
 

De ontwikkeling van Leiden  
Door Erik van Kordelaar 

 

Pieterswijk  

De eerste pre-stedelijke ontwikkelingen van Leiden gaan al terug naar voor onze jaartelling. 

Destijds was door natuurlijke afzetting van zand en klei een hoog opgeslibd eiland ontstaan 

op de plaats waar Nieuwe en Oude Rijn samen komen. In het meest westelijke deel van dit 

Hogeland werd veel later - voor of net na 880 - door mensenhanden een heuvel 

opgeworpen. Deze heuvel, ook wel "motte" genoemd, werd in de jaren daarna meermaals 

verhoogd, voor het laatst rond 1150. Onderzoek toont aan dat, misschien al vanaf de 9e 

eeuw maar zeker in de 10e eeuw,  houtbouw aanwezig was. Hout dat mogelijk onderdeel 

was van een palissade. Hoewel tot op heden harde bewijzen ontbreken wordt verondersteld 

dat de heuvel in die tijd ook bewoond moet zijn geweest. De verschillende gebouwen te 

samen, op de flanken van de heuvel, vormden een zogenaamde voorburcht  met op de 

afgeplatte top van de heuvel de eigenlijke 'Burcht': een ringmuur van hout. 

 

Burcht 

De burcht, en het gebied daaromheen, was omstreeks het jaar 1000 in handen van de 

bisschop van Utrecht. Deze machtige geestelijke was vertegenwoordiger van de Duitse 

koning. Met het oog op stabiliteit in zijn stamgebied (Utrecht/Duitsland) bouwde de 

bisschop verscheidene burchten op strategische plekken langs de rivieren. Dit deed hij 

vooral aan de mondingen. Controle aan het begin van de rivier betekende directe 

beheersing over de slagaders van de economie en daarmee rust en zekerheid in het 

achterland. 
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Vervolg pagina 1 

Vanuit strategisch oogpunt was de meest westelijke punt 

van het Rijneiland een slimme plek om zich te vestigen. 

Zowel in het westen, zuiden en noorden was het water 

een natuurlijke bescherming. Een gegraven gracht aan 

de oostzijde (toen geheten 'de Burchtgracht', wat nu het 

Van der Sterrepad is) beveiligde het terrein aan de enige 

open kant. Iedereen die Leiden via het water naderde 

werd zo ruimschoots van tevoren gesignaleerd. Gezien 

de keuze voor juist deze plek en het feit dat verder 

niemand draagkrachtig genoeg was om de bouw van een 

dergelijk groot en kostbaar project te 

financieren is het dan ook zeer aannemelijk dat de 

bisschop van Utrecht verantwoordelijk was voor de 

eerste ontwikkelingen van de Burchtheuvel. 

 

In de 11e en 12e eeuw was er meerdere keren strijd om 

dit gebied. De macht van de bisschop werd regelmatig 

ondermijnd door lokale heren, later de graven van 

Holland genoemd. Soms slaagde de graaf in zijn opzet. 

Omdat de bisschop door de Duitse Koninklijke legers 

werd gesteund, moest de graaf vaak al weer snel 

gedwongen afstand doen van zijn net veroverde grond 

en gebouwen. Bekend is dat graaf Floris 1 in het midden 

van de 11e eeuw de Burcht een zekere tijd in bezit moet 

hebben gehad, aangezien er gedateerde munten uit die 

periode zijn gevonden met daarop de opschriften: 

'Leiteri Burch' en 'Florentiuz'. Andere aanwijzingen 

leren dat eind 11e eeuw de Burcht weer in handen was 

van de bisschop.  

De menselijke activiteit op Leids grondgebied nam in de 

12e eeuw zienderogen toe. Op de zuidelijke oever van 

de Rijn ontstond een handelsnederzetting. De dijk aan 

deze zijde van de rivier werd in hoog 

tempo opgehoogd. Er kwam een dik pakket van huisvuil 

en mest op te liggen, met houten huisjes her en der. 

Nog in dezelfde eeuw kreeg de Breestraat een houten 

bestrating. Analyse van de huidige stenen 

Burchtringmuur maakt duidelijk dat het houten 

verdedigingswerk rond het midden van de 12e eeuw 

moet zijn vervangen door een eerste, dunne tufstenen 

ringmuur. 

 

Gravensteen 

In diezelfde eeuw ging ook de machtsstrijd tussen 

grafelijke en kerkelijke instantie door. Eerstgenoemde 

probeerde permanent zijn invloed in het westelijk 

kustgebied te vergroten. Volgens de meest recente 

inzichten verschoven de machtsverhoudingen eind 12e 

eeuw in de richting van de graaf. De gedachte is dat de 

graaf, uit machtsvertoon, centraal in de huidige 

Pieterswijk een omgrachte toren liet bouwen, het begin 

van het complex dat later uitgroeide tot het 

Gravensteen. Deze toren lag op een hoogte oostelijk 

van de Leidse Vliet, het watertje dat dwars door de wijk 

liep. Oostelijk van dit complex hebben waarschijnlijk de 

woonvertrekken van de graaf gestaan, op de plek van 

het latere 'Huis Lockhorst'. Ook deze bebouwing was 

omgracht. Recentelijk bouwhistorisch onderzoek toont 

aan dat voornoemde toren rond 1200 moet zijn 

gebouwd. 

 

 
 

Gedurende die eeuwwisseling had Leiden voor een 

korte periode dus twee machthebbers met elk hun eigen 

kasteel, de bisschop met zijn Burcht en de graaf met zijn 

toren. Na de Loonse Successieoorlog van 1206 krijgt de 

graaf de Burcht definitief in handen. De tufstenen 

ringmuur van de Burcht is bij deze strijd 

hoogstwaarschijnlijk flink beschadigd. De graaf liet de 

muur herstellen. Om de tufstenen kern laat hij een 

bakstenen mantel metselen, het materiaal dat hij ook bij 

de bouw van zijn grafelijke hof gebruikte. De ringmuur 

van de Burcht krijgt daarmee het uiterlijk dat het tot de 

dag van vandaag nog heeft. Na de definitieve 

machtsovername door de graaf kan de Leidse 

stadsontwikkeling goed beginnen. Grote gebieden van 

het 'Leidsche' waren drassig. Hier en daar waren slechts 

kleine nederzettingen. Geregeld ging gebied door 

overstromingen verloren, dat na verloop van tijd weer 

op het water werd terug gewonnen.  

Met de aanwezigheid van het Hollandse Gravenhuis 

werd begin 13e eeuw een begin gemaakt met de Leidse 

waterhuishouding en de ontginning van het 

moerasgebied. Hierbij dienden de al bestaande 
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waterwegen als ontginningsbasis. Dwars op deze 

waterbronnen werden systematisch lange sloten 

gegraven om het veen te ontwateren. Veel straten 

kwamen later op de plek waar deze sloten lagen. 

Een kruispunt van verkeerswegen onder bescherming 

van een machtige graaf bleek een uitstekende plaats 

waar een markt kan ontstaan. De boeren uit de 

omgeving konden hier hun producten verkopen terwijl 

zo'n markt weer kooplieden aantrok. Al gauw werd deze 

- dan nog - kleine nederzetting een 

regionaal centrum.  

 

Langebrug 

Van de situatie rond het jaar 1200 is sinds kort een zeer 

interessante maquette te zien. Deze staat opgesteld in 

het Archeologisch Centrum Leiden aan de Hooglandse 

Kerkgracht nr. 17. Het geeft een goed beeld van de 

toenmalige stad. Veel van onze huidige wijkstructuur is 

hierop al duidelijk herkenbaar. Zo behoort de 

Langebrug, tot aan de 17e eeuw Vollersgracht geheten, 

tot de oudste geschiedenis van Leiden. Het grachtje is 

waarschijnlijk ontstaan uit een natuurlijke waterloop. 

Ooit was het de enige echte stadsgracht: de aanduiding 

in de literatuur "poirtgrafte van Leyden" herinnert daar 

nog aan. De Langebrug was het vervolg van de St. 

Jacobsgracht en mondde op het huidige kruispunt 

Langebrug-Papengracht uit in de Leidse Vliet. De 

Leidse Vliet liep westelijk van het grafelijke domein en 

was waarschijnlijk een eerste verdedigingswater. Van 

waar de huidige Vliet uitkomt in het Rapenburg liep dit 

water door langs de westzijde van de Pieterskerk, via 

wat nu de Papengracht is, tot in de Rijn ter hoogte van 

de Boommarkt.  

 

Voormalige Hofgracht 

In die tijd liep oostelijk van de huidige Pieterskerk, de 

Hofgracht. Deze gracht liep in een rechte lijn vanaf de 

Zonneveldstraat, via de Nieuwsteeg naar de 

Pieterskerkstraat en Pieterskerkgracht om aldaar te 

eindigen in de Langebrug bij wat nu de Mooi Japiksteeg 

heet maar lange tijd daarvoor Jan van Dortensteeg werd 

genoemd.  Ook de Diefsteeg en Pieterskerkchoorsteeg 

waren er in die tijd waarschijnlijk al. Zij vormden de 

belangrijkste verbindingen tussen de stedelijke 

bebouwing en het grafelijke achterland.  

In de 13e eeuw deden zich belangrijke nieuwe 

ontwikkelingen voor die nauw samenhingen met de 

opkomst en weldra bloei van de lakennijverheid. Een 

van deze nieuwigheden was dat in deze eeuw een gracht 

werd gegraven om het belangrijkste deel van het 

plaatsje, het huidige Rapenburg en Steenschuur.  

Zo werd Leiden voortaan makkelijker te verdedigen. 

Men moet zich het landelijke Leiden uit die tijd niet al te 

groot voorstellen. Binnen het door de gracht omgeven 

gebied hebben zo'n 1250 mensen gewoond, 

hoofdzakelijk in houten huizen. Zoals de maquette 

duidelijk laat zien is bewoning dan vooral 

geconcentreerd langs de Breestraat. Westelijk lagen de 

grafelijke bezittingen: het woonhuis, het Gravensteen, 

de kapel en een uitgestrekte boomgaard. 

 

Vanaf circa 1270 

ging de betekenis 

van het grafelijke 

domein afnemen. 

Floris V verhuisde 

naar het 

Binnenhof in Den 

Haag. Hij en latere 

graven verkochten, 

verpachtten of 

beleenden belangrijke delen van hun Leidse grafelijke 

bezittingen. Op de uitgegeven erven werden meer en 

meer huizen gebouwd. Zo is bekend dat de 

gronduitgifte van stukken van de boomgaard - gelegen 

ten noorden van het grafelijke hof - aan de westzijde 

van de Pieterskerkgracht pas in het laatste kwart van de 

14e eeuw goed op gang kwam. Aan de zuidzijde van de 

Vollersgracht, op de hoek van de Hofgracht 

(Pieterskerkgracht), staan in 1372 dan al huizen. 

Over tijdstip en de wijze van verkaveling binnen het 

oudste stadsgebied valt bij gebrek aan bronnen alleen 

globaal wat te zeggen.  

 

Bronnen: 

Maquette van de stad Leiden anno 1200 - Archeologisch 

Centrum Leiden Dwars door de stad, Archeologische en 

bouwhistorische ontdekkingen in Leiden, Hester van 

den Ende, Roos M.R. van Oosten, Edwin D. Orsel, 

Monique F. Roscher Leiden, De geschiedenis van een 

Hollandse stad, deel 1, R.C.J van Maanen et al.◄ 
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Bewoners vertellen 
Door Peter van Zonneveld 

 

Wanneer Peter van Zonneveld over de Breestraat loopt, schiet hem 

van alles te binnen. Herinneringen, maar ook verhalen van 

anderen. 

 

Brand  

“Wat de meeste indruk op mij gemaakt heeft? De brand 

van de studentensociëteit Minerva in december 1959. Ik 

zat toen nog op de lagere school op het Rapenburg. Het 

was dramatisch, dat mooie oude negentiende-eeuwse 

gebouw ging in vlammen op. De studenten waren 

vertwijfeld. Ik sprak ooit een bejaarde dame die de 

brand in zekere zin had voorspeld. Als jong meisje 

maakte ze in het begin van de vorige eeuw 

studentenhuizen schoon. In een van die huizen, ik meen 

op de Schelpenkade, woonden een paar Javaanse 

prinsen. Die lagen volgens haar tot twaalf uur in hun 

bed. Dat hinderde haar. Zo kon ze de kamers immers 

niet doen. Op zekere dag had ze er schoon genoeg van, 

en riep luid: ‘De sociëteit staat in brand!!!’. De prinsen 

wisten niet hoe snel ze hun bed uit moesten springen, 

schoten hun kleren aan en snelden naar de Breestraat. 

Toen ze me dat vertelde, zei ze er met spijt in haar stem 

achteraan: ‘Dat kun je maar één keer doen hè…’ ” 

 

 
Sociëteit Minerva tijdens de brand, 1959 

 

Vijftig jaar eerder, in 1929, was het stadhuis afgebrand. 

“Mijn grootvader kon daar prachtig over vertellen. Die 

heeft er met zijn neus bovenop gestaan. Het was een 

ijskoude nacht. Ik geloof dat het bluswater direct 

bevroor. Daar zijn ook mooie foto’s van. De volgende 

dag was het uitgebrande gebouw herschapen in een 

ijspaleis. Dat had mijn vader ook gezien toen die ’s 

morgens naar school ging. Albert Verwey heeft er nog 

een mooi gedicht over geschreven. Die was in die dagen 

hoogleraar in Leiden. Hij gaf college in de Kloksteeg, in 

het huis waar nu restaurant Het Prentenkabinet 

gevestigd is. Er is ook een gedenksteen voor hem 

aangebracht. Maar goed, dat gedicht heet ‘Het verbrand 

stadhuis’ en het is vrij lang. Een stukje eruit: 

 

Een brandstapel, 

De grootste die ooit Leiden zag, een toorts, 

Optoppende in de toren, laaide en dreef 

Zijn gloed en walm de lange lijsten langs, 

Door al de huizen van dat huis, door al de 

Huizen achter dat huis, ernaast, erover, 

En aldoor woei de storm en aldoor hakten 

Bijlen het ijs, en aldoor dreef de stoom 

Het water, dat weer ijs werd, en waar't water 

Bleef, dwarlend in de wind, neersloeg als ijs 

Op alle wanden, tot de venstergaten 

Stonden in witte pegels, witte rotsen, 

Een grottenbouw van ijs, en dreunend stortten 

Blokken van muur en toren, tot opeens 

De toren zelf boven een wolk van roet 

Wankelde en viel en 't carillon voor 't laatst 

Zijn angstwekkend geluid gaf en begraven 

Werd in het puin. 

 

Ik meen dat Ida Gerhardt, die toen in Leiden klassieke 

talen studeerde, er ook een gedicht over schreef. Maar 

dat kan ik zo gauw niet vinden.” 

 

Tramrails 

De merkwaardigste verhalen gaan volgens Van 

Zonneveld over de tramrails die toen door de Breestraat 

liep. “Ik kan me die tram nog goed herinneren. In de 

roman Kort Amerikaans komt de moeder van de 

hoofdpersoon, Erik van Poelgeest, met de blauwe tram 

uit Oegstgeest in de oorlog vaak een pannetje met eten 

brengen voor haar in Leiden ondergedoken zoon. Dat 

was autobiografisch volgens Jan Wolkers. Het was ook 

de tijd van de legendarische student Gerard Goudriaan, 

over wie talloze verhalen de ronde doen. Op een 

donkere nacht kwam deze lichtelijk onbekwaam uit de 

sociëteit. Hij moest naar de Rijnsburgerweg en omdat 

het zo donker was, zette hij zijn wandelstok in de 

tramrails om veilig thuis te komen. Maar ’s nachts waren 
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de wissels omgezet, zodat hij bij de remise aankwam, 

terzijde van het station. Op hoge toon deed hij zijn 

beklag bij de nachtploeg van het trampersoneel. Die 

waren zo vriendelijk om de wissel voor hem om te 

zetten, zodat hij zijn weg ongestoord kon vervolgen.” 

