
Een jaar of  wat geleden stelde onze vereniging een website in: 
www.pieterswijk.nl. De site zag er goed uit maar we konden hem 
niet actueel houden, omdat het programma waarin hij was gemaakt 
zich daar niet goed voor leende. Ontwerpen en bouwen van een site 
zijn twee verschillende dingen leerden we. Een wijkbewoner met 
verstand van computerprogramma’s kwam ons te hulp en bouwde 
een hanteerbare site. Het ontwerp van de site en de rubrieken zijn 
aangepast en vanaf  deze uitgave van de Hart van de Stadkrant zijn 
activiteiten, belangrijke ontwikkelingen en afspraken met de 
gemeente over onze wijk op de website te vinden. Ook de nieuwe 
Hart van de Stadkrant is erop te vinden en de nummers van de 
laatste jaren. De papieren versie blijven we u bezorgen, omdat niet 
iedereen over Internet beschikt en omdat je een krant gemakkelijk 
mee kunt nemen. 

De redactie is uitgebreid met twee personen die de website bij 
zullen houden. De nieuwe samenstelling vindt u op de achterzijde 
van deze krant. Veranderingen zijn er ook in het bestuur. Leo le Duc 
kon zijn drukke baan niet langer combineren met het vele bestuurs-
werk voor de vereniging en trad in april af. Dat is jammer, want Leo 
was een voortreffelijke voorzitter, die veel tot stand heeft gebracht. 
Het bestuur heeft voorlopig Lorents Blankenberg als voorzitter 
aangewezen. Zodra de vacature die door het vertrek van Leo is 
ontstaan is gevuld zal het bestuur een nieuwe voorzitter aanwijzen. 

We hopen dat we als bestuur snel weer op sterkte zijn, want de 
vereniging heeft het druk. De  RijnGouwelijn vraagt aandacht, de 
Breestraat loopt leeg, de luchtkwaliteit op de Jan van Houtkade en 
Lammenschans brug laat te wensen, het verkeerslawaai is er groot, 
de Gekroonde Liefdepoort is nog steeds niet goed te bereiken, 
bomen staan klem, kinderen kunnen niet buiten spelen, de Raam-
steeg en  Langebrug zijn gevaarlijk, het Van der Werfpark vervuilt 
en er is nog meer dat beter kan of  anders. Wie wil helpen om onze 
wijk nog leefbaarder te maken dan hij al is, is welkom. Meld u aan via 
info@pieterswijk.nl en word lid van onze vereniging als u dat nog 
niet bent.

Lorents blankenberg
voorzitter a.i.
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EsthEr van KEmpEn 
Opgetekend door Marjolijn Pouw

 

De familie van Kempen
“Ik ben in 1930 geboren op Garenmarkt 30. Mijn ouders 
vestigden zich daar na hun huwelijk in 1918. Dat huis 
is voor mij altijd ‘thuis’ gebleven. Mijn ouders woonden 
aanvankelijk op nummer 3. Daar had mijn moeder een 
kosthuis. Het was een groot huis, waar ze veel werk aan 
had. Mijn vader had op nummer 30 een schoenmakerij. 
Toen er steeds meer kinderen kwamen hield mijn moeder 
op met het kosthuis. Garenmarkt 3 werd door mijn ou-
ders afgestoten en het hele gezin verhuisde naar nummer 
30. We waren een groot gezin. Zelf  was ik nummer acht 
in een rij van elf  kinderen. In de oorlogstijd kwam daar 
nog een pleegkind bij. Een jongen, want dat herstelde het 
evenwicht tussen de jongens en meisjes. Arm waren we 
niet, rijk evenmin. Het was hard werken. Voor vader in de 
schoenmakerij, voor moeder in huis. Ze deed niet alleen 
het huishouden maar maakte als goede naaister ook nog de 
kleding voor ons allemaal.  In de jaren 50 verhuisden mijn 
ouders met de toen nog thuis wonende kinderen naar de 
Jan van Houtkade. De schoenmakerij bleef  op nummer 30 
gevestigd. Een getrouwde zus ging met haar gezin op ons 
oude plekje wonen boven de werkplaats. Zelf  woonde ik 
toen al niet meer thuis, maar in Amsterdam. In 1970 stopte 
mijn vader op hoge leeftijd met de schoenmakerij. Garen-
markt 30 werd verkocht aan mijn zus Ria, die het grondig 
liet renoveren. Mijn ouders trokken later weer bij haar in 
en bleven er wonen tot ze naar een rusthuis gingen. Na het 
overlijden van mijn zus Ria kwam ook ik weer ‘thuis’op de 

Garenmarkt wonen. 
Mijn ouders hebben ons allemaal laten doorleren. We 
mochten zelf  onze opleiding kiezen, wat in die tijd uitzon-
derlijk was. Met zijn allen hebben we een grote verscheiden-
heid aan beroepen in huis. Van boekhouder tot professor, 
en wat daartussen zit. Drie kinderen, onder wie ikzelf, 
kwamen in het onderwijs terecht. Ik heb altijd met veel 
plezier les gegeven en doe dat nog steeds. Toen ik klaar was 
met mijn onderwijzersopleiding ben ik in Amsterdam op 
een lagere school les gaan geven. Ik haalde  mijn hoofd-
akte, begon ik aan de akte Engels en kreeg een baan in het 
middelbaar onderwijs, aan een brede scholengemeenschap 
in Steenwijkerwold. Ik ben toen door gegaan met de akte 
schoolmuziek, tekenen en handenarbeid, en ging naast mijn 
baan lesgeven aan de lerarenopleiding. Ik raakte meer en 
meer betrokken bij probleemleerlingen, wat maakte dat ik 
een opleiding ben gaan doen voor  schooldecaan en leer-
lingbegeleider. Toen ik vervolgens ook nog psychotherapie 
had afgerond, ben ik het onderwijs uitgegaan en bij het 
Riagg in Zwolle gaan werken. Dat was geen fulltime baan, 
dus ik had tijd om in Steenwijkerwold ook nog pastoraal 
werk te doen.  

Een cent voor een emmer 
In mijn jeugd was de Garenmarkt nog intact. Waar nu het 
grote parkeerplein ligt stonden huizen en bedrijven, onder 
meer een wolfabriek, brandweerkazerne en stoffeerderij. Bij 
de wolfabriek kon je warm water kopen voor de grote was. 
Een cent voor een emmer, een halve cent voor een halve 
emmer. Twee halve emmers was het voordeligste. Je kreeg 
altijd een beetje meer water en het was makkelijker dragen. 
Gelukkig heb ik zelf  nooit met emmers hoeven sjouwen. 
Dat deden mijn broers. De Garenmarkt was een gezellige 
straat, waar alle rangen en standen door elkaar woonden. 
Iedereen ging met iedereen om en er waren veel straatfees-
ten, vooral na de bevrijding. Iedereen hielp dan mee met de 
versiering van de huizen. Als kind vond ik dat ik bofte dat 
ik op de Garenmarkt woonde en niet in de Raamsteeg of   
Hoefstraat, waar toen vaak werd gevochten en gescholden.

Mijn ouders waren heel gastvrij. Het was bij ons altijd ‘open 
huis’. Met zoveel kinderen kon er altijd wel iemand aan-
schuiven bij het eten. Misschien is dat besmettelijk, want ik 
heb ook graag mensen om me heen. 

Kinderjaren
In mijn jeugd kon je nog op straat spelen. Er woonden veel 
kinderen in de buurt, en je had geen gebrek aan gezelschap. 
Wij hadden een step met luchtbanden. Pure  luxe! Dat gaf  
vriendjes en die hele kinderschaar moest mee genieten. Je 
leerde zo wel delen. Autoverkeer was er nauwelijks. Bak-
fietsen en paard-en-wagens hielden rekening met ons. Met 
een touw kon je touwtje springen, maar als je het tussen 
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intussen tegen het tentdoek. Dan hoorde je vanzelf  die 
blikken rammelen. Het was dan graaien en wegwezen. Me-
nig blik verdween zo in ons huis. Er waren meer plaatsen 
waar je gemakkelijk wat mee kon pikken. De zeepfabriek, 
koffi ebranderij het Klaverblad, boerenerven met brand-
hout. Gelukkig ben ik nooit gepakt. Ik was voorzichtig en 
op kleine meisjes werd niet zo gelet. Ik heb er geen spijt 
van gehad. Ik moest wel. Ik wilde overleven.
 
Zelfs mijn goudeerlijke vader moest water bij de wijn 
doen. De nood was zo hoog dat hij met een buurman, een 
boswachter van de Leidse Hout met een uniform dat op 
dat van de SS leek, een boom kapte en aan stukken heeft 
gezaagd. Het hout heeft hij toen met die boswachter achter 
zich aan in een handkar naar de Garenmarkt gebracht om 
te verstoken. Ze deden alsof  hij werd opgebracht. Zulke 
momenten zorgden voor veel plezier. De oorlog gaf  ons 
ook nog ons pleegbroertje. Wij kinderen hadden gezien hoe 
de rij joodse kinderen die van het weeshuis dagelijks over 
de Garenmarkt naar hun school op het Pieterskerkhof  lie-
pen steeds kleiner werd en opeens helemaal verdwenen was. 
Wij hadden zo’n kind willen opnemen, maar we waren te 
laat. Wel lukte het onze ouders om een zwaar verwaarloosd 
weesjongetje van de ondergang te redden. Ook hij heeft de 
oorlog overleefd en kan zich in het leven staande houden.

De garenmarkt nu
In de jaren zestig zijn aan onze kant van de Garenmarkt 
vlak voordat deze beschermd stadsgezicht werd vier huizen 
afgebroken, waaronder ‘de Kruisvaart’. Daar kwam toen 
een Fiatdealer met een reparatiewerkplaats. De loods staat 
er nog, maar de reparatie werkplaats is er gelukkig uit. Het 
gaf  een hoop lawaai en een benzinepomp in de binnenstad 
is ook niet veilig. Later is ook het blok tegenover de oude 
meisjes HBS afgebroken, waardoor er een groot parkeer-
plein ontstond. Indertijd stonden daar hoge populieren op. 
Het zag er toen nog best aardig uit. Later werden de bomen 
gekapt en werd het een parkeerplaats en evenementenplein. 
Mooi is het niet. Gelukkig hebben ze de meisjes HBS en 
het Kruytschip laten staan. Je moet er niet aan denken dat 
daar ook zoiets als Hoogvliet was gekomen. 
 
