Namens politie Leiden-Centrum,  
Hollands Midden 

Remy Tullener 
Dennis Wils 
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Aan dit nummer werkten mee: 
Clariet Boeye 
Lorents Blankenberg 
Phil Brand 
Leo le Duc  
Sanne Dresmé 
Daan Ju 
Marcel Ju 
Jenny Groenendijk 
Anton de Gruyl 
Franceline Hendrikse-Pompe 
Jorrit van Horssen, Archaeologisch Centrum 
Gemeente Leiden 
Esther van Kempen 
Bert Pijnacker 
Politie Hollands Midden 
Marjolijn Pouw  
Marcel Schikhof 
Peter Schröder 
René Verdel 
 
Inlevering van de stukken voor de volgende 
krant: eind maart bij info@pieterswijk.nl of 
redactie Hart van de Stadkrant, Postbus 
11016, 2301 EA Leiden. 
 

 

Belangrijke telefoonnummers 

Evenementenklachtenlijn 071 5661600  

Graffitimeldlijn   071 5322878   

Horeca klachtenlijn  071 5167015 

Politie    0900 8844 

Servicepunt woonomgeving  071 5165501 

(afval, kapotte straatverlichting e.d.)  

Servicepunt bouwen en wonen 071 5165502 

Servicepunt parkeren  071 5165503 

Milieuklachtenlijn  071 4083666 
(kantooruren) 
 
Milieuklachtenlijn   0900 8844 
(buiten kantooruren)  

 
 
 
 
 

Verenigin g P iet er s-  en Academi ewi jk en Levendaal -we st  

Erelid:  J.J.M. Gerritsen 
Postadres  Postbus 11016     2301 EA Leiden 
Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 (Rijnland) 
Website:  www.pieterswijk.nl 
e-mail:  info@pieterswijk,nl 
De wi jk en 

De Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west vormen het zuidwes-
telijk deel van de Leidse binnenstad. De grenzen van het gebied wor-
den gevormd door Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt, Boommarkt, 
Galgewater, de Witte Singel, Korevaarstraat en Gangetje. 
De ve reni ging 

De Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west tracht de 
leefbaarheid en het welzijn van de wijk en haar bewoners te bevorde-
ren. Bewoners kunnen lid worden van de vereniging, anderen dona-
teur. De kosten van lidmaatschap bedragen 4 Euro voor eenpersoons- 
en 5,50 Euro voor meerpersoonshuishoudens (meer mag ook). Op de 
jaarlijkse ledenvergadering in het voorjaar legt het bestuur van de 
vereniging verantwoording af aan de leden, komen knelpunten in de 
wijk aan de orde en wordt het beleid van de vereniging bepaald.  
Bestuur 

Leo le Duc  voorzitter 
Garenmarkt 21 2311PH 5419036 
Lodewijk van Paddenburgh penningmeester, veiligheid en archief 
Diefsteeg 18 2311 TS 5149805 
Anton de Gruyl  bouwen, wonen en groen 
Nieuwsteeg 29 2311 RX 5661651 
Lorents Blankenberg              verkeer, vervoer en parkeren 
Nieuwsteeg 13 2311 RW 5132695 
Marjolijn Pouw  secretaris en veiligheid, redactie 
J.van Houtkade 36  2311 PE  5142896 
Marcel Schikhof  bestuurslid, horeca en evenementen 
Rapenburg 20 2311 EW 5235610 
Clariet Boeye  planning en redactie HvdS krant 
Rapenburg 34 2311 EX 5133720 
De krant  

De Hart van de Stad krant is een uitgave van de wijkvereniging. De 
krant verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 2.400 en wordt 
binnen de wijk huis aan huis bezorgd. Daarnaast wordt een groot 
aantal exemplaren verspreid onder bestuur en ambtenaren van de 
gemeente Leiden en ontvangen niet- wijkbewoners/donateurs de 
krant per post. Kopij voor de krant kunt u inleveren bij  de redactie. 
De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten. Voor 
het adverteren in de wijkkrant kunt u contact opnemen met de pen-
ningmeester. De krant wordt gedrukt door drukkerij Van der Linden. 
Lid worden 

U kunt lid worden door het overmaken van 4 Euro (eenper-
soonshuishouden) of 5,50 Euro (meerpersoonshuishouden) op giro 
3664416 van de vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-
west en het invullen van onderstaande bon. De bon kunt u opsturen 
naar het postadres van de vereniging of bij een van de bestuursleden 
in de bus 

 

naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

geeft zich met ingang van . . . . . . . . op als 

lid/donateur van de Vereniging Pieters- en 

Academiewijk en Levendaal-west, en verklaart 

de contributie/donatie ad Euro ........... te heb-

ben overgemaakt op giro 3664416  

 

 . . . . . . . (datum) 
. .  . . . . . (handtekening) 