 

Nog meer over de tramrails? “Jazeker. Het meest 

opmerkelijk vind ik het verhaal van Cees Goekoop, de 

oud-burgemeester. Je moet hem dat eigenlijk zelf horen 

vertellen. Maar goed, ik geef het weer zoals ik het mij 

herinner. Goekoop studeerde omstreeks 1955 af. Hij 

wilde bij die gelegenheid een borrel geven. Maar op de 

sociëteit mochten in die dagen geen dames komen (die 

werden toen nog poëtisch met ‘gleuven’ aangeduid). 

Dan maar op de Breestraat, had hij gedacht. Zo kwam 

de bediende van de sociëteit met een blad vol glazen 

sherry voor de dames naar buiten, waar een 

geanimeerde afscheidsborrel plaatsvond. Sommige 

diehards onder de corpsballen beviel dat niet. Nu moet je 

weten dat de Breestraat bij het stadhuis hoger ligt dan 

bij het Noordeinde. Dat wisten zij ook. Daarom goten 

ze ter hoogte van het stadhuis benzine in de rails en 

staken die in brand, zodat het vuur de borrel van 

Goekoop danig verstoorde. De brandweer rukte uit met 

groot materieel. Het viel niet mee om de vlammen te 

doven. Van studenten zag men in die dagen echter veel 

door de vingers. Toen de brand eenmaal geblust was, 

werden de spuitgasten meegetroond naar de sociëteit. 

De laatste brandweerman moet ’s nachts om drie uur de 

sociëteit zingend verlaten hebben.”  

 

De nieuwe sociëteit 

Peter van Zonneveld studeerde in Amsterdam, maar is 

geboren en getogen in Leiden. Heeft hij zelf 

herinneringen aan de nieuwe sociëteit? “Op de dag dat 

prins Willem Alexander geboren werd, in april 1967, zat 

ik nog op het Bonaventura Lyceum. De nieuwe sociëteit  

was toen ook voor niet-studenten opengesteld. Daar 

vond toen een woest feest plaats, dat tot diep in de 

nacht duurde. Ik keek mijn ogen uit. Om vijf uur ’s 

morgens stond er vijf centimeter bier op de vloer. 

Iedereen probeerde in het gedrang bij de tap te komen, 

waarbij vele glazen kapot gestoten werden. Dat leidde 

tot spookachtige taferelen. De praeses droeg een 

rokkostuum; het witte front was doordrenkt van het 

bloed. Later hoorde ik dat het de corpsleden 

driehonderd gulden de man kostte om de schade te 

betalen. Daar kon je een maand van leven in die tijd.” 

 

Toen de VVSL, die op Rapenburg 65 haar sociëteit had, 

samenging met het Corps, kwamen er wel dames op de 

sociëteit. “Die konden er ook wat van. Ik herinner mij 

in de jaren tachtig een keer een lezing te hebben 

gehouden over studentenliteratuur, in de bibliotheek 

van de sociëteit. Na afloop werd mij nog een drankje 

aangeboden. In de grote zaal gingen de vrouwen wild te 

keer. Er was een jaarclub of een dispuut met dames, en 

die waren zó aan het zooien, dat ze een grote 

eikenhouten tafel optilden en door het venster wierpen. 

Die konden echt wel een stootje hebben, maar tegen dit 

geweld waren ze niet bestand. Dat zou vroeger 

ondenkbaar zijn geweest. De tijden veranderen.” ◄ 

 

(Oud) bewoners 
 

Nelly Cohen Stuart, Medeoprichtster van de VVSL 

door Liesbeth Hesselink 

 

Bij mijn promotie onderzoek naar Javaanse dokters en 

vroedvrouwen in de 19e eeuw kwam ik Nelly Cohen 

Stuart op het spoor, oud VVSL-lid en bewoonster van 

onze wijk. Via via hoorde ik dat ze een van de 

oprichtsters was van de Vereniging voor Vrouwelijke 

Studenten te Leiden, de VVSL.    

 

Jeugd 

Nelly werd geboren in Semarang (Java) in 1881. Haar 

vader was een idealistische rebel, die als schooljongen 

met Multatuli correspondeerde. De Max Havelaar was 

toen net verschenen. Tijdens zijn rechtenstudie hier in 

Leiden richtte hij Njord op. In Indië werkte hij eerst als 

journalist. Hij schreef zo kritisch over het 

regeringsbeleid dat hij tot 6 maanden gevangenisstraf 

werd veroordeeld, waarvan hij 6 weken daadwerkelijk 

uitzat. Uitzonderlijk voor een Europese man van zijn 

sociale klasse. Even bijzonder is het dat hij vervolgens 

ambtenaar werd – op zich curieus dat hij werd 

geaccepteerd met zijn strafblad en zijn kritische 

instelling ten opzichte van het regeringsbeleid. Hij 

maakte zelfs carrière. Dat zal deels te maken hebben 

gehad met zijn gematigder opvattingen (hij was 

inmiddels vader geworden van vijf kinderen, Nelly en 

vier zonen; er moest wel brood op de plank) en 

bovendien werd het regeringsbeleid in die tijd steeds 

progressiever. Die zogenoemde ethische politiek 

beschouwde Indië niet langer alleen maar als wingewest 
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maar ook als een gebied waarvoor Nederland 

verantwoordelijkheid droeg.  

 

Meisjes en studeren 

Zoals te doen gebruikelijk voor Europese kinderen in 

Indië ging Nelly op een gegeven moment naar 

Nederland om haar middelbare school af te maken. Ze 

ging naar de HBS voor jongens in Leiden 

(Burggravenlaan/Hoge Rijndijk). Op deze school 

werden sinds 1889 meisjes toegelaten; meisjes hadden 

hiervoor tot 1906 wel een speciale vergunning nodig. In 

1899 deed Nelly als enig meisje eindexamen. Later ( in 

1960) beschreef ze hoe zij haar en haar tijdgenoten hun 

schooltijd hadden beleefd: Wij ‘waren op H.B.S. en 

Gym nog éénlingen geweest in klassen van louter 

jongens. [Onze] schooltijd had, over het algemeen, een 

stempel van eenzaamheid en ernst gekregen.’  

Een HBS voor jongens gaf in tegenstelling tot een HBS 

voor meisjes toegang tot de universiteit, evenals een 

gymnasium. Een HBS voor jongens was echt een andere 

school dan die voor meisjes met een ander curriculum. 

Uit het feit dat haar ouders Nelly naar de HBS voor 

jongens stuurden, zou je kunnen afleiden dat haar 

ouders ervan uitgingen dat zij zou gaan studeren, 

hetgeen in die tijd nog niet gebruikelijk was. Ook al was 

het al bijna 30 jaar geleden dat Aletta Jacobs in 1871 als 

eerste vrouwelijke student naar de universiteit ging,  

toch was studeren voor meisjes in de tijd van Nelly nog 

steeds iets bijzonders. In 1900 waren er ongeveer 850 

studenten in Leiden onder wie slechts 30 meisjes: nog 

geen 4%. 

 

Na haar eindexamen ging  Nelly medicijnen studeren in 

Leiden. Medicijnen was op zich voor een meisje – als ze 

dan toch ging studeren – een redelijk voor de hand 

liggende keuze. In de gezondheidszorg was men immers 

gewend aan vrouwen - als vroedvrouw en verpleegster 

en het vak zelf heeft ook iets verzorgends. We zien dat 

ook in andere landen meisjes allereerst medicijnen 

gingen studeren net als in Nederland Aletta Jacobs. 

Toch moeten we ons geen grote aantallen voorstellen. 

In 1900-1901 studeerden er aan alle medische 

faculteiten 1315 studenten waaronder 39 vrouwen (2,1 

%). Tegenwoordig vormen meisjes meer dan de helft 

van de medicijnenstudenten. 

 

 

 

VVSL 

In januari 1900 nam Nelly samen met Jo Reudler en 

Annie de Waal – ze waren alle drie in 1899 aangekomen 

-  het initiatief tot de oprichting van een leesgezelschap. 

De initiatiefneemsters  stuurden een oproep naar alle 

meisjesstudenten. Van de 30 kwamen er 12 op de kamer 

van Nelly bijeen op 27 januari 1900. Nelly zat de 

vergadering voor. Toch nam zij geen zitting in het eerste 

bestuur. Zij werd praeses in het bestuur van 1901-1902.   

 

 
 

Karakter VVSL in begintijd 

Bij het tweede lustrum in 1910 schreef E. Vreede over  

‘gezellige bijeenkomsten gehouden ten huize van Mevr. 

Cohen Stuart, waar werd voorgelezen en muziek 

gemaakt, ( )”  Tijdschriften werden ter beschikking 

gesteld door sympathiserende hoogleraren [en dat waren 

ze echt niet allemaal]. Verderop in hetzelfde artikel 

schreef E. Vreede juist dat het niet gezellig was: ‘Van 

feestelijkheden was het meerendeel der leden geheel 

wars, ( ). Dat wat de leden misschien het meest 

terughield, was de angst om een relletje te veroorzaken, 

of zelfs maar op te vallen. En inderdaad, de 

belangstelling tot op dien tijd en ook nog vrij lang 

daarna van de  buitenwereld  (in casu de 

studentenwereld) ondervonden, was niet altijd van de 

aangenaamste soort.’ 

 

Uit dit citaat blijkt dat de meisjesstudenten op zoek 

waren naar hun identiteit, hun rol  – ze wilden vooral 

niet opvallen. Die zoektocht blijkt ook uit het breien 

tijdens vergaderingen. In een toespraak voor de reünie 

in 1950 zei Nel hierover het volgende: het is ‘zowat 50 

jaar geleden, dat ik met een breikous, - onder een hoera-

tje ontvangen – een plotselinge, bijna spreekwoordelijk 
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geworden breihartstocht in de  VVSL dier dagen 

ontketend heb. Ons nageslacht heeft wellicht daarin, een 

bedenkelijk bewijs van vrouwelijkheid gezien, maar zo 

was het toch niet. Die breikous maakte de geesten juist 

lenig en was de aanleiding tot een gemoedelijkheid 

zooals mannen die putten uit hun pijp!’ [Haar man was 

een verwoed pijproker.] Een heel ander geluid liet 

Vreede horen:  “Een eigenaardig kenmerk van deze 

vergaderingen was, dat verscheidene leden er  (….) 

kousen breiden. Dit enkele feit kenschetst misschien 

den afstand tusschen het toenmalige en het 

tegenwoordige geslacht van vrouwelijke studenten. 

Welke gevolgtrekkingen moet de geschiedschrijver 

hieruit maken? Dat de vrouwelijke studenten gaandeweg 

onvrouwelijker zijn geworden, of dat de eerste 

vrouwelijke studenten niet zulke blauwkousen waren, als 

waarvoor ze wel uitgekreten werden?”  

Blauwkousen was een gevreesde bijnaam voor 

meisjesstudenten. Dat lezen we ook in een brief van 

Nelly’s  vader, geschreven in de zomer van  1901. ‘Uit 

de mij door Mama toegezonden lijst van het 

leesgezelschap van de Vereeniging voor Vrouwel. 

Studenten (verzin toch eens een goed woord daarvoor: 

wat zou je zeggen van “blauwkousjes”?)’ Waarschijnlijk 

was dit plagerig bedoeld, maar toch raakte hij hiermee 

een gevoelige zenuw. Nu nog omschrijft Van Dale 

blauwkous immers als: Spotnaam voor een vrouw die 

geleerd is of daarvoor wil doorgaan en een minachting 

toont voor huishoudelijke zaken. 

 

Maatschappelijke betrokkenheid 

Meisjesstudenten van toen waren overigens niet alleen 

maar bezig met hun studie en het al dan niet bewaren 

van hun vrouwelijkheid daarbij. In die beginjaren zien 

we ook tekenen van maatschappelijke betrokkenheid. 

Zo stelden Lizzy van Dorp, de toenmalige voorzitster, 

en Nelly op de vergadering in oktober 1900 voor om 

steun te betonen aan de zaak van de Boeren. De Boeren 

hadden toen net van de Engelsen verloren. Koningin 

Wilhelmina had een Nederlands oorlogsschip gestuurd 

om de oude Paul Krüger, de president van de 

Boerenrepubliek in Transvaal (Zuid-Afrika), naar 

Nederland te halen. Het   voorstel om de Boeren te 

steunen kreeg veel bijval op de vergadering van de 

VVSL; de beide indiensters – Lizzy en Nelly – togen 

naar den Haag om de grijze Krüger een petitie aan te 

bieden in hotel des Indes.    

In 1960 verwoordde Nel de worsteling van de 

meisjesstudenten in de begintijd met hun identiteit/rol 

aldus: ‘De weg tot studie en maatschappelijke 

werkzaamheid was voor ons gebaand, maar de poorten 

stonden nog niet voldoende open. De academie en de 

maatschappij moesten zich nog aan ons gewennen, en 

wij zelven moesten ook nog leren, onze “apartheid” te 

overwinnen.’  

 

Hoe het verder ging met Nelly  

In 1904 verloofde zij zich met Zadok Stokvis en  na 

haar afstuderen in 1907 trouwden ze.  Wel of niet je vak 

uitoefenen na je huwelijk was in die tijd een kwestie 

voor vrouwen. Titi Bakker-van Busse die in 1901 in 

Leiden aankwam, schreef hierover in een terugblik: ‘Een 

van onze speciale problemen was de vraag naar de al of 

niet verenigbaarheid van huwelijk en beroep: is de 

studie, zijn de financiële en de geestelijke offers die zij 

vergt, verantwoord voor de vrouw, wanneer zij, als 

regel, bij huwelijk en gezinsvorming haar werk zal 

moeten opgeven?’   

Nel was duidelijk niet van plan zich aan die regel te 

houden want na haar huwelijk besloot zij om nog 

aanvullende studie in de gynaecologie te gaan doen. In 

1908 kon haar man Zadok een baan krijgen als leraar 

Nederlands op de HBS in Semarang. Nel vestigde zich 

als particulier arts. Op dat moment was er in heel Indië 

nog één andere vrouwelijke arts. Al snel ging Nel zich – 

naast haar praktijk -  richten op het opleiden van 

Inlandse meisjes tot verpleegster. In die tijd bestond een 

dergelijke opleiding niet in de kolonie, ook niet voor 

mannen. Ook in Indië was Nel een pionierster.  

 

Tot slot citeer ik uit de toespraak die Nel had 

voorbereid voor het VVSL-lustrum in 1950. Door een 

gebroken pols heeft zij deze niet uitgesproken, 

‘ Ja, die oude VVSL, en de oudste VVSL-sters. Wij zijn 

allebei veranderd in die 50 jaar; zij is jonger, - wij zijn 

ouder geworden. En toch, de meesten van ons voelen 

zich geen 60, 70 jaar. Ik geloof dat wij jonger zijn dan de 

vrouwen van 60,70 jaar in onze tijd. Waarschijnlijk 

omdat ons leven over het algemeen aktiever, 

veelzijdiger, maatschappelijker is geweest dan dat van 

onze moeders zijn kon. De VVSL is zeer veel 

veranderd. Gelukkig. Haar ontwikkelingsgang 

weerspiegelt immers de veranderde positie van de 

vrouwelijke student. Het studerende meisje van thans 

staat niet meer voor gesloten poorten; zij ziet de wereld 

voor haar openstaan. Zij is in de collegezaal een normale 

verschijning geworden,( ). Zij heeft daarnaast haar eigen 

vereniging, ( ) haar vriendinnen; zij kan zich vrij 



 
 

Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West               8 

bewegen; zich vrij ontwikkelen, ( ). Maar ik geloof niet 

dat wij in ons hart anders waren ( ); wij hadden ook wel 

onze dromen ( ), en we hadden andere verlangens ook, 

verlangens naar zelfstandigheid, en vrijheid, en eigen 

toekomstkeuze. ( ) Men begreep alleen nog niet, dat 

deze verlangens het “dromen” niet uitsloten, maar 

natuurlijk droomden we niet hardop! Men verwàchtte 

ook van onze studie niet veel. Onze hersens wogen 

lichter dan die van mannen, werd uitgemaakt. Ook 

geloofde men niet aan de ernst van ons willen. En de 

bevestiging daarvan werd gezien in het subiete staken 

der studie bij verloving door sommigen. Wij voelden ’t 

misschien onbewust als onze taak; ons goede recht, ons 

ernstig willen te bewijzen.   