Ik ben voor mijn leeftijd nog best actief. Ik ben vaak te vin-
den in Rustenburch, een rusthuis voor ouderen. Pastoraal 
werk houdt nooit op. Daar wil zo lang mogelijk mee door 
gaan, want zo blijf  je een mens onder de mensen.”

een boom en lantaarnpaal spande had je een volleybalveld. 
We speelden ook andere balspelen op straat. Voetballen op 
straat was verboden. Deed je dat toch en werd je betrapt, 
dan nam de politie je bal in beslag. Die mocht je dan met je 
vader of  moeder op het bureau in de Zonneveldstraat terug 
gaan halen. Denk maar niet dat mijn ouders dat deden. Ze 
moeten daar een mooie verzameling ballen hebben gehad. 
Zouden die er nog liggen?

Bijnamen geven was heel gewoon. Ook de huizen had-
den een naam. Het Thorbecke huis heette bijvoorbeeld 
‘de stoeltjes’ naar de paaltjes voor het huis waar je op kon 
zitten. Nummer 17 noemden we ‘hoge stoep’ en nummer 
19 ‘advocaat’. En de mensen? Die gaven we ook bijnamen. 
Zo hadden we ‘Schaartje’, een fl odder die rafels aan kleding 
niet herstelde maar gewoon afknipte, en ‘Vieze baard’, niet 
te verwarren met ‘Ouwe baard’. Die namen spreken voor 
zich. Waar nu het beruchte ‘Gat-van-de-Garenmarkt’ is 
stond vroeger het clubhuis van de padvinderij, ‘de Kruis-
vaart’. Wat is het toch jammer dat die huizen daar afgebro-
ken zijn. De Garenmarkt was toen werkelijk prachtig. 

oorlogstijd
Mijn kinderjaren zijn getekend door de oorlog. Dat was 
een zware tijd. We hadden honger en twee van mijn broers 
werden naar Duitsland gedeporteerd. Mijn ouders  hadden 
indertijd het toezicht op ‘de Kruisvaart’. De sleutel was bij 
ons thuis te krijgen. Zo konden wij daar in de oorlogstijd 
op zolder een onderduiker verbergen. In een kast zat een 
geheime trap die naar de zolder leidde. Maar die onderdui-
ker werd gek van eenzaamheid en zat al gauw bij ons thuis 
op nummer 30. later kwam er nog een onderduiker bij. 
Veel ruimte zullen ze niet gehad hebben, maar het was er 
veilig. In geval van nood was er een uitweg via de tuin van 
nummer 34. Daar was toen nog een poort naar de Kore-
vaarstraat. Wij kinderen wisten wie bij een razzia in welk 
bed moest springen. Als de Duisters lege bedden aantroffen 
die nog warm waren wisten ze dat er onderduikers in huis 
zaten. Dat zou fataal zijn geweest. Ik herinner me nog de 
dag dat het bericht verspreid werd van een op handen zij-
nde razzia. Wij hadden hele pakken Oranjekranten in huis, 
die van ons uit gedistribueerd moesten worden. We hebben 
ze in razend tempo opgestookt. Lekker warm. Gelukkig 
hebben we het allemaal overleefd.

In de hongerwinter leerde ik stelen. De Duitsers hadden 
om de een of  andere reden legertenten tussen de bomen 
van de Garenmarkt opgezet. Eigenlijk was dat heel veilig. 
Ze hadden in die tenten gas, water en elektriciteit nodig dat 
afgetapt werd van de huizen. Geen Duitser die nog naar 
onderduikers op de Garenmarkt ging zoeken. Ik wist dat 
er blikken met eten in de legertenten waren opgeslagen. Al 
gauw had ik door waar. Ik deed alsof  ik speelde en trapte 
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Door Clariet Boeye en Marjolijn Pouw
 
Een wereldwonder in de wijk
Ik schrijf  23 augustus 2008. In de kas van de Hortus staat 
een groep mensen rond een wonderlijke bloem, die zo uit 
de grond van de pot omhoog steekt. Het is de Amorphop-
hallus titanum, een lid van de familie der aronskelken, de 
penisplant. Het is een grijze koele zomerdag. Daardoor 
groeit de bloem van de Amorphophallus titanum iets 
minder snel dan verwacht. Toch heeft de bloem al een 
respectabele lengte bereikt: hij is vandaag 128 cm lang. 
Naast de bloem staat een meetlat waarop de groei wordt 
bijgehouden. Om de plek wat fotogenieker te maken is er 
over de verwarming een bruingroen camouflagenet gedra-
peerd. De kelk of  het schutblad zit als een prachtige nog 
gesloten rok met groene ribben om de enorme groengele 
geurkolf  geplooid, maar hier en daar vouwt een zoom zich 
al naar buiten en laat een donkerrode fluwelen voering zien. 
Een medewerker van de Hortus verwacht dat de kelk zich 
maandagavond 24 augustus helemaal zal openen. Dan blijft 
de Hortus tot elf  uur ’s avonds open. De bloemen kunnen 
in vier weken uitgroeien tot zo’n twee en een halve meter 
oogte. Tijdens de bloei geeft de bloem een enorme stank 
af. De verschillende plantentuinen met deze bijzondere 
bloemen houden een wedstrijd wie de grootste heeft. Op 
dit moment bloeit er ook een in de nationale plantentuin 
van Meise in België.

De plant komt alleen op Sumatra voor en is  in 1878 op een 
expeditie ontdekt door een Italiaanse botanicus, Odoardo 
Beccari. Zijn verslag werd onmiddellijk gepubliceerd en 
vertaald in het Engels. De toenmalige directeur van Kew 
Gardens, J.D. Hooker hechtte weinig waarde aan het verhaal 
van een Italiaan maar toen een Engelse botanicus, Forbes, 
in 1885 dezelfde plant tegenkwam moest hij zijn scepti-
cisme laten varen. Later zond Beccari een zaailing naar Kew 
Gardens. Tien jaar later in 1889 stond de eerste Amorphop-
hallus titanum in bloei.

Meer over de geschiedenis van de ontdekking en de groei 
en bloeiwijze van de plant kunt u nalezen in een folder die 
te verkrijgen is in de winkel van de Hortus. 

 

herbeplanting Jan van houtkade
De beloofde herbeplanting van de gekapte paardenkas-
tanjes en meidoorns op de Jan van Houtkade is nog niet 
gebeurd. De afspraak was dat er aan de kant van de Doe-
zastraat, waar de kadekant akelig leeg is, op het talud nieuwe 
bomen zouden worden geplant. Vleugelnoten want die 
groeien hard en hebben een volle, brede kroon. Hoewel de 
meeste mensen kastanjes aan een singel mooier vinden is 
de gemeente bang dat nieuwe kastanjes het loodje leggen 
vanwege de kastanjeziekte. 
Hoe het ook zij, de gemeente had de kade al afgezet om de 
vleugelnoten op het talud bomen te kunnen planten toen 
we er in de districtsraad achterkwamen dat die niet aan de 
kant van de Doezastraat  zouden komen, maar aan de kant 
van de Korevaarstraat. Daar staan al een tulpenboom op 
het talud, die de wijkvereniging in 2002 aan de gemeente 
heeft geschonken, en een treurwilg bij het torentje Oos-
tenrijk. Verder zijn de kastanjes juist aan die kant nog heel 
goed en moet je maar afwachten of  dat zo blijft als je in het 
groeiseizoen (het voorjaar) ineens hard groeiende vleugel-
noten aan hun voeten zet. Er kwam ook een tekening op 
tafel van de kade met over de hele lengte een rijtje jonge 
vleugelnoten. Dat was de afspraak niet. Wel is afgesproken 
dat de gemeente een nieuwe boom op de kade zou planten 
waar een zieke kastanje of  meidoorn is gekapt. De ge-
meente heeft op verzoek van de districtsraad beide plannen 
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15 linden, 2 paardenkastanjes en een taxus. De haagbeuken, 
paardenkastanjes en linden heb gevonden. De taxus niet en 
de beuk evenmin. Wel een verdwaalde esdoorn en een kers 
in het geveltuintje van de oude meisjes HBS. We moeten 
alle straatbomen in onze wijk maar eens opnieuw in kaart 
brengen. 

Khammoon samphao - van DEn bErg
Door Marjolijn Pouw

uit thailand 
Wie zijn groente bij de groenteboer in de Doezastraat 
koopt zal het zijn opgevallen dat er naast groente en fruit 
ook Thaise specialiteiten worden verkocht. Als verse kant-
en-klaar maaltijd of  als verse groente die wekelijks uit Thai-
land wordt geïmporteerd. Ook het kleine huisaltaar met een 
glimlachende Boeddha, bloemen en kaarsen en het portret 
van Rama V, de vorige Thaise koning, zullen hem zijn opge-
vallen. Het is van Khammoon Samphao. Ze is getrouwd 
met de eigenaar van de winkel, Peter van den Berg, die zijn 
uit Thailand afkomstige echtgenote tien jaar geleden in Den 
Haag leerde kennen. Khammoon was daar met haar zoontje 
naartoe getrokken, omdat ze na haar eerste huwelijk in 
Thailand niet aan werk kon komen: ‘Als je ouder bent dan 
twintig en laag opgeleid, dan krijg je in Thailand geen werk’, 
zegt ze. ‘Mensen die hoger opgeleid zijn hebben de banen 
die vroeger mensen met weinig opleiding hadden. Voor 
mensen met weinig opleiding zoals ik is er alleen maar werk 
dat ik niet wil doen.’   
Khammoon Samphao betekent letterlijk: veerboot bij volle 
maan. Haar familie is naar de boot genoemd die tussen 

van tafel gehaald. We blijven opletten. De tulpenboom op 
het talud is wel in het bomenoverzicht van de gemeente 
opgenomen, de kleine treurwilg niet. 

bomen 
Op 30 juni, vlak voor de start van Leiden Culinair, liep ik 
over de Garenmarkt en zag een gat in de grond bij de grote 
kastanjeboom tegenover Hoogvliet. Er slingerden fl ink wat 
afgehakte boomwortels rond en de kastanje verloor zo te 
zien vocht. De bladeren van een paar takken hingen slap. 
Leiden Culinair werd opgebouwd en ik dacht dat de opbou-
wers van het evenement de boom hadden beschadigd. Ik 
belde de Milieuklachtenlijn en het Servicepunt Woonom-
geving en vroeg ze om er iets tegen te doen. Ze reageerden 
prompt en hebben ingegrepen. Niet Leiden Culinair maar 
NUON bleek verantwoordelijk voor het gat. Er moest 
een leiding worden verlegd en die boomwortels zaten nou 
eenmaal in de weg. 
Ook de gemeente was bang dat de boom zwaar beschadigd 
was. Het was hoog zomer en droog toen de wortels werden 
afgehakt. Uitdroging is slecht voor een boom, vooral een 
stadsboom die het ook zonder evenementen al zwaar te 
verduren heeft. De kastanje heeft een volle kroon en geeft 
het parkeerplein nog iets van aanzicht. Het gedrag van 
NUON laat weer eens zien dat mensen niet meer weten 
wat ze met het leven buiten hun huizen aanmoeten. Het is 
NUON aan te rekenen dat ze hun gravers niet beter instru-
eren. 

Foto door Carlo van Praag

Frits van der Sluis, onze stadsbioloog, bezorgde ons een di-
gitaal overzicht van de bomen in de binnenstad. De Garen-
markt zou volgens de lijst 1 beuk herbergen, 7 haagbeuken, 
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Thailand en China voer (Samphao), Khammoon zelf  is 
naar de maan genoemd.  Ze komt uit een familie van kleine 
rijstboeren in het noordoosten van Thailand en moest al 
vroeg op het land helpen om het familie inkomen aan te 
vullen. Thailand heeft net als Nederland wettelijke leer-
plicht, maar op het platteland zijn er weinig goede scholen. 
De klassen zijn overvol en leraren hebben weinig tijd voor 
hun leerlingen. Khammoon heeft enkele jaren basisonder-
wijs gehad en kan Thais lezen en schrijven. Nederlands le-
zen en schrijven vindt ze moeilijk, maar rekenen kan ze als 
de beste en op haar warenkennis is ook niets aan te merken. 
Ze kiest feilloos de lekkerste meloen voor je uit of  een rijpe 
avocado. Ze kan ook heel goed koken, Hollandse stamp-
pot en Thaise gerechten. Ze is een gediplomeerde kok. Het 
diploma is haar door de Thaise ambassade uitgereikt en ze 
is er heel trots op. Het hangt in de winkel, naast het portret 
van de prinsen uit het Thaise koningshuis.  

thaise specialiteiten
Peter van den Berg begon zijn groentewinkel op de Doe-
zastraat twintig geleden. Daarvoor werkte hij bij de Edah, 
waar hij tot bedrijfsleider was opgeklommen: ‘de jongste 
bedrijfsleider van Nederland’, zegt hij trots. De groente- 
en fruithandel zit hem in het bloed. Zijn overgrootvader 
boerde in Zeeland, zijn grootvader had een groentekraam 
voor de diergaarde Blijdorp in Rotterdam en zijn vader zit 
nog steeds in de groentehandel. Ook Peter wou niets liever. 
Bij toeval stuitte hij op het pand in de Doezastraat en hij 
was verkocht. Hij begon met groente en fruit, en daarnaast 
vijf  verschillende afhaalgerechten, voornamelijk Hollandse 
stamppot en soep. Toen hij Khammoon leerde kennen 
heeft hij het assortiment uitgebreid. Er kwamen Thaise 
gerechten bij, Italiaanse gerechten en andere dingen waar de 
klanten om vragen. Elke ochtend staat Peter voor vijf  uur 
op om samen met zijn vader verse groenten te gaan kopen 
op de veiling. Hij kiest ze zelf  uit zodat hij weet wat voor 
kwaliteit hij in huis haalt. ‘Bij centrale inkoop moet je zoiets 
maar afwachten’ zegt hij. 
Het is hard werken voor Khammoon en hem, maar ze doen 
het met plezier. Vader van den Berg helpt ook mee in de 
winkel. Hij is al over de zeventig, maar wil nog van geen 
stoppen weten. Alleen moeder Van den Berg zit niet in het 
bedrijf. ‘Klanten zijn leuk’, zegt Peter ‘ze zijn nieuwsgierig 
en willen van alles over de bereiding van onze maaltijden 
weten, vooral de thaise kruiden die Khammoon erin doet. 
Maar je moet ze niets opdringen. Ze willen zelf  kunnen 
kiezen. Hier komen veel mensen die geen tijd hebben om 
te koken of  geen zin. Ze kunnen dan bij ons gezonde, vers 
gemaakte maaltijden halen. Dat is lekkerder dan uit een 
pak of  blik. We zijn met het oog op deze klanten tot zeven 
uur ’s avonds open, Zo hebben ze na hun werk nog de tijd 
om boodschappen te doen.’ Kennelijk is het een gat in de 
markt, want de maaltijden verkopen goed, zeker nu Kham-

moon er haar Thaise specialiteiten aan toe heeft gevoegd. 
De klanten zijn er dol op. Ze maakt ze niet te heet, want ze 
weet dat wij Hollanders dat niet lusten. Wel gaan er ge-
neeskrachtige Thaise kruiden in zoals citroengras, gember, 
horapa en kraphao: ‘lekker en gezond’, glundert ze. 

thuis in nederland
Khammoon is door haar huwelijk met Peter en haar werk 
in de winkel goed ingeburgerd. Elke dag rijdt ze na spitsuur 
met haar brommobiel (een 45 km auto) van Den Haag naar 
Leiden. Ze kookt, maakt schoon en praat met de mensen. 
Nederlands verstaat ze goed, maar ze heeft moeite met de 
uitspraak van onze klanken. Daar moet ze zelf  om lachen, 
vooral als mensen haar vreemd aankijken en zich afvragen 
of  ze hun bestelling wel goed begrepen heeft. Haar lach is 
aanstekelijk, bijna altijd lachen de mensen met haar mee. 
Met Peter en diens familie spreekt ze Nederlands,  met 
haar zoon uit een eerder (Thais) huwelijk Thais. Dat vond 
Peter in het begin vervelend, maar zo langzamerhand kent 
hij zoveel Thais dat hij hun gesprekken goed kan volgen. 
Haar zoon was 8 jaar oud toen ze naar Nederland kwamen 
en heeft hier op de basisschool gezeten. Daarna heeft hij 
vmbo gedaan. Nu volgt hij een opleiding voor kapper aan 
het Haagse Mondriaan College en loopt zijn tweede stage. 
Peter en Khammoon zijn trots op hem.
Stilzitten kan Khammoon niet. Als ze niet in de winkel 
werkt of  kookt is ze in haar huis in Den Haag bezig met 
opruimen, schoonmaken of  ander huishoudelijk werk. 
Ze vindt het leuk om dingen te doen en kijkt zelden TV, 
ze gaat veel liever fietsen. Op een gewone fiets, want een 
racefiets is niets voor haar. Ze fietst dan naar Voorschoten, 
Wassenaar, Scheveningen of  Monster en heeft alle plaatsen 
in de buurt al eens per fiets bezocht. Het fietsen heeft ze in 
Thailand geleerd, waar de fiets op het platteland voor men-
sen zonder auto bijna het enige vervoermiddel is. Zwem-
men doet ze ook graag, maar het water van de Noordzee is 
voor haar zo koud dat ze er kramp van krijgt. Geen wonder, 
want in haar geboorteplaats ligt de gemiddelde temperatuur 
boven de 40 graden. Je zult haar dan ook niet gauw zonder 
vest zien, zelfs niet bij temperaturen boven de 25 graden. 
Wat ze ook graag doet is vissen. Peter en zij gaan dan naar 
Zeeland, waar Peter mooie visplaatsen weet. Als hij ach-
ter zijn hengel zit gaat Khammoon op zoek naar krabben 
en schelpdieren die wij tot haar verbazing laten liggen. Er 
hangt een mooie foto van Peter in de kamer achter de win-
kel met de grote pijlstaartrog die hij een paar jaar geleden in 
Ierland had gevangen. 
Khammoon mist haar familie en vrienden maar naar Thai-
land terug wil ze niet. Zeker niet zonder Peter. Haar zoon is 
zo Hollands geworden dat hij er ook niet meer zou kunnen 
aarden.  
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juist het ongekende, unieke van ver over de grens. 
Velen kopen er iets als kadoo voor een verjaardag of  als 
attentie bij een bezoek, als origineel alternatief  voor een 
bos bloemen of  een fl es wijn (Select Markt heeft overigens 
een mooi wijnassortiment). En vraag Haji ook eens naar de 
opmerkelijke Iraanse wenskaarten. 

Dan heb je de kopers die hun vrienden echt op iets spe-
ciaals willen trakteren: een zak kraakverse chips van een 
merk dat niemand ooit heeft gezien, of  ‘Cola Light Plus’ 
met extra oxidanten (elders in Nederland niet verkrijgbaar), 
echt Iraans brood (ook lekker bij de borrel), Classic Rocky 
Mountains Marshmellows, thee die je tevergeefs ergens an-
ders zoeken zult. Voor de feestbeesten onder ons en zij die 
zwoegen voor een examen zijn er bijkans 20 verschillende 
powerdrinks met buitenissige merknamen als Virgin Energy 
Shot, Blue Bastard, Hustler Energizer. 

Bijzondere ondernemers zijn het, bijzondere mensen. 
En voor niets en niemand bang. Twee jaar geleden stond 
Afsane ineens oog in oog met drie gemaskerde mannen met 
een pistool, die het die avond op haar kas hadden voorzien. 
Furieus, en uitsluitend op basis van haar verbale kracht joeg 
ze haar overvallers de winkel uit. Nader toonde onlangs 
zijn onverschrokkenheid toen hij bij de buren een meter-
lange slang (!) wist te vangen, uitsluitend met behulp van 
een bezem. Drie te hulp geroepen agenten stonden erbij en 
keken ernaar. Pas later bleek de roodgevlekte groene griezel 
ongevaarlijk.

Select Markt dus, doen. Zeven dagen in de week kun je er 
terecht van 12:00 tot 22:00. 

EEn biJZonDErE supErmarKt van 
biJZonDErE onDErnEmErs aan DE 
KorEvaarstraat.
Door Ludo van Ooyen

Waar vindt een mens zowel een authentieke Zweedse 
amandelijstaart, als een Marsreep? Of  een exquise Grand 
Gérard kreeftconsommé, naast de erwtensoep van Unox? 
Antwoord: aan de Korevaarstraat 49A bij Select Markt, een 
bijzondere winkel van een bijzonder ondernemersecht-
paar, Nader en Afsane. Ruim twintig jaar geleden kwamen 
zij uit Iran naar Nederland en bouwden  vervolgens hier 
hun nieuwe toekomst. En enige tijd geleden begonnen zij 
samen aan een nieuw avontuur. Het verwezenlijken van een 
internationale supermarkt, een winkel die zich markant on-
derscheidt van de concurrentie, met exotische producten uit 
Iran (uiteraard) en een aantal andere landen uit het Midden 
Oosten, maar ook Europa, Marokko, Turkije, de Verenigde 
Staten, Thailand, China en Japan.