Dit alles kan wel enigszins onze levenshouding 

verklaren, onze te grote studie ijver, onze te strakke 

ernst, onze uiterlijke stijfheid, onze angstvalligheid om 

uit de plooi te geraken. En ’t is geen wonder, dat de 

VVSL bij haar geboorte iets van die ernst en strengheid 

meekreeg. ( ) Maar inmiddels is er veel veranderd ( ) De 

maatschappij heeft ons aanvaard, - ze is ons zelfs gaan 

waarderen. Dat is de grote winst van deze 50 jaar 

geweest van ons, vrouwen, en de VVSL heeft in die 

winst gedeeld. Zij heeft er ook het hare toe 

bijgedragen.’◄ 

 

In gesprek met... 
LIESBETH VAN DER LAAN EN MARCEL VAN DIJK 

Door Marjolijn Pouw 

 

Architektenburo Marcel van Dijk is sinds 1996 gevestigd 

in het pand aan het Pieterskerkhof waarin voor Marcel 

van Dijk de architect Taco Mulder zat. Het betrekkelijk 

kleine, flexibele bureau beweegt zich op een breed 

terrein: restauratie, renovatie, herbestemming van 

monumenten of nieuwbouw in  vele steden van ons 

land. Van de recessie merkt Marcel weinig, zijn bureau 

krijgt meer verzoeken dan hij aankan en hij kiest nog 

steeds zijn opdrachten. Deze luxe heeft hij aan zijn 

formule te danken, denkt hij: “Betrokken en bevlogen 

vaste medewerkers en de inschakeling van free lancers 

als dat bij een opdracht past. Zo kun je heel 

verschillende klanten bedienen, zonder dat je te duur 

wordt.” 

Het liefste houdt Marcel zich bezig met renovatie van 

oude panden. Met binnenhuisarchitect Marjolein 

Britsemmer en collega Jaco Haartsen verbouwde hij 

onlangs de voormalige bioscoop Luxor aan de  

Stationsweg tot een prachtig, trendy restaurant. Nu 

werkt hij aan de verbouwing van een monumentaal 

pand in de Breestraat. Daar zullen een winkel in komen 

en zes appartementen. Hij ontwierp ook de  

studioruimte van Ewald Jamin aan de Ketelboetersteeg 

met dat mooie opengewerkte hek en verbouwde de 

Pauluskerk in Oegstgeest tot succesvol cultureel 

centrum.  

 

 

Liesbeth van der Laan en Marcel van Dijk in hun 

kantoor met achter hen stagiair Omar Rizki  

 

Opleiding 

Marcel studeerde bouwkunde in Delft en is na zes jaar 

free lancen - dan raak je op alle markten thuis - in 1996 

voor zichzelf begonnen. Hij werkt nauw samen met zijn 

partner Liesbeth, die alle  niet bouwkundige zaken van 

het bedrijf doet. Zij volgde de HBO opleiding Toerisme 

in Breda en werkte voor ze bij Marcel introk bij Djoser. 

Ze is met Marcel al veertien jaar nauw betrokken bij de 

Leidse Open Monumentendagen. Ze geven dan met 

hun medewerkers en hun vier kinderen toelichting bij 

een van de renovaties die ze onder handen hebben.  

Liesbeth schrijft de jaarlijkse Kidsgids voor de Open 

Monumentendagen, met die leuke puzzeltocht voor 

kinderen en allerlei spelletjes langs de route. “Hij wordt 

ook buiten de Monumentendagen door scholen 

gebruikt, om kinderen wegwijs in Leiden te maken”, 

lacht ze. Ook maakte ze een leidraad voor kinderen om 

door de Hortus te wandelen: “Langs de vleesetende 

planten”.  

 

Opvattingen 

“Een architect moet meer zijn dan een technicus die een 

ontwerp maakt en bedenkt hoe het moet worden 

uitgevoerd.”, zegt Marcel. Zijn stelregel is: “Eerst komt 
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het onderzoek, dan het resultaat.”   

Een architect werkt vanuit zijn ideeën, luistert naar zijn 

klanten en overweegt wat bij ze past. Ook houdt hij 

rekening met de omgeving en stemt hij zijn ontwerp 

erop af. Hij brengt interieurbouwers, aannemers en 

uitvoerders bij elkaar en bespreekt zijn ontwerp met ze. 

Als het nodig is stelt hij het bij. Voordat Marcel aan een 

opdracht begint onderzoekt hij de omgeving. “Zo’n 

verkenning maakt deel uit van je expertise als architect”, 

vindt hij. “Als het om verbouwing gaat van grotere 

gebouwen, of nieuwbouw op opengevallen plaatsen dan 

moet je daar de buurt bij betrekken. Dat kan je een 

hoop ellende besparen. Goede ideeën komen niet 

vanzelf, die ontwikkel je samen met anderen. Je 

analyseert wat ze willen en of dat kan en past. Daarvoor 

heb je een beeld nodig van het totaal. Niets stoort meer 

dan een losstaand gebouw dat niet in zijn omgeving 

past. We zijn zo te werk gegaan bij de verbouwing van 

Luxor. Dat is een mooi, in Art Deco stijl opgetrokken 

gebouw in een oud en visueel kwetsbaar deel van 

Leiden. Daar moet je zorgvuldig mee omspringen. Bij 

de renovatie zijn de oude stijlelementen binnen en 

buiten behouden al is er natuurlijk het nodige 

veranderd, want zo gemakkelijk vorm je een 

theaterbioscoop niet om tot restaurant.  

Ook de verbouwing van de Pauluskerk in Oegstgeest 

hebben we zo gedaan. Kerken trekken geen kerkgangers 

meer. Je kunt ze wel afbreken, maar dat is jammer. Je 

krijgt dan een gat dat vaak moeilijk op te vullen is. 

Renoveren en een nieuwe bestemming geven is beter. 

We zijn met het kerkbestuur, de buurt en de gemeente 

gaan nadenken over een nieuwe functie voor de kerk en 

kwamen uit op een gemeenschapsgebouw voor culturele 

activiteiten. De kerk is met het oog daarop verbouwd. 

Er huizen nu een muziekschool in, een dansschool en er 

zijn allerlei activiteiten waar mensen op afkomen, ook 

kerkdiensten. Het gebouw zit nu zeven dagen per week 

vol. De exploitatie is rond en het gebouw is tot ieders 

plezier voor de buurt behouden.” 

 

Projecten   

“Dit jaar hebben we de Leidse Houtschool verbouwd. 

Daar zitten twee van onze kinderen. De school groeide 

en er moesten lokalen bij. Men dacht erover om ze op 

het schoolplein te bouwen, maar dan raak je speelruimte 

kwijt en het oogt zo benauwd. Het schoolgebouw 

dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw en ziet er 

intiem en huiselijk uit. Het heeft een mooie, 

karakteristieke toren aan de buitenkant waar het 

trappenhuis in zit. Naast zo’n gebouw moet je geen 

vierkante nieuwbouwlokalen neerzetten. We zijn met de 

directeur op zolder gaan kijken. Toen hebben we twee 

lokalen in de kap bedacht en hebben de vloer van de 

zolder en de trap in de toren doorgezet. De mensen 

werden razend enthousiast en we kregen opdracht om 

het plan uit te werken. De kinderen vinden het geweldig 

om op een echte zolder les te krijgen.”  

 

“We zijn nu bezig met de uitbreiding van de 

begraafplaats van het Groene Kerkje in Oegstgeest. Een 

kerkhof is eigenlijk een dodenstad, in dit geval zelfs een 

overbevolkte. Er is behoefte aan nieuwe nissen voor de 

asurnen, ruimte voor de graven en het kerkhof moet 

vanuit de kerk bereikbaar worden. Ook moet er een 

nieuw beheerdersverblijf komen waar graafmachines en 

alles wat met onderhoud en begraven te maken heeft 

kan worden opgeborgen. Maar een technische dienst wil 

je als bezoeker niet zien. We hebben strakke, nieuwe 

muren gemaakt voor de urnen, een dienstgebouw 

erachter, en een moderne brug die tevens het 

poortgebouw is. Een prachtige opdracht is dat.”  

 

Programma Binnenstad 

Pratend over Leiden komen we op het besluit dat het 

college van Burgemeester en Wethouders onlangs nam 

over het Programma Binnenstad. “Leiden moet weer 

bereikbaar worden” zegt het college van B&W en 

besloot tot drie ondergrondse parkeergarages aan wat ze 

de randen van de stad noemen, maar in feite de 

binnenstad is. Een ervan komt onder het parkeerterrein 

op de Garenmarkt. Er moeten daar 400 parkeerplaatsen 

komen. Het plein blijft beschikbaar voor evenementen 

en de parkeerplaatsen op straatniveau blijven bestaan. 

Wat vinden Liesbeth en Marcel ervan? 

 

Garenmarkt 

“De Garenmarkt is een levendig plein, maar de 

Hoogvlietgarage en het gebouw ertegenover op de hoek 

van het Levendaal en de Korevaarstraat zijn een 

vergissing. Ze hebben in tegenstelling tot ‘t Kruytschip, 

het gebouw van de oude Meisjes HBS, de Synagoge of 

de gebouwen aan de Steenschuur geen enkele allure. 

Geef Hoogvliet en dat andere gebouw een nieuw 

uiterlijk, maak er iets moois van met dakterrassen, groen 

en een mooie buitenruimte. Je zou de bovenkant 

moeten herbestemmen voor bewoning, wat goed te 

doen is. Begrens de Garenmarkt met bomen en zet er 

een mooi theehuis op. Je kunt er kleinschalige 
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evenementen blijven houden zoals Minikoraal of de 

Opening van 3 oktober of  bijzondere markten: boeken, 

stoffen, curiosa, postzegels of andere verzamelobjecten  

zoals vroeger op de Hooglandse Kerkgracht. Je zou het 

plein moeten verbinden met het Van der Werfpark en 

het Plantsoen. Er is echt iets prachtigs van te maken 

waar de mensen van heinde en verre op afkomen, maar 

een parkeerterrein? Waarom zouden de mensen hun 

auto’s dan nog in de ondergrondse parkeergarage of de 

Hoogvlietgarage stallen? Die krijg je buiten het 

weekeinde nu al niet vol. Wie wil die garages dan 

exploiteren? Het plein zo laten is ook niks. Dat is te 

onaantrekkelijk als entree van de binnenstad. De 

gemeente moet er nog maar eens goed over nadenken, 

liefst in samenspraak met experts, bewoners en 

bedrijven.”  

 

Beeldmerk 

Tot slot hebben we het over het 

beeldmerk van het bureau. Is dat niet 

geïnspireerd door de striptekenaar en 

architect Joost Swarte? “Je ziet het 

goed”, zegt Marcel. “Ik ben een 

bewonderaar van Joost Swarte. Het 

torentje is het torentje van de Meelfabriek. Collega 

Reinier Verbeek en ik hebben  plannen voor dat 

gebouw gemaakt. Hadden ze die 20 jaar geleden maar 

uitgevoerd, dan waren ze nou al klaar geweest en  had 

dit gebouw er al die tijd niet zo desolaat bij hoeven 

staan. Dan hadden er veel mensen met plezier in 

kunnen wonen of werken.” ◄ 

 

In gesprek met... 
GEMEENTEARCHIVARIS ARIELA NETIV 

 ‘Keep calm and carry on’ 

door Clariet Boeye 

 

Ariela Netiv, gemeente-

archivaris en manager van het 

Regionaal Archief Leiden, 

ontvangt mij op haar kamer 

voor een gesprek. De ruime 

kamer die zich in het 

nieuwbouwgedeelte bevindt, 

heeft een mooi uitzicht op de 

Boisotkade, Witte Singel en de 

Vliet. Aan de muur hangt een 

affiche met een kroon en de tekst ‘Keep calm and carry on’. 

Het is een poster uit de Tweede Wereldoorlog, voor als 

er een invasie zou komen, maar hij past in ieder geval 

goed bij Ariela Netiv: rustig, vriendelijk en kordaat. En 

trots: aanleiding voor het gesprek is de lancering van de 

geheel vernieuwde website op 14 oktober jongstleden.  

 

Toen Ariela in 1999 Theo Schelhaas als gemeente-

archivaris/manager opvolgde, stelde zij zich ten doel om 

diens beleid voort te zetten, én regelmatig iets nieuws te 

ontwikkelen. Er is nu bijvoorbeeld een educatieve 

afdeling die zich bezighoudt met educatieve 

programma’s voor scholen. Er komen per jaar leerlingen 

van zestig scholen op het archief. Ariela Netiv mag niet 

zomaar het depot in, maar leerlingen mogen dat wel. Ze 

vinden het geweldig spannend om oude documenten 

vast te houden (met handschoenen). Niet alleen voor 

scholen moest het archief opengesteld worden, het 

moest voor iedereen toegankelijk gemaakt worden die 

iets wil opzoeken over de geschiedenis van Leiden en de 

regio rond Leiden. Dat is gelukt. De nieuwe website is 

wel het ultieme medium daarvoor. Maar eerst iets over 

het gebouw.  

 

Het gebouw 

Het gebouw, waarin het archief gehuisvest is, bestaat uit 

twee delen. Het ziet er hybride uit. Het lijkt wel een 

modern schip dat een historisch gebouw op sleeptouw 

heeft genomen. Ariela: “Het oude deel is in 1893 

gebouwd door de stadsarchitect D.E.C. Knuttel. Leiden 

heeft het archief te danken aan de rijke industrieel 

Krantz (van de wolfabriek). In de voorgevel bevindt 

zich een gedenkplaat met zijn portret. Krantz liet een 

vermogen na aan de gemeente op voorwaarde dat het 

tot algemeen nut aangewend zou worden. De stadswal 

waarop het archief  is gebouwd was (en is) 

gemeentegrond. Het grootste deel van het 

gemeentearchief is toen verhuisd van het stadhuis naar 

het nieuwe archief. Dat deel is daardoor gespaard 

gebleven bij de grote brand van het stadhuis in 1929. 

Het archief groeide in de loop der jaren aan, het depot 

raakte vol en er was ook behoefte aan een moderne 

studiezaal. Dat leidde tot de nieuwbouw in 1995. Deze 

is ontworpen door Bas van Hille van het bureau B&D 

architecten. Daarin is nu plaats voor educatie, en er zijn 

een vergaderzaal, een serre en een filmzaal bijgekomen. 

Het is de bedoeling om eens in de maand een middag te 

organiseren voor het vertonen van filmpjes over een 
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bepaald onderwerp. We hebben dat met 3 oktober ook 

al gedaan. In de vitrine bij de ingang hebben we de 

mogelijkheid om nieuwe aanwinsten ten toon te stellen. 

Maar we moeten daar een andere naam dan 

tentoonstelling voor verzinnen: laatst was er iemand van 

buiten de stad speciaal voor onze “tentoonstelling” 

gekomen en toen bleek tot zijn teleurstelling deze vitrine 

de hele expositie te zijn. Intussen raakt het depot al weer  

bijna vol. Dat zal dit keer niet leiden tot nieuwbouw, nu 

wordt de oplossing gezocht in de huur van ruimte 

elders. Dat kan nu, want iedereen kan alles raadplegen 

via de nieuwe website.” 