Natuurlijk, je kunt er terecht voor waspoeder en water, 
melkproducten, bier, chips, sigaretten, toiletrollen, koffi e 
en al dat andere dat een huishouden zoal nodig heeft. Maar 
het bijzondere van Select Markt zit hem in de buitenlandse 
producten die in de winkel te vinden zijn. Smeuïge Au-
stralian Premium Ice Cream en ijs volgens Iraans recept, 
naast de bekende kinderijsjes; Ye Olde Oak American style 
cocktail sausages en originele American premium hotdogs 
naast de oer-Hollandse knakworst; groene [!] Pandan Chif-
fon Cake naast pannenkoekendeeg en de beroemde Cantuc-
cini Sapori, harde amandelkoekjes uit Siena. Het zijn slechts 
een paar voorbeelden van de vele bijzondere producten die 
Nader bij zijn inkooptochten weet te vinden.
Voor de nieuwsgierige consument is het goed toeven in het 
domein van Afsane, die haar klanten graag persoonlijk advi-
seert. Ze zijn van alle leeftijden, komen uit vele windstreken 
en zijn op zoek naar ‘het vertrouwde van daarginds’, of  
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LEErbEDriJf niEuwEnburg sfEEr En 
EvEnEmEntEnDEcoratiEs
Door Marjolijn Pouw, met foto’s van Aequor

met de platbodem naar aalsmeer
Nieuwenburg sfeer en evenementendecoraties, in onze wijk 
bekend van de mooie bloemenwinkel op de Doezastraat, is 
al sinds 1901 in Leiden gevestigd. Overgrootvader Nieu-
wenburg begon met de bloemenhandel. Hij voer op en neer 
tussen Leiden en Aalsmeer, wat toen nog per platbodem 
ging. Die werd door een paard voortgetrokken langs het 
Utrechtse Jaagpad naar de Kaag. Van de Kaag boomde 
overgrootvader vervolgens naar de Aalsmeerder veiling. 
Daar kocht hij bloemen en planten die hij vervolgens weer 
in Leiden op de markt verkocht. Hij overnachtte dan in 
Aalsmeer en ging ’s avonds de kroeg in. Grootvader Nieu-
wenburg paste intussen op de handel.  Het bedrijf  heeft nu 
drie vestigingen en vier afdelingen: bloemenarrangementen 
voor de zakelijke markt (Business & Emotion), inrichting 
van kantoren en bedrijfsruimten (Greenstyling), boeketten 
en potplanten, cadeaus, kransen en advies (Bloem & Life-
style), en tenslotte de aankleding van evenementen inclusief  
meubilair (Sfeer).  

beste leerbedrijf  
Begin dit jaar werd Nieuwenburg genomineerd als Beste 
leerbedrijf  van het jaar. Het bedrijf  werd tweede en kreeg 
van de landelijke organisatie die de opleiding van leerlingen 
ondersteunt (Aequor) een oorkonde en een trofee. Het 
is een klein bronzen beeldje dat David Nieuwenburg me 
stralend van plezier laat zien. ‘Je kunt tegenwoordig niet zo-
maar leerlingen in je bedrijf  laten werken’, zegt hij. ‘Je moet 
eerst als leerbedrijf  worden gekwalificeerd. Dan moet je 
aan allerlei eisen voldoen, zoals variatie in het werk, niveau, 
tijd voor begeleiding en dergelijke. Deze eisen berusten op 
landelijke afspraken tussen de branche en de scholen. Als 
een bedrijf  als leerbedrijf  erkend wil worden dan wordt 

het getoetst. Zo kun je bijvoorbeeld niet erkend worden 
als je geen gediplomeerde leerlingbegeleider in dienst hebt 
of  er niet zelf  voor opgeleid bent. Dat is al zo sinds 1997, 
toen de regeling werd ingevoerd om de kwaliteit van de 
opleidingen te vergroten. Voor ons was het geen probleem, 
want we leiden al jaren leerlingen op. Mijn vader heeft in 
de jury gezeten die in Aalsmeer en Rijswijk (mbo groen) 
het bloemwerk  van examenkandidaten beoordeelt. Hij zat 
trouwens ook in de jury van de Nederlandse kampioen-
schappen Bloemsierkunst. Zelf  heb ik jaren in de advies-
commissie gezeten van de tuinbouwschool in Oegstgeest. 
Onze leerlingen komen van de groene scholen in Oegst-
geest, Rijswijk of  Aalsmeer (alledrie Wellantcollege) of  een 
groene HBO opleiding zoals STOAS Den Bosch. Zelf  heb 
ik de tuinbouwschool in Oegstgeest gedaan. Dat was heel 
goed voor mij, want ik kon niet stilzitten. Je kon indertijd 
het vak nog voor een groot deel in de praktijk leren. Geluk-
kig komt dat nu weer terug. School is goed, omdat je in je 
arbeidzame leven een hoop moet weten, maar mensen zoals 
ik leren het beste in de praktijk. Mijn zoon is ook zo. Die 
zit nu in Oegstgeest en wil daarna de technische kant op bij 
ROC Leiden. Dat komt goed uit, want hij vult precies de 
kennis aan die mijn vrouw Pudji en ik niet in huis hebben.’ 
Pudji Nieuwenburg - van Leeuwen is mede-eigenaar van het 
bedrijf. Ze heeft net als David een opleiding gevolgd voor 
bloemist winkelier en daarna de lerarenopleiding (PABO) 
gedaan, en een post HBO opleiding. Ze heeft het onderwijs 
intussen vaarwel gezegd en werkt volledig in het bedrijf  
mee.  

ondernemerschap
David Nieuwenburg nam enkele jaren geleden het bedrijf  
van zijn vader over. Nieuwenburg bestond toen uit twee za-
ken: een aan de Herengracht en een op de Doezastraat. Nu 
zijn het er drie. Het zwaartepunt is van boeketten en ander 
bloemwerk verschoven naar de inrichting van kantoren en 
arrangementen voor de levering en verzorging van groen. 
Ook fleurt Nieuwenburg landelijke en plaatselijke evene-
menten op en verzorgt het benodigde meubilair. Nieuwen-
burgs werk is  adembenemend mooi, te oordelen naar wat 
er in de winkels staat en in de reclamefolders van het be-
drijf. ‘Er komt een hoop bij kijken’, zegt hij. ‘Bij evenemen-
ten lopen er duizenden mensen rond. Het spreekt voor zich 
dat het materiaal dan aan de hoogste eisen moet voldoen. 
Het moet brandvrij zijn en van hoge kwaliteit, want planten 
zijn levende organismen en slecht verzorgde of  ongezonde 
planten gaan dood. Dat ziet er treurig uit. Het levende 
maakt versieringen van bloemen en planten zoveel mooier 
dan die van kunststof, maar als je ze niet goed bijhoudt 
is het zo voorbij. Dan ben je als klant je investering kwijt 
en ik mijn goede naam.  Je moet met je klanten bespreken 
wat ze willen, foto’s laten zien van de mogelijkheden, het 
ontwerp in tekening zetten, weten of  het technisch uit-
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De uitbreiding stelt steeds hogere eisen aan onze medewer-
kers. Dat geldt ook voor leerlingen. Derde of  vierdejaars 
mbo leerlingen hebben onze voorkeur. Die kunnen al 
volledig meedraaien in de winkel, of  op een van de andere 
afdelingen. Ze helpen klanten, rekenen af,  nemen bestel-
lingen op, maken bloemwerk, gaan mee naar de veiling en 
noem maar op. We geven ze een hoop vertrouwen en zijn 
nog nooit bedrogen uitgekomen. Maar je moet ze goed 
begeleiden en laten zien wat er goed of  minder goed is 
gegaan. We selecteren wel. Dat moet ook wel in een bedrijf  
als het onze, waar het op een goede presentatie aankomt. 
Daarmee bind je klanten. Wij bieden geen massaproduct 
zoals bedrijven die in schoonmaken zijn gespecialiseerd en 
interieurbeplanting erbij doen. Onze plantenbakken zijn 
gemaakt met het oog op schoonheid en variatie. Niet die 
eeuwige fi cussen in grijze potten, maar palmen, olijfbomen 
en laurier. Onze medewerkers zijn ons visitekaartje. Ze 
moeten zich kunnen presenteren en er goed uitzien. Men-
sen houden van mooie dingen en dus ook van bloemen en 
planten. In een mooi, verzorgd interieur voelen ze zich be-
ter. Dat is aangetoond. Ze zijn minder vaak ziek en hebben 
meer voldoening in hun werk. Wij kunnen daarvoor zorgen 
en dat doen we met plezier.’ Nieuwenburg neemt alleen nog 
maar mensen aan met een mbo diploma, of  ze nu chauf-
feur zijn of  bloemwerk maken. Hij heeft ook steeds meer 
hbo gediplomeerden in dienst, voor zaken als marketing, 
berekeningen en techniek. 

De stad en de ondernemers
Binnenkort verhuist het bedrijf  uit de stad naar een be-
drijventerrein buiten Leiden. De winkel in de Doezastraat 
blijft, maar de Herengracht wordt mogelijk afgestoten. 
‘Bevoorrading is moeilijk op de gracht’, zegt David. ‘De 
gemeente is nogal rigide en hanteert regels zonder te 
bekijken of  ze wel op hun plaats zijn. Vergunningen zijn 
ook moeilijk te krijgen. Het lijkt wel alsof  Leiden verstart. 
Bedrijven hebben vaak geen  laad- en losplaats in de buurt, 
maar mogen niet op een parkeerplaats staan. Ook niet even, 
wat nogal eens een bekeuring oplevert. Je gaat niet telkens 
een parkeerkaart halen als je wat moet halen of  brengen. Je 
zou eigenlijk een ontheffi ng moeten hebben, maar die krijg 
je als bedrijf  niet. Ik begrijp dat wel, maar het is vervelend. 
Wij moeten nou eenmaal onze winkels bevoorraden en de 
bestellingen van onze klanten in- en uitladen.’
Het tekort aan laad- en losplaatsen levert gevaarlijke op-
stoppingen op en onoverzichtelijke toestanden voor fi etsers 
en voetgangers. Daar zou David Nieuwenburg met de ge-
meente nog wel eens over willen praten. Het is jammer dat 
zijn bedrijf  uit de binnenstad vertrekt, want de Herengracht 
is een mooie plek om te zitten en de verhouding met de 
buurt is goed. Nieuwenburg blijft zijn stad echter een warm 
hart toedragen en we zullen hem bij allerlei Leidse evene-
menten blijven zien.  

voerbaar is en oog hebben voor de esthetische kant. Ook 
moet je weten wat het kost, want anders loop je het risico 
dat je meer geld uitgeeft dan binnenhaalt. Je moet dus goed 
weten wat je wil en je goed voorbereiden. Een klant wil niet 
weten wat er niet kan, maar wat er wel kan. Hij wil klare 
taal, geen onduidelijke afspraken of  twijfel. Onduidelijkheid 
leidt altijd tot problemen en ontevredenheid. Dat moet je 
zien te vermijden. Je moet een begroting kunnen maken, 
werktekeningen, een bestek, en je moet achteraf  narekenen 
of  je het werk goed hebt ingeschat. Dan moet je ook nog 
eens je administratie op orde houden en de zaken met je 
medewerkers bespreken. Die zijn betrokken bij de zaak en 
willen weten hoe iets is afgelopen en wat er goed of  fout 
is gegaan. Ook bij wat ze zelf  doen. Wij hebben een CAO 
en zonder functioneringsgesprekken of  beoordelingen gaat 
het tegenwoordig niet meer. Dat is goed, maar het kost tijd. 
De creatieve kant blijft het leukste, maar zonder die andere 
kanten kom je daar als bedrijf  niet ver mee.’