 

 
Opening website RAL; v.l.n.r. vertegenwoordiger 

Cultura, wethouder Jan Jaap de Haan, directeur-

archivaris Ariela Netiv en Walther Hasselo, projectleider 

RAL 

 

De nieuwe website 

“Op de oude website was maar een gedeelte van de 

collectie te vinden, bestaande uit losse stukken. De 

studiezaal sloot niet aan op de website. We hadden in 

2008 een nieuw beleidsplan gemaakt. Tegelijkertijd werd 

er door het Rijk een subsidie uitgeloofd van 2 ½ miljoen 

voor innoverende projecten met 2 ton per project. 

Iedereen kon meedoen. Wij hebben in grote lijnen een 

ontwikkelingsplan gemaakt: wat willen we bereiken, hoe 

moet het er ongeveer uit gaan zien? Het hele proces 

heeft twee jaar geduurd. We hebben drie 

softwareaanbieders geraadpleegd.  

We hebben alle medewerkers bij het brainstormen 

betrokken en verschillende werkgroepen gevormd. Een 

onverwachts effect was dat we naar aanleiding van de 

ideeën voor de website ook in huis zaken anders 

georganiseerd hebben.  

Het moest één website worden, waar alles op moest 

kunnen en waar overal mee gewerkt kon worden, zowel 

in de studiezaal als thuis. De bedoeling was ook dat 

iedereen ermee moet kunnen werken, zowel iemand die 

nog nooit wat gezocht heeft in een archief als de ervaren 

onderzoeker, die systematisch kan zoeken. Je moest ook 

kunnen zoeken in andere archieven. We hadden 

verwacht dat het problemen op zou leveren, maar dat 

was nu juist niet het geval. Iedereen werkte er graag aan 

mee. En het grappige was dat we juist in andere 

archieven soms materiaal vonden wat we zelf niet 

hadden. Uit het Nationaal Archief bijvoorbeeld kwam 

informatie over een molen om het Rapenburg droog te 

leggen, waar wij niet van wisten. Beeld en Geluid had 

ook veel materiaal. Het bijzondere van de nieuwe 

website is dat bezoekers commentaar kunnen geven op 

stukken of zelf een verhaal toevoegen. Zo krijgt het ook 

een functie om informatie te vergaren. We merken dat 

er langzamerhand steeds meer mensen de site bezoeken, 

uit het hele land.”  

 

Hulp van de Mormonen 

“Ook de doop-, trouw- en begraafregisters zijn nu 

digitaal toegankelijk. Je kan thuis doopboeken 

doorbladeren, daar hoef je niet meer voor naar de zaal. 

Het digitaliseren van het notarieel archief is met behulp 

van de Mormonen tot stand gekomen. Zij doen dat 

voor niets, mits zij die gegevens ook zelf mogen 

gebruiken. De ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 

der laatste dagen’ heeft het grootste familiearchief met 

genealogische gegevens ter wereld en bevindt zich in 

Salt Lake City in Utah. De Mormonen gaan er namelijk 

van uit, dat als opgespoorde voorouders postuum 

gedoopt kunnen worden, ze zo alsnog toegang kunnen 

krijgen tot het Koninkrijk Gods.” 

 

De collecties 

“De collecties komen voor de helft van de gemeente. 

De gemeente is verplicht alles na 20 jaar in het   archief 

onder te brengen. Dat materiaal is ook meteen 

openbaar, tenzij het privacy gevoelig is. Dan wordt op 

die documenten een openbaarheidbepaling toegepast. 

De gemeente moet de gemeentearchivaris om 

toestemming vragen voor vernietiging. Zo hebben we 

bijvoorbeeld 10 jaar geleden de dossiers van de 

vreemdelingenpolitie van vernietiging uitgezonderd. 

Deze dossiers blijken juist in deze tijd interessant voor 

onderzoek. Daarnaast krijgen we privé-archieven van  

heel uiteenlopende verenigingen, zoals 

voetbalverenigingen, vrouwenverenigingen of van 

Vrijmetselaars bijvoorbeeld, maar ook patiëntendossiers 
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van de psychiatrische inrichting Endegeest. Die zijn 

weer belangrijk voor onderzoek naar de ontwikkeling in 

de psychiatrie. We nemen niet alle aan ons aangeboden 

archieven aan. Het doel is dat het RAL een afspiegeling 

geeft van de samenleving op een bepaald moment. Zo 

waren alle archieven van voetbalverenigingen in de jaren 

50 interessant omdat ze een beeld gaven van de 

verzuiling. Nu is die verzuiling verleden tijd en 

accepteren we dus niet alles meer.”   

Archiveren is vooruitzien! Ariela Netiv heeft het archief 

op een prachtige manier de moderne tijd 

binnengeloodst. 

 

Informatie: 

Website: www.archiefleiden.nl 

Wie een bezoek aan een website toch nog lastig vindt, 

kan het Regionaal Archief Leiden bezoeken aan de 

Boisotkade 2, te Leiden. En voor wie liever thuis blijft 

met een boek over Leiden: er is onlangs een mooi 

boekje uitgekomen van de Leidse historicus Cor Smit, 

Het Leiden Boek, uitgeverij Waanders, in samenwerking 

met Het Regionaal Archief Leiden en museum De 

Lakenhal. ◄ 

 

In gesprek met... 
AMBACHTELIJK SMID SJAAK VAN DE GEIJN 

Door Vincent van Amerongen 

 

 

Vuurwerk 

Wie over het Rapenburg slentert, staat er waarschijnlijk 

niet bij stil. Maar veel van het smeedwerk dat je hier ziet, 

zoals stoephekken, trapleuningen, muurankers, 

uithangborden en smeedijzeren hekwerken, is gewoon 

hier in Leiden gemaakt of gerestaureerd, op steenworp 

afstand zelfs. Sjaak van de Geijn behoort met zijn 

smederij op de Oude Varkenmarkt tot een select 

gezelschap van nog actieve ambachtelijke smeden. 

Landelijk zijn er volgens Sjaak misschien nog 500 

personen die het “vuurwerken” beheersen. En het had 

maar weinig gescheeld of de toenmalige smederij was er 

niet meer geweest.  

“Ik ben een zij-instromer. Ik ben hier in 1992 

binnengelopen en heb toen een cursus gedaan. De 

smederij was toen net behouden door de stichting 

STAL, dat staat voor Stichting Levend Ambacht Leiden. 

De STAL was een samenwerking tussen de STIEL 

(Stichting Industrieel Erfgoed Leiden) en 

antroposofisch centrum de Zonneboom. Die zagen dat 

dit pand leegstond en hebben het gehuurd van de broer 

van de oude smid, Leo van Velzen. Ze zijn hier 

cursussen gaan geven, en zijn op zoek gegaan naar 

iemand die hier beroepsmatig als smid zou willen gaan 

werken. De toenmalige burgemeester Goekoop, die zat 

hier toen net, heeft nog de eerste cursus meegelopen. 

De oude Geertsma die hier zijn smederij had vanaf 

1907,  heeft deze begin jaren ‘30 verkocht. Hij begon 

zelf een automobielenbedrijf aan de overkant. Leo van 

Velzen, zijn oudste knecht, heeft het toen overgenomen. 

Uiteindelijk heb ik het weer van zijn zoon gekocht.” 

 

33 Ambachten 

“Voordat ik hier begon werkte ik als kok eerst bij 

Annies Verjaardag en later bij Topolobampo, het 

Mexicaanse restaurant dat hier op de hoek zat (nu zit op 

die plek Sabai-Sabai – red.). Ik zocht naar een scholing 

als houtbewerker maar had eigenlijk niet zo’n trek in 

weer een hele opleiding. Ik was toen al begin dertig, en 

hier kon ik direct aan de slag. Eigenlijk ben ik sinds mijn 

zevende zoekende naar wat ik wil, ik ben zo’n type van 

12 ambachten 13 ongelukken. Uiteindelijk zijn het er 

misschien wel 33 geworden – gelukkig zonder de 

bijbehorende ongelukken. En nu ben ik hier al bijna 20 

jaar op mijn plaats. 

Ik heb bijna mijn hele leven in het centrum van Leiden 

gewoond. Op mijn zevende verhuisden mijn ouders 

hierheen vanuit Driehuis-Velsen. Mijn vader was 
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begrafenisondernemer, van ‘Ad Sanctos’  aan de Lange 

Mare. Ik heb jaren meegelopen, ik was toen een jaar of 

12, 14. Als er iemand was overleden dan kreeg pa een 

telefoontje en trok een witte jas aan, soms midden in de 

nacht. Ik ging dan mee en pakte de benen, hij de 

schouders en samen tilden we de overledene de 

lijkwagen in. Dat was veel beter verdienen dan een 

krantenwijk natuurlijk. 20 Gulden voor een ritje.   

Mijn vader was een katholiek begrafenisondernemer en 

alles liep via de katholieke kerk. Toen ik 16, 18 was, was 

ik daar wel klaar mee. Ik zat toen meer in de 

anarchistische hoek. Overdag had ik dat pak aan en ’s-

avonds mijn kistjes, dat werd me toch wat te 

ingewikkeld. Ik heb meer dan een jaar in het buitenland 

gezeten, in Israël, op Bonaire, en allerlei verschillende 

baantjes gehad. Op mijn 25e ben ik culturele 

antropologie gaan doen, maar na twee jaar ben ik daar 

afgehaakt. Uiteindelijk ben ik toen  kok geworden, maar 

iedere avond tot laat werken vond ik toch ook niets.  

Toen hoorde ik dat ze hier een smid zochten die de 

smederij uiteindelijk zou overnemen. Via de STIEL heb 

ik een klus gekregen voor het themapark Archeon. Daar 

maakte ik bijvoorbeeld messen uit de Romeinse tijd en 

vuurkorven uit de Middeleeuwen. Dat was een drukke 

tijd, want ik werkte in het begin ’s-avonds nog als kok. 

De nog bestaande smeden hadden toen rond diezelfde 

tijd een branchevereniging opgericht, het Nederlands 

Gilde van Kunstsmeden, om het ambacht te behouden. 

Het vak was toen praktisch uitgestorven. Zo werd ik 

eenoog in het land der blinden.” 

 

Geen Gamma 

“Smeden is simpel gezegd het vervormen van metaal 

met vuur, hamer en aambeeld. Zo’n honderd jaar 

geleden was elk metaalbedrijf in Nederland nog een 

smederij. Er waren in Leiden 35 smeden, alleen op de 

Hogewoerd en de Hooigracht zaten er al vijf. 

Toentertijd had je geen Gamma. Je ging voor elk haakje 

en elke nagel naar de smid. En ook al het gereedschap 

werd in het vuur gemaakt. Je had toen nog geen 

boormachines, zaagmachines, laserapparatuur. Alles 

werd met vuur en aambeeld gemaakt. Ik gebruik een 

stuk klei om vooraf in te schatten hoeveel staal ik nodig 

heb en hoe ik dat moet aanpakken. Door dat principe 

gaat er geen metaal verloren.”  

Sjaak loopt naar de smidse, de vuurplaats en zet de 

ventilator aan, wat piepende en krakende geluiden 

oplevert. (lachend) “Klinkt ambachtelijk hé? Vroeger 

had je iemand in dienst met een blaasbalg. Wij stoken 

hier nu met een soort cokes, in tegenstelling tot 

smeedkool zoals de meeste collega’s. In cokes zit veel 

minder zwavel. Het liefst bewerken we het staal tegen 

de 1100 graden aan, dan is het lekker zacht. Je kunt met 

vuur alles doen wat je ook met een boor en een zaag 

kunt doen. Vroeger maakten ze ook lassen met vuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotte kies 

“Vroeger dreven de boeren hier een of twee keer in de 

week het vee langs over het Noordeinde op weg naar de 

Beestenmarkt. Hier kregen de paarden dan een nieuw 

hoefijzer. Ook werden hier de paarden gestald als de 

mensen de stad in moesten, zoals mensen nu hun auto 

parkeren. Hier voor de smederij, aan allebei de kanten 

van de deuren, zitten nog haken voor de paarden.  

De smederij heeft zich altijd aangepast. Toen in de jaren 

dertig de auto’s kwamen gingen ze hier ook autoveren 

maken. (lachend) Daar komen ze bij mij niet meer voor. 

Ik heb nog wel  autoveren staan van speciaal verenstaal 

uit die tijd. 

Langzaam zijn de bedrijven zich gaan moderniseren. 

Tot 1974 werden er nog smeden opgeleid op de oude 

ambachtsschool, tegenover de Haagweg 4, aan de 

waterkant, daar waren de smeedlokalen. Ik kom die 

smeden van toen nog weleens tegen. Daarna werden ze 

meer geschoold in lassen en andere modernere 

metaalbewerking. In de jaren zeventig zijn alle 

smederijen weggesaneerd of verplaatst naar 

industrieterreinen. Toen zag men nog niet in dat ze het 

traditionele smeden moesten behouden. Ik heb ook wel 

de indruk dat de smederij toen werd gezien als een rotte 

kies, nu gelukkig meer als een pareltje. 

 

Moeilijk concurreren 

“Dat heeft juist een meerwaarde, dat oude, dat je de 

hamerslag nog ziet op het smeedwerk. Dat moet je 
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koesteren. Ik houd ervan om mijn steentje bij te kunnen 

dragen om de historie te bewaren. Voor veel klussen is 

het echter lastig concurreren met een metaalbedrijf. 

Daarom ook zijn wij ons gaan richten op restauratie. Op 

een gegeven moment werd ik opgemerkt door 

aannemers als Burgy bouwbedrijf, en inmiddels weet 

elke aannemer in de stad me wel te vinden .  

Ik heb in de Pieterswijk al zoveel dingen gedaan. Er zijn 

hele straten, zoals het Rapenburg, waar ik om het pand 

wel wat heb gedaan.” Hij laat op de computer, met 

Google Streetview, een serie voorbeelden zien. “Het 

meeste van dat werk is in opdracht. Ik doe vaak al het 

metaalwerk bij veel verbouwingen, via aannemers, en 

veel voor de universiteit. Ook buiten Leiden, trouwens. 

Vorig jaar werkten we onder andere aan het hek van het 

Mauritshuis in Den Haag en het smeedwerk aan de 

Kathedraal in Rotterdam. Die opdrachtgevers weten wat 

het verschil is tussen nieuw en gerestaureerd. Dingen 

zomaar vervangen door iets nieuws, dat is toch niet 

hetzelfde. Vaak kan iets nog gerestaureerd worden. Wij 

doen dat echt op de oude manier, we gieten 

bijvoorbeeld de stoepstaven echt in het lood. Andere 

bedrijven doen dat met cement of ze lassen wat aan 

elkaar. Ik heb gezien hoe ze metalen sierletters met 

spijkers aan elkaar lasten en dan wat blik eroverheen. Ze 

bedoelden het goed, maar die lui konden gewoon niet 

smeden. En wist je trouwens dat ronde buizen pas 

gemaakt werden vanaf de jaren dertig? Als je die 

gebruikt voor restauratie klopt het natuurlijk niet. Maar 

het is moeilijk concurreren met die constructiebedrijven, 

want zoals wij het doen kost veel meer tijd en is dus 

vaak duurder.”  

 

Twitter 

“Ik kan ook heel modern smeedwerk maken, dat vind ik 

eigenlijk het mooiste.”  Sjaak laat op de computer een 

aantal voorbeelden zien, zoals het hek tussen de Hortus 

en de Faculty Club, waarvan enkele spijlen de vorm 

hebben van de omringende beukenhaag. Een ander 

voorbeeld is de smeedijzeren stoeppalen van kronkelend 

staal voor het pand op de hoek van de Nieuwe Rijn en 

de Langestraat. “Dat heb ik samen met een collega, Jorg 

Euteneuer, ontworpen en gemaakt. Daar zit 18 meter 

staal in per paal. Natuurlijk vindt niet iedereen dat mooi, 

maar het geeft wel vernieuwing, dat mis ik wel eens in 

deze tijd” Sjaak is ook in een ander opzicht een 

moderne smid. “Ik twitter sinds een paar maanden 

(twitternaam: @de_smid – red). Ik gebruik het vaak om 

foto’s te laten zien aan mijn klanten, zodat ze kunnen 

zien waar ik mee bezig ben. Ik was er ook al halverwege 

de jaren negentig bij met een internetsite, daarom heb ik 

ook de naam www.smederij.nl kunnen krijgen. Ook 

www.muuranker.nl staat op mijn naam. Als iemand dan 

een muuranker nodig heeft dan kan hij die binnenkort 

gewoon bestellen en dan stuur ik die op, daar hoef ik 

niet voor langs te komen.” 

2,4 Smeden 

“Ik ben nu 53 en doe dit werk al negentien jaar met veel 

plezier. Het mooie van het vak is ook dat je echt iets 

kunt afmaken van begin tot het eind, iets waar je trots 

op bent. Ik werk nu met twee man in vaste dienst. Dat 

zijn jonge jongens van 22 en 25, die zijn nog wel eens 

eigenwijs op zijn tijd, hebben nog sturing nodig. Die 

oudste is nog opgegroeid in een smederij. Fysiek is het 

een heel zwaar beroep, ik doe wat nu meer de offertes 

en het computerwerk, maar zou niet buiten het 

ambachtelijke metaal bewerken kunnen.  

Het Gilde van Kunstsmeden, waarvan ik nu bestuurslid 

ben, heeft een eigen opleidingscentrum, waar naast 

echte opleidingen ook korte cursussen worden gegeven 

voor mensen die het gewoon eens willen proberen. Dit 

jaar leveren we de eerste officiële lichting van 7, 8 

leerlingen af. Dat zou genoeg moeten zijn, ik geloof dat 

er jaarlijks landelijk 2,4 smeden nodig zijn ter 

vervanging. Bij het ministerie proberen we ook duidelijk 

te maken dat je die smeden nodig hebt als je het 

ambacht wilt behouden. Ook werken we aan een 

erkenningsregeling voor restauratiesmeden. De 

bouwstop die nu is afgekondigd voor rijksgebouwen 

baart ons wel zorgen. Je moet dan maar afwachten of en 

hoe dat onderhouden gaat worden.” 

 

Brandend vuur 

“De smederij zit al op deze plek sinds 1907, dat schept 

verplichtingen. Lang heb ik erover gedacht om  een wat 

ruimere werkplaats te zoeken. Met drie man werken op 

nog geen 75 m2 is wel eens lastig. Sinds kort heb ik 

besloten om toch te blijven. Zo’n ambachtelijk bedrijf 

op zo’n plek in de oude binnenstad is toch uniek. Bijna 

elke dag gluren hier wel mensen op zo’n hofjestocht 

naar binnen (“o kijk, een oude smederij!”). Dus zolang 

het werk binnenstroomt, van kapotte fietsen tot 

trapleuningen en stoephekken, zal in de smederij in de 

binnenstad van Leiden het vuur blijven branden.” ◄ 
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Evenementen 
GRENZELOOS FEESTEN  

door Clariet Boeye 

 

Evenementen 

 ‘De druktefactor’, ‘Een hellevaart voor de oren’, ‘Een 

onafwendbare geschiedenis van immer toenemende 

herrie!’ In crescendo reageren steeds meer columnisten 

en schrijvers op het fenomeen evenementen. Het is een 

mondiaal fenomeen. Er groeit ook overal steeds meer 

verzet tegen:  “Vorige week Sail, dit weekend de 

Uitmarkt, dan nog even het Jordaan festival, de Dam tot 

Damloop, de najaarskermis, de intocht van Sinterklaas 

en de viering van de jaarwisseling en Amsterdam heeft 

haar evenementen voor 2010 er weer opzitten”, schrijft 

Karel Knip op 28 augustus in de NRC. Zo’n lijstje kan 

je eveneens maken voor Leiden en vermoedelijk voor 

elke ander zichzelf respecterende stad in Nederland. Wij 

Leienaars kunnen trots zijn op een doorlopend 

repertoire van feestelijkheden. Ik noem er slechts een 

paar: de Rapenburg Concerten, de Waterdagen, met 

onder meer dansevenement The Music Temple: “ ’s 

Middags beginnen we niet echt meteen met denderende 

house. Eerst wordt er vooral loungemuziek gedraaid”, 

zo probeerde  DJ Patricia Volleman ons op 26 augustus 

in het Leidsch  Dagblad gerust te stellen. Dan zijn er nog  

de Lakenfeesten met  Leiden Culinair, het  

bevrijdingsspektakel op het plein voor de Pieterskerk, de 

Rijntaptoe en de El Cid week. Dat laatste is natuurlijk 

geen evenement - het is een introductieweek voor 

aankomend studenten - maar de studentenverenigingen 

doen hun best er een feestje van te maken. Op zich niet 

erg natuurlijk behalve dat het zich op straat afspeelt met 

denderende muziek om nieuwe leden naar binnen te 

lokken. 

 

Drie Oktober 

Tenslotte is er de traditionele 3-oktober viering. Dat is 

uniek voor Leiden, dat hebben ze verder nergens, zoals 

een taxichauffeur ons onlangs trots vertelde. Natuurlijk 

willen we de kermis, de taptoe, de optocht en de 

uitreiking van haring en wittebrood voor geen goud 

missen, evenmin als het koraal zingen in het Van der 

Werfpark.  

Dit jaar viel 3 oktober op een zondag. Op zondag kan 

men geen Drie Oktober vieren, het móet een werkdag 

zijn, dus de viering werd verplaatst naar de maandag. 

Merkwaardigerwijs betekende dat niet een dag rust, het 

betekende integendeel een extra dag feest met keiharde 

popmuziek op het Gerecht en andere plaatsen in de 

binnenstad. Verschillende cafés en een studentenhuis 

aan het Rapenburg hadden voor de zondag een eigen 

muziek programma met podia buiten. Van vier kanten 

muziek, het was echt feest! En dan heb ik nog niet het 

muzikale programma op de Garenmarkt genoemd op 

zaterdag 2 oktober met de Hermes Houseband en 

pianojam. “Grenzeloos feesten” was dan ook een 

goedgekozen motto voor de feestwijzer van de 3-

oktobervereniging dit jaar. 

 

Opbrengst? 

“Lawaai maken is nu een uiting van onze levensstijl, een 

territoriale uitbreiding van het geïndividualiseerde ego” 

stelt Garret Keizer in zijn boek over lawaai. De 

evenementenplanners leveren graag hun bijdrage aan 

deze individuele levensstijl. En wat biedt een mooiere 

achtergrond voor al dit gedruis dan een mooie oude 

binnenstad? Leiden op de kaart! Het trekt bezoekers van 

buiten de stad: goed voor de economie, goed voor de 

winkeliers en de horeca. Tenminste dat hoopt men. In 

sommige steden is dat ook zo. Sail Amsterdam is daar 

een voorbeeld van.  

Dat duizenden bezoekers tegelijk op één plek tot 

rampen kan leiden, bewijzen de gebeurtenissen tijdens 

de Loveparade in Duisburg afgelopen zomer en het 

waterfeest onlangs in Cambodja  Maar zo’n vaart loopt 

het gelukkig in Leiden niet. Naar het Rapenburg concert 

komt maar een handjevol mensen. Drie Oktober ligt 

beter in de markt, evenals de Lakenfeesten, maar ik 

geloof niet dat het om gevaarlijke aantallen gaat. Of er 

ook aan verdiend wordt? Want dat is natuurlijk wel de 

bedoeling. In ieder geval niet aan de Rapenburg 

concerten. Wat de andere feesten betreft: het kost de 

gemeente  nogal wat om alle rommel na afloop op te 

ruimen.  De horeca is ook niet altijd even tevreden heb 

ik begrepen en de winkeliers nog minder. Hoe bevalt het 
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bewoners van de binnenstad? Daar kan ik kort over zijn. 

Daar groeit het verzet evenredig met het zich 

uitbreidende aantal evenementen. Steeds vaker hoor je 

bewoners zeggen dat ze ervoor (zullen) zorgen tijdens 

de Rapenburg concerten, Leiden Culinair, of 3 Oktober 

de stad uit te zijn. Steeds vaker worden er door 

bewoners en wijkverenigingen klachten ingediend tegen 

het evenementen- en vergunningenbeleid van de 

gemeente.  

 

Wonen en cultuur  

Hoe verhoudt zich deze ontwikkeling tegenover een 

andere, namelijk het beleid om er de komende 20 jaar 

voor te zorgen dat er in de steden meer woningen 

komen. De rijksoverheid heeft namelijk voor de 

komende 20 jaar als beleid voor stedenbouw bepaald dat 

we 10 % moeten verdichten (zie het interview met 

Patrick Colly in de september uitgave van deze krant). 

Dat houdt ook in dat een stad aantrekkelijk moet zijn 

voor  nieuwe bewoners. Wat maakt een stad 

aantrekkelijk? Daar is onderzoek naar gedaan door 

Gerard Marlet, directeur van onderzoeksinstituut Atlas 

voor gemeenten en auteur van Muziek in de stad en De 

aantrekkelijke stad. Mensen zijn  door de makkelijker 

transportmiddelen tegenwoordig voor hun werk 

economisch minder gebonden aan een plek. Bovendien 

zijn er steeds meer tweeverdieners, die in verschillende 

plaatsen werken. Dat betekent dat mensen nu vooral 

zoeken naar een aantrekkelijke stad om te wonen. 

“Steden met een groot en gevarieerd aanbod aan kunst 

en cultuur zijn de populaire woonsteden. Het zijn over 

het algemeen steden waar veel te kiezen valt. Waar 

mensen spontaan terechtkunnen in een van de vele 

theaters, concertgebouwen en jazzcafés, in een bij 

voorkeur historische, esthetische binnenstad. Vooral 

mensen met een hogere opleiding kennen veel waarde 

toe aan een divers cultureel aanbod” * 

 

Leiden aantrekkelijke cultuurstad 

En ja, dan zou Leiden hoog moeten scoren, heel hoog. 

Want wat is er een interessant aanbod aan cultuur. De 

Universiteit van Leiden biedt jaarlijks een boeiend 

programma in de Studium Generale lezingen door jonge 

veelbelovende wetenschappers en HOVO cursussen. 

Dit jaar was er een extra programma georganiseerd in 

het kader van het 435- jarig bestaan van de universiteit 

met lezingen door onder andere Salman Rushdie, Gerrit 

Komrij en Thomas Rosenboom.  De Hortus had een 

serie zomerconcerten die zeer de moeite waard was. 

Daarnaast was er deze zomer een goed bezocht  

muziekfestival georganiseerd in de hofjes van Leiden. Er 

zijn jaarlijks meezingconcerten in de Pieterskerk. Elk 

jaar wordt de stad overspoeld door bezoekers van 

buiten de stad die naar de Mattheus Passion gaan in de 

Pieterskerk, waar ook jaarlijks de veel bezoekers 

trekkende Huizingalezing wordt gehouden. De 

vernieuwde Stadsgehoorzaal biedt tegenwoordig ook 

een zeer gevarieerd programma, met onlangs nog een 

bijzonder White Crow muziek festival. Er is een 

beeldschone schouwburg met een mooi programma. Er 

is het Scheltemacomplex met de Veenfabriek met zeer 

eigentijds toneel, en het LAK theater. Dit is maar een 

kleine greep uit het grote aanbod en dan heb ik de vele 

musea en galeries nog buiten beschouwing gelaten. 

Tussen al die cultuur door kan je ook nog in 

verschillende gezellige cafés en restaurants terecht. Dit 

alles is ook nog eens bereikbaar te voet of per fiets als je 

in de binnenstad woont. Je weet eenvoudigweg niet wat 

je kiezen moet. Je komt tijd tekort, het is om van te 

watertanden, het is verschrikkelijk. 

 

Evenwichtig beleid 

Dus misschien moet er naar een evenwichtiger beleid 

gezocht worden tussen deze twee stromingen van 

cultuur: De grote evenementen wat minder, en sommige 

niet drie of twee dagen, maar een dag of zelfs een avond 

met minder decibellen (want dat schaadt alleen maar het 

gehoor). En een maal per jaar Armin van Buren. 

Daarnaast meer aandacht voor het kleinschaliger 

cultuuraanbod door op zijn minst de bestaande 

subsidies te behouden. Dan hoeven de bewoners van de 

binnenstad niet meer de stad uit als het lawaai hen teveel 

wordt, sterker nog: dan blijven ze graag om naar 

lezingen, concerten, toneel en cabaret in Leiden te gaan  

in plaats van naar Amsterdam en Den Haag. Dan 

komen de bewoners van andere steden graag naar 

Leiden. En de huizenprijzen gaan omhoog belooft de 

heer Marlet. 

 

Literatuur 

Maartje Somers, The unwanted Sound of Everything we want.  

Garret Keizer, A book about Noise,  

George Prochnik In Pursuit of Silence, Listening for 

Meaning in a World of Noise 

*Gerard Marlet, Podiumkunsten bepalen de 

huizenprijzen, NRC 18 november 2010◄ 
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Kunst in de wijk 
TWEE KUNSTENAARS VAN ARS  

Door Clariet Boeye 

 

Fer Hakkaart 

Fer Hakkaart heeft jarenlang les gegeven aan Ars en had 

daar een trouwe groep leerlingen om zich heen 

verzameld. Een paar jaar geleden is hij met pensioen 

gegaan en nu wordt hij volgend jaar alweer zeventig jaar. 

Deze heugelijke gebeurtenis wordt met een reeks 

tentoonstellingen en een monografie gevierd. De eerste 

tentoonstelling is nu al te zien in het Volkenkundig 

Museum. De tentoonstelling bestaat uit objecten uit 

Oceanië uit de verzameling van Hakkaart en uit het 

depot van het Volkenkundig Museum. Ze worden 

getoond in combinatie met schilderijen en tekeningen 

van Hakkaart, waarin deze objecten figureren. Fer 

Hakkaart is al jong met het verzamelen van Oceanische 

gebruiksvoorwerpen en rituele beelden begonnen. Zijn 

hele huis staat er vol mee, het is eigenlijk net een klein 

museum. Ze zijn ook een bron van inspiratie geweest, 

hij heeft ze dikwijls gebruikt in zijn werk. Natuurlijk niet 

helemaal letterlijk. Hij heeft bijvoorbeeld sommige 

beelden als het ware in tweeën geknipt en in een nieuw 

motief samengevoegd. Daardoor krijgen de toch al 

heftige motieven nog een extra lading en betekenis. 

Hakkaarts werk is uitermate expressief en kleurrijk. Hij 

heeft de tentoonstelling samen met zijn vriend en oud 

curator van het museum Dirk Smidt samengesteld en 

ingericht. Daar is een zorgvuldige voorbereiding aan 

vooraf gegaan. Hakkaart heeft van de zaal waarin de 

tentoonstelling zou komen een maquette gemaakt. Ook 

van alle voor de tentoonstelling uitgezochte voorwerpen 

en schilderijen heeft hij poppenhuis versies gemaakt. 

Daarmee zijn Hakkaart en Smidt gaan schuiven tot zij 

tevreden waren: zó moest het worden. Het is een 

bijzonder aantrekkelijke tentoonstelling geworden. Te 

bezichtigen tot 1 mei 2011. 

 

De andere tentoonstellingen zullen te zien zijn in het 

Gorcums Museum: ‘Fer Hakkaart, het overzicht’, vanaf 

11 december t/m 28 februari 2011 en de Lakenhal: 

‘Hakkaart en de Lakenhal’, vanaf  6 augustus 2011 t/m 6 

november 2011. 

 

Op 11 december komt bij de opening van de 

tentoonstelling ‘Fer Hakkaart, het overzicht’ de 

monografie Hakkaart uit. Het boek is door Jan van 

Rijckevorsel samengesteld. Het oeuvre van Hakkaart 

wordt beschreven in bijdragen van Hans Sizoo en Dirk 

Smidt. Het is geïllustreerd met meer dan 200 

afbeeldingen in kleur.   