Leerlingen in bedrijf
‘Leerlingen zijn onmisbaar in een bedrijf. Je haalt er nieuw 
bloed mee in huis, zonder dat je er meteen aan vast zit. 
Soms zou je dat wel willen, maar daar heb je niet altijd de 
ruimte voor. Ze komen met verrassende, nieuwe inzich-
ten en technieken. Hun enthousiasme is aanstekelijk en je 
krijgt een mooie wisselwerking met je vaste medewerkers. 
Sommige leerlingen blijven ook na hun stage op afroep be-
schikbaar, wat in drukke tijden een uitkomst is. Je weet dan 
wat je in huis hebt en wat je van ze kan verwachten. Maar 
je moet ze wel de ruimte geven. Dan zie je wat ze kunnen. 
Vaak is het meer dan je denkt. Wij hadden onlangs bijvoor-
beeld een 16 jarig meisje als leerlinge in het bedrijf. Ze hielp 
mee om een evenement aan te kleden in de Pieterskerk. 
Voor een van de grote versieringen konden we geen goede 
plek vinden. Zij bekeek het van een andere kant dan wij en 
zag in een oogopslag hoe het moest. Dat regelde ze toen 
ook maar meteen, zelfverzekerd als ze was. Prachtig. 
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frits van DEr sLuis, staDsbioLoog
Door Clariet Boeye

“Wat weet ik van de vogel 
als ik zijn zingen niet versta?”

                             
Willem Hussem

Foto Carlo van Praag

Op een druilerige zomerdag fiets ik langs een sloot door de 
Leidse Hout naar het Koetshuis, het bezoekerscentrum van 
de Leidse Hout. Aan de linkerkant een heldere bossloot en 
bos, aan de rechterkant achter een strook gras en bomen 
sportvelden. Het Koetshuis ligt idyllisch midden in het bos 
met op hetzelfde terrein een mooie oude boerderij. Ik was 
hier een paar jaar geleden vaak langsgefietst en had me toen 
afgevraagd wie daar zo mooi buiten in het bos woonde 
midden in de stad. Nu kan ik daar achter komen want ik 
heb een afspraak met Frits van der Sluis, stadsbioloog. Ik 
voel me enigszins beschroomd: kan nog wel een merel van 
een spreeuw onderscheiden en een beuk van een eik, maar 
veel verder dan dat gaat mijn kennis niet en biologen heb-
ben een imponerende kennis van de enorme verscheiden-

heid van het leven van dieren en planten. Bovendien was ik 
met de voorbereidingen niet veel verder gekomen dan het 
bedenken van één vraag: wat doet een stadsbioloog? 
Van der Sluis heeft zijn werkkamer in het Koetshuis. Het 
is een prettige beetje rommelige ruimte met een blauw ge-
schilderd houten plafond. Boven de tafels met stapels map-
pen e.d. hangt een papieren model van een roofvogel (een 
zeearend?), in een vensterbank staat een glazen kastje met 
een fragiel spierwit schedeltje van een klein knaagdiertje en 
op een kast staat een opgezette bunzing(?).

het Koetshuis en de boerderij
Frits van der Sluis vertelt dat de boerderij eind jaren zeven-
tig door de gemeente is gekocht van twee schoonzusters 
Bremmer. Dat zij er nog woonden was een wonder want 
het was een bouwvallig geheel met gaten in het rieten dak. 
De boerderij was toen alleen per fiets te bereiken.
Na de aankoop is de boerderij opgeknapt en in drie woon-
eenheden verdeeld. Van der Sluis, net afgestudeerd als bio-
loog aan de Universiteit van Leiden, kreeg juist in dezelfde 
tijd een aanstelling bij de Gemeente Leiden. Hij kon één 
wooneenheid van de boerderij betrekken. Pas later kon het 
Koetshuis erbij gekocht worden. Nu dient het als kantoor, 
werkplaats en bezoekerscentrum van de Leidse Hout.

van schoolbioloog tot stadsbioloog
Wat doet een stadsbioloog? 
Van der Sluis vertelt dat hij is begonnen als schoolbioloog. 
Aanvankelijk bestond de functie alleen uit het geven van 
cursussen aan kinderen om ze te laten zien dat ook in de 
stad veel te beleven valt aan natuur. In de loop van de tijd 
is dat uitgegroeid tot de afdeling Natuur- en milieueducatie 
met een veel breder pakket. Voor de educatieve taken zijn 
er onder andere drie educatieve medewerkers bij gekomen 
die in samenwerking met Van der Sluis projecten voor alle 
basisschoolkinderen ontwikkelen. 
Van der Sluis is als hoofd van die afdeling van schoolbi-
oloog stadsbioloog geworden met naast deze educatieve 
taak ook een beleidsmatige verantwoordelijkheid voor alles 
met betrekking tot planten en dieren in de stad. Daaruit is 
een beleidsplan ontstaan: de Leidse ecologische structuur 
(LES). Het uitgangspunt is dat het ecologisch beleid geen 
sluitpost hoort te zijn, omdat een goed ecologisch milieu 
leidt tot een plezierige en leefbare stedelijke woonomgeving. 
Planten en dieren zijn dan net zulke belangrijke bewoners 
van de stad als mensen.  

het educatieve programma
Van der Sluis geeft me een overzichtsboekje mee met een 
groot aanbod van allerhande natuur- en milieueducatieve 
activiteiten. Het ziet er erg aantrekkelijk uit. Het boekje 
wordt naar alle scholen in Leiden en omgeving gestuurd. 
Het doel is om leerlingen van de basisscholen in aanraking 
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(weet u welke vogels er in de stad te zien zijn?), maar ook 
om meer mogelijkheden te scheppen voor vogels om in de 
stad te nestelen door middel van nestkastjes en nestpan-
nen (voor de gierzwaluwen). Ook zal er informatie gegeven 
worden over het voeren van vogels in de winter, hoe je 
vetbollen kunt maken en wat je verder nog kunt doen. 

De meeuwen
Tegelijkertijd zal er meer actie ondernomen worden om 
overlast door vogels te beperken.
Daarmee komt het gesprek onvermijdelijk op de vogel die 
iedereen in Leiden waarschijnlijk wèl direct herkent: de 
meeuw. Maar weet u ook of  het een mantelmeeuw of  een 
zilvermeeuw is die u met zijn gekrijs uit uw slaap houdt? Ik 
weet het niet zo precies moet ik u bekennen. En als je goed 
kijkt zie je: het zijn eigenlijk prachtige dieren! Omdat alle 
vogels en dus ook meeuwen een beschermde diersoort zijn 
heeft de gemeente een speciale vergunning nodig om iets 
aan de meeuwenoverlast te kunnen doen. Dat ‘iets doen’ 
bestaat uit het verwisselen van eieren. Van der Sluis vertelt 
in dit verband dat Nico Tinbergen een experiment heeft 
gedaan met eieren. Daaruit bleek dat broedende vogels de 
voorkeur geven aan een ei dat vooral iets groter moet zijn 
dan het eigen ei, de vorm doet er niet zo toe, rond lang-
werpig, zelfs vierkant; het hindert niet als het maar groter 
is. (Zou het koekkoeksei ook altijd groter zijn dan de eieren 
van het gastoudernest, vraag ik me nu af?) Dus ook de 
meeuw accepteert zonder morren niet-eigen eieren. De 
gemiddelde broedtijd duurt zo’n dertig dagen, maar als de 
eieren dan nog niet uitgekomen zijn blijft de meeuw er wel 

te brengen met de eigen leefomgeving en ze te laten erva-
ren hoe alles samenhangt en hoe ze er zorg voor kunnen 
dragen. Het gaat om het ontdekken van de natuur in de 
stad, maar ook om een kennismaking met de dieren op de 
boerderij en alles wat daarmee samenhangt.
De scholen kunnen zich inschrijven voor een groot aanbod 
van projecten. Het project ‘diersporen’ brengt de kinderen 
in aanraking met de natuur. Kennismaken met het leven 
op de boerderij kan in projecten zoals ‘dieren in de wei’, of  
‘dieren op stal’ en ‘dieren in het voorjaar’ en is speciaal ont-
wikkeld voor de kleintjes: van groep 1 tot en met groep 4. 
Dan mogen de kinderen de wei in, of  later in het najaar en 
in de winter de stal in. Ze leren bijvoorbeeld wat en hoeveel 
een koe eet. Voor oudere kinderen is er ‘werken op de boer-
derij’ en ‘schaap en wol’. Dan mogen de kinderen het echte 
werk doen zoals de stal aanvegen of  een hok uitmesten en 
dan kunnen ze van de wol van een schaap een draad leren 
spinnen.
Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen een bezoek brengen 
aan de Rioolwaterzuivering  of  meedoen aan energy survi-
val (klinkt spannend!). De meeste activiteiten vinden plaats 
in de Leidse Hout, het Heempark, of  op de kinderboerderij 
in de Merenwijk of  Cronesteyn, maar er zijn ook projecten 
ontwikkeld in bijvoorbeeld de Stevenshof  (zelf-doe-pad 
– lentepad). Een school kan ook in de eigen wijk een zelf-
doe-pad aanvragen bijvoorbeeld een kikkerpad. Dat pad is 
natuurlijk het leukst in het kikkerseizoen, in de maand mei, 
als de kikkers kwaken en er kikkervisjes zijn.
Er worden naast de activiteiten lespakketten aangeboden 
zoals onder andere ‘vruchten en zaden’ of  ‘kale takken’ of  
‘vogels in de winter’. Er zijn ook workshops voor leer-
krachten: “stadsvogels’, ‘water’ en ‘natuur rond school’. 
Aan het project ‘welk dier was hier?’ is op dit moment een 
tentoonstelling gewijd in het Koetshuis. Er zijn alle moge-
lijke diersporen te zien, van poepsporen tot vraatsporen en 
pootafdrukken. Met wat kinderen daar aan kennis opdoen 
kunnen ze zelf  in de Leidse Hout op zoek gaan. 
Dit is nog maar een greep uit alle mogelijkheden. Het ziet 
er allemaal zo verschrikkelijk aantrekkelijk uit, dat het je 
spijt dat je geen lagere schoolkind meer bent omdat je 
direct mee zou willen gaan.

Je hebt altijd vogels als buren
Naast de bovengenoemde activiteiten zijn er ook speci-
ale projecten voor het jaar 2008-2009. Allereerst is er het 
stadsvogelproject. Van alle dieren zijn de vogels de meest 
geziene. Je kan altijd en overal het hele jaar door vogels 
zien en horen. Iedereen heeft vogels als buren, maar hoe 
goed kennen we deze buren? In 2009 wordt er een stads-
vogelcampagne op touw gezet in samenwerking met onder 
andere Vogelbescherming Nederland: ‘Je hebt altijd vogels 
als buren’. 
De bedoeling is niet alleen om ze beter te leren kennen 
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tweemaal zo lang tevergeefs op broeden. Dan is het te laat 
om een tweede nest te beginnen…  Zo kan je het aantal na-
komelingen van één stel op den duur beperken, maar…het 
paartje meeuwen zal tenslotte toch een andere plek gaan 
zoeken of  een andere partner. Nu doet de gemeente in 
samenwerking met de universiteit Leiden onderzoek naar 
de plaatsen waarheen de meeuw dan uitwijkt. Heeft het met 
de vindplaats van voedsel te maken? Dat is niet het geval: 
voor een meeuw is het geen enkel probleem om het voed-
sel dertig tot veertig kilometer van het nest te halen. Toen 
de meeuwen nog in de duinen nestelden haalden ze ook 
al hun voedsel uit de stad. Het gaat vooral om veiligheid. 
De meeuwen zijn zoals bekend uit de duinen naar de stad 
gekomen om te nestelen omdat het daar te onveilig was 
geworden door de grote toename van vossen. De meeuw is 
een koloniebroeder dus platte daken zijn ideaal. Dan zit je 
met z’n allen bij elkaar en dat is praktisch, want dan heb je 
maar een paar meeuwen nodig om op te letten of  er gevaar 
dreigt. Maar dat de stad ook rijk aan voedsel is, is toch wel 
handig zo dicht bij het nest. En het meeste voedsel komt 
van het afval van de mensen. Die vuilniszakken met bak-
kenvol resten eten uit studentenhuizen die de avond van te 
voren al op straat worden gezet omdat ze geen zin hebben 
vroeg op te staan, daar zijn de meeuwen echt dol op. De 
visafval van de viskraam die de visverkoper op het eind van 
de dag in de gracht gooit: een ware traktatie. De stad is een 
waar meeuwenparadijs geworden! Trouwens ook de kauw-
tjes pikken er graag een graantje van mee.

voedsel
Dus als u last hebt van de meeuwen: verminder het aanbod 
van voedsel. En zet vooral niet uw vuilniszak ’s avonds of  
’s nachts al op straat. De hoeveelheid voedsel, dat begin ik 
steeds duidelijker in te zien, bepaalt het aantal dieren. Als 
er veel voedsel is komen er veel dieren, tot de voorraad niet 
meer toereikend is en dan neemt de populatie evenredig 
af. Van der Sluis vertelt dat er in de oorlog veel minder 
meeuwen in de stad waren… Van der Sluis vertelt en pas-
sant ook dat er al driemaal een dode kip is gevonden bij de 
hertenkamp in de Leidse Hout. Dat zou kunnen wijzen op 
de aanwezigheid van een vos in de stad! 
Als ik dieren wil begrijpen moet ik niet allen hun lied ver-
staan, ik moet ook weten wat ze eten.

meetnet van de stadsnatuur
In 2004 is er een meetnet opgezet om gegevens te verza-
melen over de natuur in de stad. Om  het jaar wordt er een 
telling gedaan van wat er leeft in de stad aan vogels, vlin-
ders, libellen , kikkers, vleermuizen en planten. De stad is 
ingedeeld in typen zoals b.v. nieuwbouwwijk, oude tuin-
stadswijk, wijk met flatgebouwen e.d. In de wijken worden 
telpunten uitgezet. Monitoren bezoeken die telpunten vijf  
maal per jaar. Zo ontstaat er een totaalbeeld en heb je een 

indicatie van de ontwikkeling in een gebied. 
In 2009 komt er ook voor burgers een meldpunt. Van der 
Sluis merkt op, dat de diversiteit aan planten en dieren in 
een stedelijke omgeving veel groter is dan op het platteland, 
met b.v. uitgestrekte polders.
Ik vertel dat ik op het Rapenburg een ijsvogel heb gezien. 
Onlangs heb ik daar ook, voor het eerst, een aalscholver 
gezien. In park Cronesteyn zie je er veel, maar midden in 
de stad niet. Dat zou ik in 2009 dan kunnen doorgeven aan 
zo’n meldpunt. 
Van der Sluis vertelt dat hij voor het eerst eind jaren zeven-
tig aalscholvers heeft gezien in de stad. Het was een koude 
winter en alleen in de Haarlemmertrekvaart was nog een 
stuk met open water. Daar trokken allerlei vogels naar toe, 
o.a. een groot aantal aalscholvers. Die nestelen trouwens 
nog steeds in de duinen, maar niet op de grond en hebben 
daarom geen last van de vossen. 

Leiden Lekker wild
In het kader van het project ‘natuurdoelstellingen voor de 
stad’, onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Ecolo-
gisch beleidsplan gemeente Leiden 2002-2005, is een serie 
boekjes uitgegeven over de natuur in de stad: ‘Leiden lekker 
wild’ over de stadnatuur in het algemeen, ‘Turkse tortels 
en Spaanse ruiters’ over de natuur in de Leidse parken, 
‘Op bezoek bij huismus en muurbloem’, waarin een aantal 
stadsnatuurwandelingen is beschreven en tenslotte ‘Leiden 
buiten de perken’ met aanbevelingen hoe je als bewoner 
met groene vingers iets kunt doen aan beplanting rond 
boomspiegels of  voor je huis in de straat. Het is een bijzon-
der leuke informatieve serie met allerlei aanbevelingen en 
wetenswaardigheden. Binnenkort komt er weer een boekje 
bij, over bomen in Leiden: ‘Leidse longen’. 

tenslotte
Er gaat een wereld voor je open na zo’n gesprek en het 
bekijken van de boekjes; er is zoveel te zien in je eigen om-
geving: je kunt vogels bestuderen (zag in park Cronesteyn 
laatst een witte reiger), je kunt daar daslook zien èn ruiken 
in het voorjaar. Ik had wat jonge bladeren geplukt om mee 
te stoven in een gerecht, een heerlijke zachte knoflookach-
tige smaak, maar nu weet ik dat daslook een beschermde 
plant is, die je dus niet mag plukken. In het najaar kan je ha-
zelnoten rapen in de Vlietlanden. Je kunt mooi wandelingen 
maken langs alle stadsparken. Je kunt vrijwilliger worden 
van de Leidse Hout of  vriend van polderpark Cronesteyn.
Wat wil een mens nog meer? De taal van de vogels verstaan 
natuurlijk!

meer informatie:
www.leiden.nl/natuur   |   www.vriendenvandeleidsehout.nl   
www.ivn.nl   |   www.vogelbescherming.nl
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Overlast van cafés kan overigens het beste met de uitbaters wor-
den besproken. Het bestuur bemiddelt daar zo nodig bij. Helpt 
dat niet dan kunnen de vertegenwoordigers in het Buurtkader-
overleg het met de politie bespreken. Bewoners kunnen overlast 
overigens ook melden aan de Horecaklachtenlijn. Hoe meer 
klachten, hoe groter de kans op ingrijpen. 

Een aantal leden maakt zich zorgen over het gebrek aan par-
keerplaatsen in de binnenstad. Er zijn mogelijkheden om tegen 
het geldende vergunninghoudertarief  in de Hoogvliet garage te 
parkeren en  leden van de vereniging kunnen tegen gereduceerd 
tarief  terecht op het parkeerterrein aan de Haagweg. Daar heeft 
nog niemand om gevraagd. 
Een andere kopzorg voor de leden is de Breestraat. Die is ‘s och-
tends levensgevaarlijk. Auto’s en bussen houden zich niet aan de 
30 km snelheid en fi etsers raken in de klem, net als voetgangers 
wanneer er een auto op de stoep staat te lossen. De 30 km bor-
den zijn niet goed zichtbaar. Het bestuur zal er bij de gemeente 
op aandringen om de maximale 30 km snelheid in het asfalt te 
zetten en borden zo te plaatsen dat ze opvallen. Dat zou op alle 
punten moeten gebeuren waar deze snelheidsbeperking geldt. 
Handhaving kan ook geen kwaad. Brommers rijden zelden 30 
km. Ze gaan soms ruim over de 50 heen. 

Zie voor het volledige verslag www.pieterswijk.nl

Door Marjolijn Pouw
Foto van Leo le Duc door Carlo van Praag

samenvatting
De ledenvergadering was goed bezocht. Het was de laatste verga-
dering onder voorzitterschap van Leo le Duc, die zijn vele werk 
op een van onze ministeries helaas--hij was een goede voorzit-
ter--niet langer met het voorzitterschap kan combineren. Lorents 
Blankenberg is door het bestuur tijdelijk als voorzitter aangewe-
zen, tot de vacature in het bestuur is vervuld en er een nieuwe 
voorzitter is aangewezen. Marcel Schikhof  is voor een nieuwe 
bestuurstermijn benoemd. 