 

Bunny Soeters 

Bunny Soeters geeft nog steeds met veel plezier les in 

Ars. En ze maakt ook met veel plezier figuurtjes van 

papier maché, om haar geest even te verzetten lijkt het, 

tussen het veel serieuzere schilderwerk door. Daarvan 

zijn er nu aan aantal te zien in Sidac Studio op de 

Hogewoerd nummer 77. Het is een kleurig curieus 

gezelschap, dat daar op lage sokkels in het midden de 

ruimte bevolkt, groot en klein, dik en dun, eentje met 

een varken op zijn hoofd, en een ander met een kikker, 

sommigen een tikkeltje vilein, anderen weer nogal 

goedaardig, hoewel je daar nooit helemaal zeker van 

kunt zijn. Sprookjesfiguren die zo uit een verhaal van 

Christiaan Andersen weggelopen zouden kunnen zijn en  

om twaalf uur ‘s nachts de boel op stelten gaan zetten. 

Overdag houden ze zich rustig tussen de verstilde 

schilderijen van Annie Goddijn getiteld ‘De overkant, in 

grote en kleine schilderijen’. Annie Goddijn heeft Bunny 

Soeters uitgenodigd samen met haar te exposeren. Een 

geslaagde combinatie. ◄ 

 

Berichten 

Door Lorents Blankenberg, Clariet Boeye, Inge Bochardt, Jenny 

Groenendijk, Franceline Hendrikse – Pompe, Emiel de Jong, 

Klaske van de Mandele, Jacqueline Mos, Marjolijn Pouw, Marcel 

Schikhof, Koert van der Velde, Jan O.Verbaan 

 

Aalmarkt 

In november is het voorontwerp bestemmingsplan en 

het beeldkwaliteitsplan voor goedkeuring naar de 

gemeenteraad gestuurd. Beide plannen liggen ter inzage 

bij het Stadsbouwhuis (locatie Morskazerne) en zijn te 

downloaden via www.aalmarkt.nl . Het plan is gemaakt 

door architectenbureau Rijnboutt in opdracht van ASR 

vastgoed. Belangrijkste punt in het plan is de vorming 

van een nieuwe steeg, vanaf het gat van Van Nelle tot de 

Breestraat. Aan de Breestraatzijde zou hiervoor een 

opening moeten komen, precies op de plek van een 

Rijksmonument. De cultuurtuin met de beuk (tussen het 

LVC, Waalse Kerk en Stadsgehoorzaal) wordt mogelijk 

toch iets kleiner dan eerder werd gedacht. De begane 

grond van de voormalige Aalmarktschool is verkocht. 

De nieuwe eigenaar zal het pand ‘winkelklaar’ maken 
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zodat Suit Supply, Gaastra en Mc Gregor er zoals 

gepland in kunnen, waarschijnlijk rond april 2011.  

 

 

 

V&D zal ingrijpend worden verbouwd, waarbij het pand 

van de Vergulde Turk wordt gerestaureerd. De 

monumentale trap en de zaal met het bijzondere 

plaatstalen plafond worden niet in de winkelruimte 

opgenomen. Onder V&D komt een fietsenstalling met 

een ingang aan de Breestraat en de Aalmarkt. 

Bevoorrading zal in de Breestraat gebeuren. Voor meer 

informatie zie www.aalmarkt.nl . (FHP)  

 

Galgewater 

Het gerucht deed de ronde dat er plannen zijn voor een 

stadsstrand en zwembad aan het Galgewater. Het 

bestuur vroeg de gemeente ernaar, maar daar zei men 

dat het om een ludiek idee ging, zoiets als de 

Ontwerpmarathon Leidse Pleinen. Ooit is er een 

zwembad aan het Galgewater geweest. (CB)  

 

Levendaal - West  (verkeerscirculatie Garenmarkt, 

Raamsteeg, St. Jacobsgracht en Hoefstraat) Na de 

zitting op 19 oktober heeft de bestuursrechter op 24 

november het beroep van enige bewoners van de 

Garenmarkt, Raamsteeg, St. Jacobsgracht en Hoefstraat 

ongegrond verklaard.  

Korte samenvatting van de uitspraak: “Verkeersbesluit 

"Verkeerscirculatie Levendaal-West. Hoewel verweerder 

(de Gemeente) de indruk heeft kunnen wekken dat een 

zorgvuldige belangenafweging achterwege is gelaten, is 

de rechtbank van oordeel dat, gelet op de door 

verweerder gegeven motivering voor het gekozen 

verkeerscirculatieplan, van onevenwichtige 

verkeersmaatregelen geen sprake is. De voornaamste 

problemen die eisers (bewoners) hebben aangekaart 

betreffen de uitvoering van de verkeersmaatregelen, 

waarvoor verweerder op dit moment voldoende 

waarborgen heeft gegeven. De rechtbank is van oordeel 

dat eisers niet aannemelijk hebben gemaakt dat met het 

verkeersbesluit een uit verkeersveiligheidsoogpunt 

onacceptabele situatie zal ontstaan. De rechtbank is 

voorts van oordeel dat eisers niet aannemelijk hebben 

gemaakt dat zij door het verkeersbesluit zodanig zwaar 

in hun individuele belangen worden getroffen dat 

verweerder in redelijkheid niet tot het verkeersbesluit 

heeft kunnen komen. Beroep ongegrond.” 

De volledige tekst van de uitspraak is op verzoek 

digitaal verkrijgbaar via info@pieterswijk.nl . De rechter 

wijst verweerder er onder punt  6.7 op dat het 

verweerder vrijstaat om als nog de voorgestelde 

“Breedveld variant “ geheel dan wel gedeeltelijk toe te 

passen bij de realisatie van het verkeerscirculatieplan. 

Een stevige hint naar verweerder. De Gemeente is 

meermaals gewezen op het alternatief dat kan rekenen 

op de steun van bewoners van de betreffende straten, 

ook de brief aan de Gemeente waarin de wijkvereniging 

deze variant nogmaals onder de aandacht brengt, heeft 

nog geen effect gehad. In plaats van een gezamenlijk 

draagvlak (een beetje geven, een beetje nemen), ligt er 

nu een uitspraak waar een deel van de wijk zich niet in 

kan vinden en zich beraadt of ze tegen deze uitspraak 

hoger beroep zal aantekenen. Overigens vindt dit alles 

plaats in een wijk waar al een snelheidsbeperking van 30 

km/u geldt! Zou een ieder zich daaraan houden dan was 

de geschetste verkeersproblematiek van een geheel 

andere orde. Handhaving hiervan (mede door de 

afwezigheid van een duidelijke markering?) gebeurt 

nagenoeg niet. Dus, gemeentebestuur pak de 

handreiking aan, doe er wat aan en voorkom verdere 

procedures. (JOV) 

 

Kaiserstraat - Herinrichting  

Onlangs heeft een afvaardiging van bewoners van de 

Kaiserstraat (Willem van der Poel en Inge Bochardt)  

met de gemeente de plannen voor de herinrichting van 

de straat besproken. Het ging met name om de keuze 

voor bomen, want de bomen die er nu staan moeten 

helaas verdwijnen. De nieuwe bomen zullen op den 

duur de Kaiserstraat weer de mooie uitstraling geven die 

hij nu heeft. Een belangrijke eis is dat ze naar beneden 

wortelen en dus niet opzij, de buizen in (onder de 

huizen) of onder het wegdek en de stoep door zoals de 

huidige bomen. Ze  zullen ook wat kleiner zijn als ze 

volgroeid zijn. De ideale stamomtrek om te planten is 
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20-25 cm. Groter kan ook, maar de kans op goed 

wortelen is dan een stuk kleiner. Maar een goed 

gedijende boom zal snel groter worden. De gemeente 

heeft toegezegd om de grootst mogelijke omtrek te 

kiezen. 

De gemeente onderzoekt nog of de zilveresdoorn bij 

Babbels kan blijven staan. Zo niet, dan valt de keuze op 

een andere esdoornsoort: de Acer x freemanii  ‘Elegant’. 

Deze kan 20 m hoog worden en is waaiervormig. Op de 

andere kop van de straat, bij café l’Espérance en 

restaurant Verboden Toegang komen trompetbomen, 

de Catalpa Bignonioides. Deze boom  wortelt diep en 

wordt breder dan de andere bomen in de straat. Hij 

wordt ongeveer 10-15 m hoog en 10 m breed.  

In de straat zelf zou gekozen kunnen worden voor 

honingbomen, de Sophora Japonica ‘Regent’. Er staat er 

een in het Plantsoen, maar de bomen in de Kaiserstraat 

zullen iets smaller zijn. De honingboom heeft een 

transparant bladerdak. Hij kan 10-12 m hoog worden. 

Hij bloeit op latere leeftijd en trekt door zijn geur bijen 

aan. De bloeitijd is juni-september. Deze boom staat 

niet op de allergische lijst. Of hij ook honingdauw 

afscheidt in het voorjaar, zoals de esdoorns,  is niet 

bekend. 

Alternatieven voor deze boom zijn de Acer x freemanii 

‘Celzam’ (een esdoornsoort) en de Cercidiphyllum 

japonicum (Katsuraboom), maar de voorkeur van 

bewoners gaat uit naar de ‘Regent’ omdat hij mooier is 

en beter past bij het karakter van de straat. Een andere 

mogelijkheid is platanen. Nadeel daarvan is dat ze heel 

hoog worden—wel 20 meter— en er zijn er al zoveel 

van in de stad. Dat geldt ook voor linden. (IB) 

 

Van der Klauwtoren en Sterrewachtterrein 

Patrick Colly (architektenburo flinterdiep) heeft 

alternatieve plannen ontwikkeld voor duurzaam 

herbestemmen van de gebouwen op het 

Sterrenwachtterrein. Deze plannen zijn zeer de moeite 

waard om serieus te bekijken Ze voldoen aan de wensen 

van de universiteit om het gebied te herbestemmen tot 

woonomgeving  met luxe appartementen en dure 

eengezinswoningen, wat past in het streven naar 

duurzaamheid en behoud van het groen. Het concept 

sluit ook aan bij de wensen van bewoners. 

Volgens Patrick is de second opinion die de gemeente heeft 

gevraagd aan architectenbureau Van Stigt, bekend van 

de restauratie van het gebouw De Nieuwe Energie, 

positief over de mogelijkheid om de Van der Klaauw 

toren en het laboratorium te behouden en na renovatie 

opnieuw te gebruiken. De monumentencommissie heeft 

op 3 november nogmaals aangedrongen op een grondig 

onderzoek, omdat de commissie het gebouw graag wil 

behouden. Helaas heeft de gemeente dit naast zich neer 

gelegd, onder dwang van een mogelijke schadeclaim van 

1 miljoen euro door de universiteit. De universiteit wil 

het laboratorium en de andere gebouwen nog steeds 

afbreken en opnieuw opbouwen, met een hogere toren. 

Vrijwel alle groen wordt dan gekapt. Er is onlangs een 

vergunning aangevraagd voor het kappen van 41 bomen 

op het terrein. Hopelijk zijn de gemeente en de 

universiteit toch nog bereid om op z’n minst eens te 

kijken naar de alternatieve plannen, die voor de 

universiteit minder kosten en meer geld opleveren.  De 

plannen zijn te zien op de site van flinterdiep.  

http://www.flinterdiep.nl/flinterdiep/van_der_klaauw_

toren_kaiserstraat_leiden_perspectief_toren_ennieuwe_

gevel_blauwe_gebouw.html. Patrick Colly houdt zijn 

vrijdagse bouwspreekuur sinds kort bij Vooraf en Toe 

op de Botermarkt. (IB) 

 

Jan van Houtkade ( looppad) 

De gemeente heeft laten weten dat het team Groen op 

29 november het worteldoek zou aanbrengen dat de 

vleugelnoten op de Jan van Houtkade aan de kant van 

de Doezastraat moet indammen. Het talud wordt dan 

meteen opgeknapt en er zouden weer 2 rijen tegels als 

looppad langs komen. De werkzaamheden zijn 

weersafhankelijk, zegt de gemeente. “Bij zware regen of 

een Sinterklaaswinter moeten we het werk uitstellen.”  

Dat is dus het geval. (MP) 

 

Hoefstraat 

Bewoners van de Hoefstraat hebben met steun van de 

gemeente plantenbakken in het middendeel en bij de 

Doezastraat laten plaatsen die de straat het uiterlijk 

geven van een woonerf. Bewoners zijn heel tevreden 

met de plantenbakken. Het is een mooie verfraaiing van 

een ludiek stukje Leiden. Zij bedanken de gemeente 

hartelijk. (JG) 

 

Garenmarkt - Parkeerterrein 

In een debat avond over bouwen in Leiden gaf 

stadsstedenbouwer Maarten Schmitt onlangs zijn visie. 

Leiden zou zich moeten profileren als open, dynamische 

sleutelstad tussen Amsterdam en Den Haag, in de 

context van de Randstad. Voorwaarde is dat Leiden snel 

aansluit op de regio, door een ruimtelijke infrastructuur 

op groter schaalniveau (RGL, Rijnlandroute) en 
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voldoende parkeergarages bouwt in de binnenstad. 

Leiden is nog steeds onbereikbaar. Daarnaast moet 

Leiden inzetten op de herontwikkeling van 

bedrijventerreinen en profilering als kennisstad (UL, 

LUMC, bioscience park, ROC). Voor onze wijk  prees 

Schmitt de Aalmarktplannen, maar laakte het treurige 

parkeerterrein aan de Garenmarkt. Het begrip 

duurzaamheid door hergebruik kwam regelmatig aan de 

orde, maar: ‘Tussen droom en daad staan college en 

gemeenteraad’. (CB)  

 

Garenmarkt - Gat  

De (illegale) appartementen aan de Hoefstraat en 

Garenmarkt zijn gesloopt. De gemeente heeft de 

vervuilde grond op het terrein laten saneren. Vanwege 

de sanering is de vervuilde grond onder hoge druk 

ingedamd. De toestand van de omliggende huizen is 

tevoren opgemeten. Bij de werkzaamheden zijn er 

metingen gedaan om te zien wat de invloed op de 

huizen was. Sommige huizen vertoonden scheuren die 

er voor de werkzaamheden niet waren. Bewoners 

hebben dat de gemeente schriftelijk gemeld. De 

gesaneerde, bouwrijp gemaakte grond wordt verkocht 

om er huizen op te bouwen. (MP) 

 

 

Rapenburg en Pieterskerkplein - Rapenburghotel  

De gemeente heeft het vrijgekomen Inloophuis 

Psychiatrie (Rapenburg 48) en de voormalige school aan 

het Pieterskerkhof 4 a onlangs in de verkoop gebracht. 

Het is de bedoeling dat een projectontwikkelaar 

Rapenburg 48 (dat helemaal doorloopt tot het 

Pieterskerkplein) gaat verbouwen tot luxehotel met 

vergaderruimte. Pieterskerkhof 4a moet een grand café 

worden met een groot terras op het Pieterskerkplein, 

zoals het Vrijthof in Maastricht. Volgens het 

bestemmingsplan, dat enkele jaren geleden is gewijzigd 

zonder de omwonenden op de hoogte te stellen, mag 

dat allemaal. 

De buurt is erg bezorgd over dit plan. Er is in dit 

gedeelte van de Pieterswijk al veel geluidsoverlast door 

horeca en dronken studenten op straat. Ook zijn er 

steeds meer festiviteiten aan het Rapenburg, in de 

Pieterskerk, op het Pieterskerkplein en Gerecht. 

Bewoners nemen de overlast nu nog voor lief, maar als 

niet alleen aan de voorkant van hun huizen, maar ook 

aan de achterkant steeds meer lawaai komt, dan wordt 

de buurt te zwaar getroffen.  

Een hotel zorgt voor een toename van 

parkeerproblemen, verkeersopstoppingen door taxi’s en 

vrachtwagens. En een grand café met een groot terras 

veroorzaakt onherroepelijk geluidsoverlast, om nog 

maar niet te spreken over de hinder van 

afzuigapparatuur, airco-installaties en keukengeluiden. 