De leden toonden zich tevreden over de door het bestuur 
gevolgde lijn. Er ontstond een felle discussie over Binnenste 
Beter. Uw secretaris werd opgebeld door het Leidsch Dagblad 
over de herbestrating van de Houtstraat met klinkers in plaats 
van kinderkopjes. Ik kon me desgevraagd niet herinneren wat 
daarover in het verleden was afgesproken en beloofde het uit te 
zoeken. Het Leidsch Dagblad had de gemeente intussen al aan 
de schandpaal genageld. Maar de gemeente trof  in dit geval geen 
blaam.  De verandering in de bestrating is met de bewoners van 
de Houtstraat en het bestuur afgesproken. Bestrating met klinkers 
is in de Houtstraat beter vanwege het vrachtverkeer voor het 
Museum van Oudheden en sluit aan bij de klinkerbestrating van 
de Papengracht. 
Sommige leden vonden dat een redelijk argument, anderen niet. 
Ze wezen erop dat de gemeente niet moet afwijken van de afspra-
ken in Binnenste Beter. Als er op historische plaatsen kinderkop-
jes als bestrating zijn afgesproken en oude lantaarns dan moeten 
die er blijven, tenzij er argumenten zijn voor  afwijking. Afgespro-
ken is dat het bestuur de gemeente daarop zal wijzen.  
Ook kwam naar voren dat het bestuur goed op het groen in 
de wijk moet letten nu de Bomen commissie is opgegaan in de 
Adviescommissie Ruimte en kwaliteit (ARK). Groen heeft nog 
nooit op de agenda van de ARK gestaan en lijkt voor sommige 
gemeenteambtenaren vogelvrij. 
Verder leidt het rookverbod in de horeca tot ergernis. Men gaat 
buiten roken. De rook blijft in de smalle straten en stegen hangen 
en dringt de huizen binnen. Ook is er meer lawaai op straat, zodat 
mensen die willen slapen de ramen niet meer open kunnen zetten. 
Afgesproken is om dat probleem in het jaarlijkse overleg met de 
burgemeester op de agenda te zetten. 
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Door Clariet Boeye, Franceline Hensdrikse - Pompe, 

Marjolijn Pouw en Marcel Schikhof

aalmarkt
Het belangrijkste nieuws over de Aalmarktplannen kwam begin 
juli: de gemeente heeft het contract met projectontwikkelaar 
Bouwfonds MAB en Fortis verbroken. Vlak voordat dit bekend 
werd, vergaderde de klankbordgroep met het projectteam en de 
wethouder. Ook toen waren de financiering en de doorgang van 
het hele plan al belangrijke punten van gesprek. Van de kant van 
o.a. de (nieuwe) centrummanager Joost Bleijie werd benadrukt dat 
er toch echt veel meer winkeloppervlak bij moet komen, terwijl 
anderen in de groep juist ook de culturele assets van dit gebied 
willen benadrukken. 
Wel een heel concreet punt wat betreft de nu lopende bouw in 
het gebied rond de Aalmarktschool is dat de Kippenbrug op last 
van de brandweer pas mag worden vernieuwd nádat de uitbrei-
ding van de Stadsgehoorzaal is voltooid. Hierdoor is de bereik-
baarheid van (nood)verkeer gegarandeerd, maar het betekent wel 
dat omwonenden langer last zullen hebben van bouwwerkzaam-
heden. Intussen is aan het begin van de zomer weer een belang-
rijke ‘Aalmarkter’ vertrokken: Elzet hield na meer dan veertig jaar 
op met schoenreparaties, maar klanten werden doorverwezen 
naar een ander adres binnen onze wijk, namelijk schoenmaker 
“Zierikzee” in de Bakkersteeg. - FH

Doelengracht
Over de uitvoering van het Bestemmingsplan II dat de gemeente 
in het verleden heeft bepaald is wat de Doelengracht aangaat 
nieuws te zeggen. Wel werd onlangs de Doelensteeg geblokkeerd 
door een grote open vrachtwagen. In de bak stonden twaalf  
grote terracotta potten met hortensia’s. Ik vroeg me af  waar ze 
geplaatst zouden worden, maar al gauw kwam de heer Burgy naar 
de chauffeur om hem aanwijzingen te geven: de potten worden 
vóór de muur van de parkeerplaats aan de Doelengracht geplaatst, 
zes potten aan de éne kant van het hek en zes aan de andere kant. 
Het biedt een bijzonder fleurige aanblik, bijna overdadig. 
Een blik op het terrein in de nazomer laat zien dat daar nu tussen 
de paar geparkeerde auto’s een aantal kuipplanten staan met en-
gelentrompetten, in bloei. Over de muur van de buurtuin hangen 
takken zwaar beladen met appels. In een hoek staan hoge wilde 
planten. Misschien wordt het terrein wel een lustoord. Het zou 
mooi zijn als de heer Verbaan ook zoiets zou doen op het gat in 
de bebouwing van de Garenmarkt. - CB

buurtkaderoverleg
In het Buurtkaderoverleg met de politie eind april is de hore-
caoverlast op het Rapenburg aan de orde gesteld. Het bestuur 
had dat afgesproken met de bewoners en had ze aangeraden om 
overlast bij de horecaklachtenlijn en de politie te melden. Bij het 
overleg in de Districtsraad bleek opnieuw dat alleen melding 
helpt. Eenzelfde lijn is afgesproken met de buren van ’t Gerecht. 
Ons Cafeetje overschreed bij het Marathon evenement de volgens 
de vergunning toegestane tijden, en de geluidsnorm. Het bestuur 
zal in het overleg met de burgemeester op handhaving aandringen 
en op de hantering van een duidelijke geluidsnorm. De wijk-
verenigingen van de binnenstad hebben in verschillende bijeen-
komsten over het evenementenbeleid gevraagd om categorie III 

evenementen in de binnenstad te beperken. Zoveel lawaai kan de 
binnenstad niet aan. Het geluid dringt dwars door de muren heen. 
De gemeente heeft zich dat ook voorgenomen, maar het geluids-
bombardement bij evenementen blijkt heviger dan minder te wor-
den. Het aantal evenementen loopt naar het zich laat aanzien wel 
terug. Van het met zoveel fanfare gelanceerde evenementennota 
is niets meer vernomen. - MS

Districtsraad
In de bijeenkomst van de Districtsraad begin juni hebben we 
gesproken over het verkeersbesluit om de Gekroonde Liefde-
poort toegankelijk te maken door de parkeerplaats ervoor te laten 
vervallen en een laad- en losplaats te maken voor de winkeliers. 
Het zou er eindelijk van komen, vertelde de wijkmanager, maar 
het is nog steeds niet rond omdat er bezwaar is ingediend tegen 
het verkeersbesluit. We zullen het begin september opnieuw in de 
raad bespreken.
We hebben voorts gevraagd om een aantal beknelde bomen lucht 
te geven en het onderhoud van de bomen in de wijk te verbete-
ren; de parkeerpalen op het bebouwde deel van de Garenmarkt 
zoals afgesproken is weg te halen; de lantaarns op de Jacobsgracht 
en Garenmarkt door Leidse lantaarns te vervangen en het gat op 
de hoek van Nieuwsteeg en Rapenburg schoon te laten maken en 
(nog liever) te bebouwen.

In juni zijn de districtsraden onder de loep genomen. Wij konden 
er helaas geen van beiden heen, maar volgens het verslag is er 
vooral gesproken over een aantal (nog steeds) formele ondui-
delijkheden die aan het verschijnsel kleven. Zo is niet helder op 
grond van welke criteria vertegenwoordigers in de raden worden 
gekozen, welke zittingstermijn er geldt, hoe de verbinding is van 
de vertegenwoordigers met de achterban, of  er geen doublure is 
met het servicepunt woonomgeving, hoe de aansprakelijkheid is 
geregeld en tenslotte of  en zo ja welke verbreding er zou moeten 
komen in het takenpakket en hoe de verantwoording gebeurt van 
het bestede budget. 

De volgende bijeenkomst van de Districtsraad is begin septem-
ber. Gewenste verbeteringen in uw buurt graag doorgeven via 
info@pieterswijk.nl. - CB & MP  

garenmarkt en Jacobsgracht
Volgens de informatie van de gemeente zullen de (parkeer) 
paaltjes bij Garenmarkt 23 en 25 zoals is afgesproken met de be-
woners binnenkort verdwijnen. De oneven zijde wordt een gebied 
waar je niet meer met de auto kunt komen. De even kant blijft 
voor auto’s toegankelijk al wordt doorgaand verkeer onmogelijk 
als de Hoefstraat en Raamsteeg inderdaad worden afgesloten. De 
vervanging van de lantaarnpalen op de Sint Jacobsgracht en de 
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verkeerscirculatie Levendaal-west
Begin juni hebben we de gemeente gevraagd hoe het met de plan-
nen staat om de verkeerscirculatie in Levendaal-West te verande-
ren. Bewoners van de Hoefstraat en Raamsteeg vrezen voor hun 
leven en dat van hun kinderen nu er steeds meer verkeer door dat 
deel van de wijk rijdt. De Hoefstraat is te smal voor stoepen, de 
meeste huizen hebben geen tuin en speelplaatsen zijn er niet in de 
buurt. Het Van der Werfplaats is ongeschikt om je kinderen alleen 
naar toe te laten gaan, de Garenmarkt is net zoals de Raamsteeg 
te gevaarlijk vanwege het te hard rijdende verkeer.    

Met de gemeente en de wijkvereniging hebben bewoners in 
2007 een plan gemaakt voor gedeeltelijke afsluiting van de buurt 
voor snelverkeer. De straten blijven voor bewoners met de auto 
bereikbaar en ook fi etsers kunnen er ongehinderd door. Met de 
auto kun je wel je huis bereiken, maar de straten als doorgaande 
route gebruiken kan niet meer. In juni 2008 was het ontwerp 
nog niet klaar. Half  augustus hoorden we dat daar nu de laatste 
hand aan wordt gelegd, waarna het volgens de procedure voor 
verkeersbesluiten aan het college van B&W wordt voorgelegd. 
Dan gaan er zes weken overheen waarin het plan ter inzage ligt 
van ‘belanghebbenden’. Is er geen bezwaar dan wordt het plan 
uitgevoerd. Is er bezwaar dan gaan we opnieuw met de gemeente 
om de tafel voor een alternatief. We gaan ervan uit dat de plan-
nen niet worden geblokkeerd. We hebben met alle bedrijven in 
de buurt gesproken, ook die in de Raamsteeg en Doezastraat. Ze 
hebben allemaal te kennen gegeven dat de afsluiten voor hen niet 
tot problemen lijdt. Bijna alle bewoners steunen de plannen. - MP

verkeerscirculatie pieterswijk
Over de verkeerscirculatie in de Pieterswijk is nog niets te zeggen. 
Er zijn plannen geopperd om ook daar verandering in te brengen. 
Bewoners zouden met een vertegenwoordiger van de wijkver-
eniging de Winkeliersvereniging Pieterskwartier in oprichting, 
waarmee we ook aan tafel willen om over laden en lossen bij de 
Gekroonde Liefdepoort te praten en de vervallende parkeerplaats 
daar. Door de vakantie is het daar nog niet van gekomen. - MP

Reacties: info@pieterswijk.nl

Gulpen, 14 maart 2008

Beste vrienden,
Hartelijk dank voor uw schrijven met grote foto van zoveel 
Leidse jongetjes in de Paardensteeg
Op uw verzoek zal ik nog een aantal namen van Joodse kinde-
ren en mensen schrijven. Daar waren op mijn lagere school op 
de Oude Vest de broertjes Van Dam, daar deden we handeltjes 
mee in het vrije kwartier, dat ging om 1 cent of  2½ cent, als je 
“rijk”was een stuiver of  een dubbeltje. De broertjes verkochten 
knikkers, stuiters, tollen met of  zonder versiering. Heel leuk! Hun 
vader was veekoopman, zij woonden in een mooi huis aan de 
Oude Singel.