De bewoners hebben de gemeente dan ook schriftelijk 

gevraagd de plannen en de voorwaarden voor de 

verkoop met de hele buurt de te bespreken en niet het 

kleine gezelschap dat was uitgenodigd bij de 

informatieavond op 17 november. De bewoners willen 

dat hun belangen voldoende zullen worden 

gewaarborgd. Op 15 december is hierover een gesprek 

met wethouder Van Woensel. (CB/KvdM) 

 

Rapenburg - Terrasboten 

De gemeente heeft de aanvraag voor vergunning voor 

terrasboten op het Rapenburg afgewezen. De gemeente 

staat op het standpunt dat terrasboten niet passen op 

het Rapenburg. (CB) 

 

Langebrug-Ketelboetersteeg-Plaatsteeg  

(bouwplannen SLS-wonen) 

De bijeenkomst met SLS op 28 september is goed 

bezocht. SLS heeft er haar plannen met het terrein van 

de voormalige brandweerkazerne en Sociale dienst aan 

de Langebrug aan de buurt gepresenteerd. Dertig a 

veertig buurtbewoners hebben de maquettes bekeken, 

naar het verhaal de architect geluisterd en hun vragen 

gesteld. De bouwhoogte van het nieuwe gebouw, dat 

ongeveer op de plaats van de oude Petruskerk moet 

verrijzen, riep vragen op en ook zaken als overlast en 

parkeerdruk waren heikele thema’s. Over het algemeen 

was men gematigd positief over de plannen. De 
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architectuur werd mooi gevonden en er was lof voor de 

openheid waarmee SLS de buurt tegemoet treedt. 

Een maand later is een groep directe omwonenden bij 

elkaar geweest, en enkele weken daarna is er nog een 

overleg geweest van SLS met enkele directe buren en de 

wijkvereniging.   

SLS wil de tuinen die gepland staan liever ook openbaar 

houden, maar de gemeente schijnt dat niet te willen. SLS 

en de buurtvereniging kunnen hierin samen optrekken. 

Er zou iemand moeten zijn die ’s avonds de hekken 

sluit, en dat kan een probleem zijn, zegt SLS. Wellicht 

kan zoiets ook elektronisch?  

 

De suggestie om in het huurcontract van 

studentbewoners, behalve een passage over niet na 10 

uur ’s avonds buiten zitten, ook een passage op te 

nemen ‘muziek hard aan = ramen dicht, lijkt SLS niet 

over te willen nemen. Om de studenten niet te 

betuttelen, heet het. “Er zijn toch studentbeheerders aan 

wie klachten kunnen worden doorgegeven?” 

Over het tijdpad: de Sociale dienst vertrekt april/mei 

2011. Begin 2012 verwacht SLS de oude bebouwing te 

kunnen slopen, medio 2013 moet het project af zijn. Er 

zijn en worden nog wat aanpassingen gedaan om te 

zorgen dat er minder inkijk-overlast zal zijn voor direct 

omwonenden. Om tegemoet te komen aan bezwaren 

van bewoners van de Ketelboetersteeg zal daar de 

bovenste laag een meter of drie naar achteren komen te 

liggen. De bezonning zal daardoor het grootste gedeelte 

van het jaar hetzelfde blijven, zegt de architect. Aan het 

hoge front aan de Langebrug wenst men vanuit 

stedenbouwkundig gezichtspunt vast te houden. Wordt 

vervolgd. (KvdV) 

Districtsraad (wijkvereniging en gemeente) 

Het college van B&W wil de Districtsraden (DR) opheffen. Ook 

al is er best wat te verbeteren aan het functioneren van de raden, 

ons bestuur zou opheffing betreuren en heeft bezwaar gemaakt 

Bezuinigen 

De burger is al lang het vertrouwen in de politiek kwijt. 

Dat horen we al jaren, en het effect heeft zich vooral de 

laatste tijd zichtbaar afgetekend in de landelijke politiek. 

Op lokaal Leids niveau heeft men in 2005 een oplossing 

voor dit probleem gevonden met de instelling van 

districtsraden. En inderdaad, als er iets is dat geholpen 

heeft om het vertrouwen in de plaatselijke politiek te 

herstellen, dan is het wel dit platform. Het succes is 

vooral te danken aan de benoeming van een 

wijkmanager als tussenpersoon van gemeente en 

burgers. Over de afgelopen vijf jaar heeft de 

wijkmanager door het directe contact met de burgers via 

de wijkverenigingen en de mogelijkheid van inspraak 

een vertrouwenspositie weten op te bouwen. Dat heeft 

niet alleen allerlei concrete positieve resultaten gehad, 

maar ook veel onverschilligheid en zelfs agressie 

weggenomen. Daar is ons inziens veel ellende mee 

voorkomen, zoals slepende klachtenprocedures.  

In onze wijk kunnen door de bemiddeling van de 

wijkmanager onder andere als resultaat genoemd 

worden: het toegankelijk maken van de Gekroonde 

Liefdepoort aan de Langbrug, de gefaseerde vervanging 

van de kastanjes aan de Jan van Houtkade, de 

participatie van bewoners aan de herinrichting van de 

Kaiserstraat, de beveiliging van het speelplaatsje aan de 

Pieterskerkgracht en dan nog wat kleine dingen die net 

het verschil uitmaken: het vaker legen van de 

vuilnisbakken in het Van der Werfpark, en de 

bloembakken aan de bruggen over het Rapenburg. 

Op 30 september hebben de wijkverenigingen een brief 

gehad met de mededeling dat het college van B&W 

voorstelt om de districtsraden vanwege bezuinigingen 

op te heffen. Dit kwam nogal onverwachts na de 

ontvangst begin september van een evaluatierapport 

over de effectiviteit van de districtsraden, met een 

begeleidende mededeling dat een werkgroep een 

discussie in de raad zou voorbereiden en de 

wijkverenigingen hierbij betrokken zouden worden. Tot 

op heden zijn zij buiten elke discussie gehouden. Uit het 

rapport kwam naar voren dat het minder goed 

functioneren van de districtsraden vooral te maken had 

met het slecht op elkaar afgestemd zijn van 

verschillende afdelingen binnen de gemeente zelf, en 

met het feit dat de gemeentelijke diensten niet ingesteld 



 
 

Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West               22 

zijn op wijkgericht werken. Als positieve resultaten 

worden genoemd: “zichtbare verbetering van de 

openbare ruimte en bevordering van de sociale cohesie, 

met bewoners die via de districtsraden inderdaad 

functioneren als de oren en de ogen van de gemeente”.  

Op 2 november was er een raadsvergadering waarin de 

door het college voorgesteld begroting werd besproken. 

Van de acht insprekers waren er zes van verschillende 

districten, die een beroep deden op het college eerst na 

te denken over een betere vorm van burgerparticipatie 

alvorens de districtsraden zomaar op te heffen vanwege 

een bezuinigingsmaatregel. Ook wij spraken met dit 

doel. Dit beroep werd door met name door de 

raadsleden van de Partij van de Arbeid en D66 

overgenomen en resulteerde in twee moties ingebracht 

op de raadsvergadering op 10 november. De motie van 

D66 is aangenomen. Die houdt in dat er een subsidie 

gereserveerd wordt om te kijken naar een betere vorm 

van burgerparticipatie. Als uitgangspunt zal het 

evaluatierapport dienst doen en burgers zullen bij deze 

besprekingen betrokken worden. Het standpunt van de 

wijkvereniging is dat er een contactpersoon tussen 

gemeente en burgers moet aanblijven. Voorlopig blijven 

de districtsraden gehandhaafd. (CB) 

 

Papengracht en omgeving 

Zich aan drank en drugs overgevende jeugd, die 

uitgaansgelegenheden in de Breestraat of de buurt 

bezoekt zorgt voor veel overlast op de Papengracht en 

omliggende straten. Bewoners en de wijkvereniging 

hebben de handen ineen geslagen en stellen een 

zwartboek op. De klachten worden verzameld en met 

de uitbaters van uitgaansgelegenheden, gemeente en 

politie besproken. Zijn hun maatregelen om de overlast 

te beperken onvoldoende, dan kan de gemeente op 

grond van de geldende regeling de betreffende 

uitgaansgelegenheid sluiten. De bewoners zijn erg blij 

met het feit dat de gemeente hun klachten ernstig 

neemt, en bereid is drastische maatregelen te nemen, 

onder meer op het vlak van handhaving. (EdJ) 

 

Buurtkaderoverleg (politie) 

Inbrekers zijn weer actief in de binnenstad, ook 

insluipers en klimmers die over de daken gaan en via de 

bovenramen naar binnen komen. Goed afsluiten dus als 

je de deur uitgaat ook al is het maar even.  

Studentenverenigingen en de wijkverenigingen 

bespreken met elkaar hoe overlast te beperken is. Dat 

gaat een stuk beter dan in het verleden. Wat ook helpt is 

het convenant dat SLS-wonen met individuele huurders 

afsluit (op te vragen bij SLS-wonen of  

info@pieterswijk.nl ). 

Horeca in onze wijk geeft wisselende problemen. 

Omwonenden van de Harmonie in de Breestraat 

bespreken met de politie en de uitbater hoe vandalisme 

van de al te dronken (school)jeugd die dat café bezoekt 

kan worden voorkomen. De politie zal er strenger zijn, 

de eigenaar moet het nodige verbeteren, anders hangt 

hem een sluiting boven het hoofd.  

Doelenbuurt: De wijkagenten bekijken met de 

woningbouwvereniging en de gemeente hoe de 

omgeving veiliger is te maken.  

Lawaai bij evenementen, bijbehorende baldadigheid 

en vuilnis hebben vijf wijkverenigingen van de 

binnenstad onlangs met B&W en de politie besproken. 

Zie onder Evenementen.  (JM & MS) 

 

Evenementen  

Vijf wijkverenigingen van de binnenstad hebben op 

basis van de door hen onderschreven notitie over het 

effect van het huidige evenementenbeleid onlangs met 

de burgemeester en wethouder van cultuur gesproken. 

B&W beraden zich over de mogelijkheden om het 

geluidsgeweld in te perken. Het bestuur van onze 

wijkvereniging heeft enige malen bezwaar gemaakt tegen 

de overlast. Antwoord daarop is er nog niet. We houden 

u op de hoogte van onze acties in  het nieuwe 

seizoen. (JM & MS)  

 

Studiereis naar Breda  

Breda geldt sinds 2009 en tot de nieuwe verkiezing in 

2011 als de beste binnenstad van Nederland. Op 10 

september ging ik op uitnodiging van de gemeente 

Leiden mee op excursie naar Breda, samen met 

vertegenwoordigers van andere wijkverenigingen, Leidse 

wethouders en politici, en belanghebbenden zoals 

Leiden Marketing. Het was een goede gelegenheid om 

kennis te maken met deze en gene.  

‘s Ochtends kregen we van een aantal ambtenaren 

presentaties over de ontwikkelingen in de stad van de 

afgelopen jaren en de effecten ervan. Wat daarin opvalt 

is dat Breda in rap tempo een aantal 

nieuwbouwprojecten heeft gerealiseerd, zoals 

winkelgebied ‘De Barones’ en ‘’t Sas’ en dat er is 

gezorgd voor voldoende parkeergarages rondom het 

oude centrum. Dit heeft geleid tot een groot aantal 
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bezoekers. Verder heeft Breda de ooit gedempte oude 

haven weer open gegraven en daarlangs zit veel horeca 

met terrassen. Het binnenste, historische gedeelte is 

autovrij. ‘s Middags konden we dat allemaal met eigen 

ogen aanschouwen. Een bepaald gedeelte van de stad is 

aangemerkt als ‘cultureel centrum’ met daarbij ook 

nieuwbouw of aanpassingen in bestaand cultureel 

erfgoed. De stad komt over als een levendige stad 

waarin goed is nagedacht over welke bestemming welk 

gedeelte van het centrum heeft gekregen en wat daarbij 

nodig is qua bereikbaarheid. Ook doet Breda veel aan 

het promoten van de stad.  Een voorbeeld van een 

evenement dat zelfs internationaal de aandacht op zich 

vestigt is de ‘roodharigen dag’.   

We kunnen in Leiden veel leren van Breda. We hebben 

net als in Breda te maken met veel monumenten en 

historie. Wel lijkt het erop dat Breda meer ruimte heeft 

om het historische centrum heen, waardoor er meer 

ruimte is voor parkeergelegenheid. In Leiden lijkt dat 

door de vele monumenten minder het geval. We moeten 

ze blijven koesteren. Leiden kan daarmee, en met ons 

geweldige museum aanbod, ook veel bezoekers trekken. 

(JM) 

 

Verkeer en Vervoersontwikkelingen - RGL 

De vorige keer leek het erop dat de vermaledijde 

Lightrail-verbinding door de binnenstad van Leiden er 

wel eens niet zou kunnen komen. De uitslag van de 

gemeenteverkiezingen hadden de bestuurlijke 

verhoudingen weer eens behoorlijk op zijn kop gezet. 

Tijd voor een korte weergave van de recente 

ontwikkelingen. 

In de nazomer was er het rapport van de Commissie 

Staal (formeel: Leidse Commissie Hoogwaardig 

Openbaar Vervoer), dat concludeerde dat verder Leids 

verzet tegen de komst van de RGL door het centrum 

zinloos is. Leiden is domweg gedwongen om mee te 

werken, aldus de commissie, omdat de Provincie Zuid-

Holland anders met succes een inpassingsplan zal 

maken, waarmee de gemeente Leiden de regie over de 

aanleg door het centrum definitief uit handen geeft. 

Meewerken is dus de enige optie, maar wel pleit de 

Commissie voor het uitvoeren van een uitgebreid 

milieueffect Rapportage (MER).  

Voor D66, die tijdens de laatste gemeenteverkiezingen 

zo overtuigend had gewonnen, kwam de conclusie van 

de Commissie Staal hard aan. Inmiddels is door de partij 

echter schoorvoetend toegegeven, dat de komst van de 

RGL met het rapport in de hand nu eigenlijk niet meer 

is te voorkomen, ondanks haar leus dat voor alles de 

uitslag van het RGL-referendum gehonoreerd zou 

moeten worden. Wel hoopt men dat de MER-

rapportage zal uitwijzen, dat een variant over bestaand 

spoor alsnog de beste optie is.  

De gemeente heeft, na aanvankelijk wat getwijfeld te 

hebben, als reactie op het rapport van Commissie Staal 

te kennen gegeven haar medewerking te zullen verlenen 

aan samenwerking met de Provincie om de RGL alsnog 

door de binnenstad te realiseren. De gemeente moet, als 

‘ bevoegd gezag’, zorg dragen voor de uitvoering van de 

MER-rapportage en de opstelling van het 

bestemmingsplan dat daar mede op is gebaseerd. 

Volgens wethouder Strijk werkt de gemeente daarom nu 

samen met de provincie, waarbij deze laatste 

zekerheidshalve zelf alvast een inpassingsplan 

voorbereidt (kennelijk in het kader van 

‘risicomanagement’).  

Gedeputeerde Van Dijk heeft overigens al aangegeven, 

dat de variant over bestaand spoor niet wordt opgevat 

als een serieuze optie voor de overige trajectvarianten. 

Hij stelt bovendien, dat de gemeente Leiden niet zonder 

instemming van de provincie kan afwijken van het 

voorkeurstraject Hooigracht-Langegrachttracé, dat 

eerder is vastgelegd in de tweede bestuursovereenkomst 

(BOII) met de provincie. Daarnaast verwacht de 

provincie dat er door de gemeente de nodige 

voorbereidingen worden getroffen voor dit tracé, 

waartoe in hun beleving ook de aanleg van de Ringwest-

oost, het opstellen van een Definitief Ontwerp RGL 

Oost en de daarmee samenhangende contractering 

behoort.  

Indien nodig zal de provincie terugvallen op (het al 

eerder als dreigement aangevoerde middel van) haar 

doorzettingsmacht (bestuursdwang), onder het mom dat 

het hier om een zeer belangrijk, regionaal 

verkeersproject gaat waarbij gemeentelijke onwil niet 

mag prevaleren. Door het ‘navelstaren’ van de gemeente 

Leiden zou voorbij worden gegaan aan de 

overkoepelende meerwaarde van een regionale OV-

netwerk in de Randstad, waartoe behalve de RGL ook 

de Stedenbaan (treinen naar de regio Dordrecht) en de 

Zuid-Tangent (regio Schiphol) behoren. Alleen vanuit 

die optiek biedt het OV op de langere termijn een 

serieus alternatief voor de auto, predikt de provincie. 

Verkeersvisie lijkt de provincie in ieder geval niet 

ontzegt te kunnen worden, al blijft het afwachten of die 

blik wel echt zo vooruitziend is als hij nu wordt 

gebracht. 
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Website 

De website van de wijkvereniging is vernieuwd. De 

digitale berichten zijn in het vervolg korter en 

frequenter. Het is de bedoeling om op het archief van 

de wijkvereniging via de toegankelijk te maken en 

beweeglijker, met mogelijkheden voor doorklikken naar 

dossiers en discussie over onderwerpen.  ◄ 

 

Ingezonden 
GEDENKPLAAT PIETER VAN CAMPEN 

 

 

Foto J.Langeveld 

 

Onlangs is er een bronzen gedenkplaat aan een muur 

van het pand Pieterskerkgracht 11 te Leiden bevestigd. 

Deze gedenkplaat dateert uit 1935 en getuigt van de 

gevoelens van dankbaarheid die toen werden gekoesterd 

jegens degenen die 150 jaar eerder, dus in 1785, het 

Genoot-schap der Beschouwende en Werkdaadige Wiskunde, 

onder de spreuk: Mathesis Scientiarum Genitrix  (wiskunde 

is de moeder der wetenschappen) hadden opgericht. 

Wellicht noopte niet alleen de lengte van de naam tot 

het gebruik van het kortere “Mathesis”.  

Dat genootschap startte kort na de oprichting onder 

voorzitterschap van Geadmitteerd Landmeter, Wijnroeijer en 

Leermeester in de Wiskunde Pieter van Campen, een school 

die gaandeweg dezelfde naam kreeg. Mathesis was 

waarschijnlijk de eerste van dat soort scholen in 

Nederland. De naam is Latijn voor wiskunde: […] die 

voortreffelyke Hemeltelg, van goddelyke afkomst, geteeld uit 

Waarheid en Weldaadigheid, gezoogd aan de borsten der 

Menschen-liefde, onderweezen in de school der onvermoeide 

standvastigheid […], aldus Pieter van Campen. Degenen 

die in 1935 zo overliepen van dankbaarheid waren de 

oud-leerlingen, en zíj waren het ook die de gedenkplaat 

schonken. Nu, tweehonderdvijfentwintig jaar na de 

oprichting van wat later (ook) “M.S.G.” ging heten, is de 

gedenkplaat teruggekeerd op de Pieterskerkgracht, waar 

hij de eerste eenendertig jaar heeft gehangen. M.S.G. 

was namelijk tussen 1867 en 1966 gevestigd op 

Pieterskerkgracht 13, dus op de plaats waar nu het 

Hannes van Leeuwenplein ligt. De laatste drieënveertig 

jaar hing de gedenkplaat op de eerste verdieping van het 

pand Dieperpoellaan 2, naast het trappenhuis. 

In de beginjaren van M.S.G. werden de lessen gegeven 

ten huize van een van de mede-oprichters, Meester-

metselaar Pieter Rijk, aan de Heerengragt 51. Vanaf 1787 

werd het onderwijs gegeven in lokalen van de Latijnse 

School, Lokhorststraat 16 en, zoals al vermeld, vanaf 

1867 aan de Pieterskerkgracht 13. Het ging daarbij 

overigens steeds om avondonderwijs. In dat 

jubileumjaar 1935 kreeg het genootschap het predicaat 

“Koninklijk”. Vanaf 1951 werd er ook dagonderwijs 

gegeven en in de periode 1901 tot 1979 verzorgde MSG 

(allengs ook wel zonder puntjes) bovendien de 

theoretische opleiding van leerlingen van de Leidse 

Instrumentmakersschool. MSG verhuisde in 1966 naar 

de Dieperpoellaan 2. In 1990 is de M.T.S.—vanaf 1968 

was de school een zogeheten Middelbare Technische 

School—en daarmee MSG, na fusies opgegaan in de 

MTSL (Middelbare Technische Sectorschool Leiden), en 

in 1996 ontstond na een tweede fusiegolf (hoe groter de 

instelling des te beter het onderwijs, meende men) het 

huidige ROC Leiden. 

MSG heeft met de eigen ‘rekenboeken’ aan het begin 

van de negentiende eeuw bijgedragen aan het 

wiskundeonder- wijs in den lande en is ruim twee 

eeuwen een factor geweest in de (niet alleen) industriële 

ontwikkeling in en om Leiden. Over MSG en het daar 

gegeven wiskundeonderwijs is, behalve een aantal 

publicaties, ook een tweetal boe-ken verschenen: Twee 

eeuwen technisch onderwijs, twee eeuwen bij de tijd, De geschiedenis 

van MSG Leiden 1785-1985, uit 1985 (isbn 978-90-

815529-1-2, auteur Drs. L.A. Peeperkorn – van 
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Donselaar, te bestellen bij afzender dezes), en 

Grondbeginselen der Rekenkunde uit 1828 (facsimile-uitgave 

met inleiding, isbn 978-90-6550-744, auteurs Dr. D. 

Beckers en Dr. H.J. Smid, te bestellen bij de 

boekhandel). 

Stichting Mathesis Scientiarum Genitrix, Leiden 

Telefoon:  071-512 73 29 

E-mail:  Mathesis@kpnmail.nl◄ 

Ingezonden 
NIEUWE BEWONERS 1 

 

Beste redactie, 

Leuk stukje over de uilen in de Pieterswijk. Zelf woon ik 

aan de Herensteeg met een tuin die grenst aan de 

binnentuin van de oude UB. De uilen waar jullie over 

schrijven zitten vaak in de kastanjeboom die aan onze 

tuin grenst. Af en toe (bij schemering) zijn de uilen 

zichtbaar. Hieronder wat foto's die ik 2 maanden terug 

maakte. 

Met groet, Eldert Frank 

 

Uilen in de Herensteeg 

 

NIEUWE BEWONERS 2: GEHEIMZINNIGE BUREN 

In de Hart van de Stadkrant van april beschrijft Clariet 

Boeye in « Nieuwe Buren » de ontdekking dat er 

bosuilen vlak bij haar broeden. Dat deze geheimzinnige 

buren nu pas de Hart van de Stadkrant hebben gehaald 

komt door hun bescheiden wijze van leven. Toen ik in 

de jaren 60 op het Bonaventura Lyceum zat waren ze er 

in al. Ze woonden toen in de Hortus, later zaten ze  ook 

wel in Oud Hortuszicht, in de tuin van het huis van 

Thorbecke aan de Garenmarkt, of  in die van het 

kasteeltje op de hoek van de Jan van Goyenkade en de 

Rijn en Schiekade. (Ik vermoed dat de bosuilen van het 

Plantsoen een ander paar betreffen.)  

Bosuilen zijn afhankelijk van een geschikte holte in een 

boom om te broeden of te slapen. Zulke holen zijn 

schaars, en de concurrentie met andere holbewoners is 

groot: kauwen, holenduiven en tegenwoordig ook de 

halsbandparkieten zoeken in het voorjaar een geschikt 

hol om te broeden. Holle bomen zijn een schaars goed 

in de stad en bestaande holen kunnen weer verdwijnen 

door storm of overijverige boomchirurgen. Dat de uilen 

nu de buren zijn geworden van Clariet is waarschijnlijk 

ten gevolge van een gedwongen verhuizing.  

Gedwongen verhuizingen maken het leven van de 

bosuil er niet makkelijker op, en ze hebben het 

waarschijnlijk toch al moeilijk. Ze leven vooral van 

muizen, en het lijkt me niet eenvoudig om daar in het 

centrum van Leiden voldoende van te vangen om een 

gezin mee groot te brengen. Ik heb ook wel gezien hoe 

een bosuil slapende mussen uit de klimop joeg om er 

vervolgens een te grijpen. Maar mussen zijn grotendeels 

verdwenen uit de stad. Bosuilen worden gelukkig erg 

oud, wel zo’n 20 jaar. Als er een jaar weinig voedsel is 

dan broeden ze dat jaar niet en wachten op betere 

tijden. Een voordeel in de concurrentie om geschikte 

boomholten is dat bosuilen heel vroeg broeden en holen 

kunnen bezetten voordat de concurrentie er in 

geïnteresseerd raakt. De jodelende roep van het 

mannetje, waarmee hij concurrenten op afstand houdt, 

is dan ook vooral te horen in de december en januari. 

Het vrouwtje maakt een heel ander geluid, een schel 

“kiewek”, dat je, als ’s avonds laat het verkeersgedruis is 

afgenomen vaak kunt horen langs de singel. In februari 

zit het vrouwtje al op de eieren, maar het duurt dan nog 

wel tot eind april voordat de jonge uilen het hol 

uitkomen.  

Ik denk dat de bosuilen in het hart van de stad zeer 

geholpen zouden zijn met een paar nestkasten. 

Vogelbescherming verkoopt ze op maat voor de bosuil. 

Dat zouden we als wijkgenoten voor onze bescheiden 

buren over moeten hebben! 

Jacques van Alphen, bioloog◄ 

 

Ingezonden 
FOTOTENTOONSTELLING STERREWACHT 

 

Op 8 december is in de hal van het Bestuursbureau van 

de Universiteit Leiden (de ´Oude UB´) een 

fototentoonstelling te zien over (de restauratie van) 

misschien wel het fraaiste gebouw van de Universiteit 

Leiden: de Leidse Sterrewacht. 

Te zien zijn historische foto´s, gewoon mooie plaatjes 

van het fotogenieke gebouw en foto´s van het 
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restauratieproces. De niet-historische foto´s zijn 

overwegend van de hand van Elinoor Rietbroek. Zij is 

de dochter van Paul Rietbroek van het Leidse 

Architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit, en 

fotografeerde in opdracht van het architectenbureau. 

De tentoonstelling is samengesteld door Theo Kes, 

medewerker van het Vastgoedbedrijf van de universiteit. 

Fototentoonstelling Sterrewacht, Toegang gratis 

Hal Oude UB, Rapenburg 70 

Tot eind januari, Open op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur 

 

Ingezonden 
LESKOFFER MONUMENT BAGAGE 

 

 

 

Monument Bagage 

Op 17 maart werd het monument Bagage onthuld,  dat 

werd opgericht ter nagedachtenis aan  onze in de tweede 

wereldoorlog vervolgde en vermoorde joodse 

stadgenoten. De natuurstenen koffers, gemaakt naar 

modellen uit de jaren veertig van de vorige eeuw, staan 

in onze wijk bij het voormalige politiebureau in de 

Zonneveldstraat en aan de Vliet. De koffers zijn door 

verschillende scholen geadopteerd.  

 

Boek 

Op 26 november, de dag waarop de Leidse hoogleraar 

Cleveringa in 1940 in zijn beroemde  rede protesteerde 

tegen de uitsluiting van joden uit de rechtenfaculteit, 

werd aan de Leidse hoogleraar Mensenrechten Rick 

Lawson, het eerste exemplaar overhandigd van het boek 

dat naar aanleiding van de onthulling van het monument 

uitkwam. Het boek: Bagage getiteld, geeft een overzicht 

van de Jodenvervolging in onze stad. De toespraken die 

bij de onthulling van het monument en de 

Dodenherdenking op 4 mei 2010 zijn gehouden staan 

erin, en een lijst met de Leidse monumenten die naar de 

Tweede Wereldoorlog verwijzen. Lawson zal in een 

reeks colleges ingaan op de achtergrond van het 

monument. 

 

Leskoffer 

De basisscholen en het vmbo hebben in oktober 

allemaal een leskoffer gehad met materiaal over de 

vervolging van joodse Leidenaren en het joodse leven in 

de stad. De leskoffer is gemaakt door studenten van de 

Hogeschool Leiden (pabo). Aan de hand van de 

belevenissen van twee weggevoerde kinderen uit het 

joodse weeshuis aan de Roodenburgerstraat: Lotte Adler 

en Hans Kloosterman, wordt het lot van de joden 

belicht. Je kunt lezen hoe op 17 maart 1943 vrijwel alle 

Leidse joden die nog niet waren ondergedoken door de 

politie werden opgepakt en op transport gesteld werden 

naar concentratiekampen. Daar werden ze vermoord. Er 

zijn in totaal 270 Leidse joden gedeporteerd. Van hen 

heeft bijna niemand de tweede wereldoorlog overleefd.   

 

De leskoffer is mede mogelijk gemaakt door de 

Stichting Internationale Herdenking Leidens Ontzet, 

Fonds 1818, Van der Mandele Stichting, Centraal 

Israelitisch Wees- en Doorgangshuis “Machseh 

Lajesoumiem”, Rotaryclub Leiden Oost en Leidse 

burgers. Bron: Regionaal Archief Leiden ◄ 

 

Ingezonden 
NIEUWJAARSBORREL LSV MINERVA 

 

Op donderdag 13 januari 2011 geeft de Leidse 

Studenten Vereniging Minerva een Nieuwjaarsborrel 

voor de wijk. De studentenvereniging vindt de band met 

de buurt erg belangrijk en wil haar bedanken voor haar 

coulance, tegelijkertijd vindt zij het nodig zo veel 

mogelijk elkaar en elkaars ervaringen te leren kennen.  

De borrel zal plaatsvinden op Sociëteit ‘Minerva’ vanaf 

17:30 uur. ◄  
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Kordelaar, Liesbeth van der Laan, Ariela Netiv, 

Marjolijn Pouw, Peter van Zonneveld  

Berichten 

Lorents Blankenberg, Clariet Boeye, Inge Bochardt, 

Jenny Groenendijk, Franceline Hendrikse – Pompe, 

Emiel de Jong, Jacqueline Mos, Marjolijn Pouw, Marcel 

Schikhof, Koert van der Velde, Jan O.Verbaan 

Foto’s en illustraties 

Eldert Frank, Jan Lagas (RAL), J. Langeveld, Frederik 

de Leur   

 

Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 

1april 2011 bij Info@pieterswijk.nl of postbus 11016, 

2301 EA Leiden onder vermelding van Hart van de 

Stadskrant.  

 

 

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 

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

• Marcel Schikhof, voorzitter-– Rapenburg 20, horeca en 
evenementen, buurtkaderoverleg, studenten 

• Clariet Boeye, secretaris – Rapenburg 34, redactie Hart 
van de Stadkrant, districtsraad,  studenten 

• Hans Crone, Kloksteeg 2, penningmeester, administratie 

• Vincent van Amerongen, Hoefstraat 7, bestuurslid, 
redactie Hart van de Stadkrant, website, nieuwsbrief  

• Jacqueline Mos, Mosterdsteeg 10, bestuurslid, horeca en 
evenementen, buurtkaderoverleg, districtsraad, 
studenten 

• Koert van der Velde, Plaatsteeg 6, bestuurslid, bouwen 
en wonen, verkeer en vervoer  

• Jan O. Verbaan, Garenmarkt 18, bestuurslid, horeca en 
evenementen, verkeer en vervoer 

 
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 2500 en wordt in de wijk huis aan huis bezorgd. 
Daarnaast wordt een groot aantal exemplaren verspreid onder 
bestuur en ambtenaren van de gemeente Leiden en donateurs.  
Kopij voor de krant per @-mail of post sturen naar de 
redactie. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in 
te korten.  
 
Website 
Lokaal 7a | Bytesize Webconsultants 
 
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 
eenpersoonshuishouden of  € 5,50 Euro voor een huishouden 
van meer personen, op giro 3664416 van de vereniging, onder 
vermelding van VVP&A, lidmaatschap of donateur.  