In mijn klas, de 5e, kwam in 1933 een Joods vluchtelingetje uit 
Berlijn. Ze noemde zich Anneliese Fuchs, kon al gauw de taal en 
leerde heel goed. Verder was op school ook nog een jongetje van 
Kloeten, ook Joods. Hij woonde op de Breestraat, zijn ouders 
hadden een grote kantoorboekhandel. Wij zijn elkaar 

Garenmarkt is opgenomen in het vervangingsbestek van 2008. 
De moderne lantaarns die er nu staan worden dan vervangen 
door de klassieke Leidse lantaarns die je overal in de binnenstad 
ziet. Mocht de gracht of  de markt opnieuw worden bestraat dan 
wordt dat gecombineerd met de vervanging van de lantaarns, 
zodat de overlast beperkt blijft. Goed nieuws dus. Hoe het met de 
bebouwing van het gat in de Garenmarkt staat is het bestuur niet 
bekend. - MP

gekroonde Liefdepoort
Het blijft tobben met de bereikbaarheid van de het hofje aan de 
Gekroonde Liefdepoort. Eind mei kregen we te horen dat er een 
verkeersbesluit ter inzage lag om de parkeerplaats voor dat hofje 
te laten vervallen. Als er een buitenmodel auto voor de poort 
geparkeerd staat kunnen de bewoners het hofje alleen met de 
grootste moeite in en uit. Met de fi ets is het ook lastig manoeu-
vreren. Eindelijk beweging, dachten we toen we het bericht lazen. 
Maar we hebben buiten de waard gerekend. 
Navraag bij de gemeente wees uit dat een persoon bezwaar heeft 
gemaakt en dat er nog geen besluit is genomen. Toch raar dat 
het bezwaar van een persoon het belang van velen zo lang kan 
schaden. De mogelijkheid van een laad- en losplaats op dat punt 
wil het bestuur met de winkeliersvereniging Pieterskwartier in 
oprichting en de gemeente bespreken. - MP

milieu
De gemeente beziet de mogelijkheid om een milieuzone in te 
stellen voor vrachtverkeer. Dat davert de stad door, wat slecht is 
voor het milieu. De luchtkwaliteit is slecht, het lawaai overdonde-
rend en de huizen daveren op hun grondvesten. De instelling va 
een beschermde zone die alleen voor kleinere, stillere en vooral 
schonere vrachtwagens toegankelijk is gaat niet zomaar. Hoeveel 
vrachtwagens rijden er eigenlijk door onze binnenstad, waar 
rijden ze en waarom rijden ze daar, hoort het openbaar vervoer 
erbij, hoe controleer je vergunningen, wie moeten er worden 
vrijgesteld, hoe zit het met de bevoorrading, met wie ga je om 
tafel, wie draait er voor de kosten (rond de € 35 miljoen) op van 
verplichte roetfi lters of  versnelde afschrijving enzovoort. 
Het onderzoek leverde een prachtige power point presentatie op. 
Dat mocht ook wel voor het geld dat eraan besteed is. Omdat in 
de praktijk blijkt dat er doorgaans zoveel vrijstellingen worden 
verleend dat je de maatregel net zo goed kunt laten lijkt het mij 
beter om het geld in de geplande Ringweg te steken. Ook onze 
wijk gaat erop vooruit als die er snel komt. De jan van Houtkade 
geldt volgens het overzicht van de gemeente als knelpunt. Op de 
brug is het verkeerslawaai en de stank soms niet te harden, net 
als op de Zoeterwoudse Singel aan de overkant. Vreemd is dat 
het lawaai van de veel te hard staande autoradio’s in geen van de 
onderzoeken is gemeten, net zomin als het geknetter van de vele 
opgevoerde brommers.    

rijn gouwelijn
De gemeente en de provincie hebben een akkoord bereikt over 
het tracé van de lijn. Die gaat als het niet tot veel hogere kosten 
leidt vanaf  station Lammenschans over de Hooigracht, Lange-
gracht en Schuttersveld naar het centraal station. Zijn de kosten 
te hoog dan zal hij over de Breestraat gaan. Dat laatste heeft 
grote consequenties voor de verkeerscirculatie in onze wijk. Het 
bestuur zal zijn standpunt opnieuw bepalen. - MP
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De wijk
De Pieters- & Academiewijk en Levendaal West vormen het 
zuidwestelijke deel van de Leidse binnenstad. De Botermarkt, 
Vismarkt, Aalmarkt, Boommarkt, Galgewater, Witte Singel, Ko-
revaarstraat en het Gangetje vormen de grenzen met de andere 
wijken. 

De vereniging
De Vereniging Pieters- & Academiewijk en Levendaal-west tracht 
de leefbaarheid en het welzijn van de wijk en haar bewoners te 
bevorderen. Bewoners kunnen lid worden van de vereniging, 
anderen donateur. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 
4,- voor eenpersoonshuishoudens en € 5,50 voor meerpersoons-
huishoudens. Meer mag ook. Op de jaarlijkse ledenvergadering 
in het voorjaar legt het bestuur verantwoording af  aan de leden, 
komen knelpunten in de wijk aan de orde en wordt het beleid van 
de vereniging bepaald.

Erelid: J.J.M. Gerritsen

bestuur
Voorzitter, vacature 

Lodewijk van Paddenburgh, penningmeester en archief  
Diefsteeg 18, 2311 TS 
 
Marjolijn Pouw, secretaris - Jan van Houtkade 36, 2311 PE 
veiligheid, buurtkaderoverleg,  districtsraad,  
redactie HvdS-krant
 
Anton de Gruyl lid -  Nieuwsteeg 29 2311 RX 
bouwen en wonen, verkeer en vervoer, parkeren
 
Lorents Blankenberg lid - Nieuwsteeg 13 2311 RW 
verkeer en vervoer, parkeren
 
Marcel Schikhof  lid - Plaatsteeg 6, 2311 DB 
horeca en evenementen, veiligheid
 
Clariet Boeye - Rapenburg 34 2311 EX 
bouwen en wonen, districtsraad, redactie HvdS-krant 

hart van de stadkrant 
De Hart van de Stad krant is een uitgave van de wijkvereniging. 
De krant verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 3000 
en wordt in de wijk huis aan huis bezorgd. Daarnaast wordt een 
groot aantal exemplaren verspreid onder bestuur en ambtenaren 
van de gemeente Leiden en donateurs.  Kopij voor de krant per 
@-mail of  post sturen naar de redactie. De redactie behoudt zich 
het recht voor stukken in te korten. 

advertenties
Voor het adverteren in de wijkkrant kunt u contact opnemen met 
de penningmeester. De krant wordt gedrukt door drukkerij Van 
der Linden.

Lid worden
U kunt lid worden door het overmaken van € 4,-- per eenper-
soonshuishouden of   € 5,50 Euro voor een huishouden van meer 
personen, op giro 3664416 van de vereniging, onder vermelding 
van VVP&A, lidmaatschap of  donateur. 
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kwijtgeraakt, niemand is teruggekomen na 1945. 
Verder ken ik nog de volgende namen van Joodse burgers van 
Leiden: Frans en Wil Nathanson. De heer Levi, Directeur van 
de Rotogravure maatschappij aan het Galgewater. Dr Gans, arts, 
woonde aan het Rapenburg. Daar was ook de Rabbijn Bloem-
koper met vrouw en 3 mooie kinderen. Op de Rijnsburgerweg 
woonde een dermatoloog, die is net voor mei 1940 ontsnapt naar 
de U.S.A. Hij is teruggekomen en vertelde dat hij veel had geleerd 
en ging weer aan het werk. Uit Auschwitz kwam ook terug Prof. 
Querido van het instituut voor preventieve geneeskunde. Op de 
Zoeterwoudse Singel woonde de familie Van Gelderen, over-
levenden, hun kinderen gingen naar Palestina. In de Kloksteeg 
woonde de familie Weill, ook niet teruggekeerd.

Na 1952 kwam mijn Ds. Piet Schoonheim in contact met Barend 
Cohen, die voorzanger was geworden van de Leidse Synagoge. 
Piet was toen predikant in Leiden geworden, voorheen in Gelse 
Laaren, Aalten, de Achterhoek. Hij gaf  ook les op scholen en 
ging met leerlingen naar de Synagoge, waar Barend Cohen van al-
les vertelde van Joods leven en gebruiken. Piet en Barend werden 
vrienden en zaten samen in de Loofhut. Ik heb nog een mooie 
foto van Barend, daar heeft hij een wens in het Hebreeuws op 
geschreven, voor Piet een dierbare herinnering. Dat was het dan, 
hopelijk hebt u er wat aan.

Hartelijke groeten uit Gulpen,
Uw Leidse meid Rie Schoonheim.  

aan dit nummer werkten mee:
Khammoon Samphao –Van den Berg, Peter van den Berg 
Lorents Blankenberg, Rita Blankenberg - Houben, Clariet Boeye, 
Sanne Dresmé, Marie Florence van Es, Franceline Hendrikse 
- Pompe, Esther van Kempen, Drukkerij van der Linden, David 
Nieuwenburg, Pudji Nieuwenburg - van Leeuwen, Ludo van 
Ooyen,  Marjolijn Pouw, Carlo van Praag, Nader en Asfane van 
Select Markt, Marcel Schikhof, Rie Schoonheim-Waterland, Frits 
van der Sluis

Belangrijke telefoonnummers
• Evenementenklachtenlijn  071 5661600
• Graffitimeldlijn    071 5322878
• Horeca klachtenlijn  071 5167015
• Politie     0900 8844
• Servicepunt Burgerzaken en 071 5165500
 Belastingen
• Servicepunt woonomgeving 071 5165501
 (afval, kapotte straatverlichting e.d.)
• Servicepunt bouwen en wonen 071 5165502
• Servicepunt parkeren   071 5165503
• Servicepunt Zorg    071 5165506
• Servicepunt Bedrijven   071-5165509
• Servicepunt Inburgering   071 5167317
• Milieuklachtenlijn (kantooruren) 071 4083666
• Milieuklachtenlijn   0900 8844

Vereniging voor Pieters- & Academiewijk en Levendaal West, 
Postbus 11016, 2301 EA Leiden
Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 (Rijnland)
Website: www.pieterswijk.nl
@-mail: info@pieterswijk,nl


