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Ten Geleide 
 
 
Onze wijkvereniging bestaat dit jaar al weer 30 jaar en daarom was er op zaterdag 24 juni een feestje op de 
binnenplaats van Ars aan de Pieterskerkgracht. Het was die dag schitterend weer. Er was een grote opkomst en 
de aanwezige leden en hun familieleden genoten van een heerlijk Italiaans buffet. Onderwijl kon men luisteren 
naar de muzikale prestaties van twee jonge dames uit de buurt, die prachtig viool speelden. Gezeten op lange 
banken aan picknick tafels konden de aanwezigen gezellig met elkaar praten. Een aantal mensen maakte ook 
gebruik van de mogelijkheid om een boottochtje door de grachten te maken. Ondanks het ontbreken van de 
aangekondigde clown was het geheel zeer geslaagd. Uit de vele positieve reacties en de opmerkingen achteraf 
heeft het bestuur geconcludeerd dat een dergelijk evenement in een grote behoefte voorziet. Daarom zijn wij 
voornemens om volgend jaar op vergelijkbare wijze een leuke bijeenkomst voor alle leden te organiseren. De 
opgedane ervaringen zullen wij gebruiken om het geheel nog geslaagder te maken.  
 
Niet alleen wij vieren dit jaar feest maar de hele stad viert feest omdat Rembrandt 400 jaar geleden in onze stad, 
ja in onze wijk, werd geboren. Ter gelegenheid van het Rembrandt jaar zijn er veel activiteiten georganiseerd 
door allerlei partijen. Grote aantallen mensen uit de stad, de regio, het land en het buitenland zijn op de 
festiviteiten afgekomen. Ook zijn er diverse publicaties verschenen. Een van deze publicaties is wel heel 
bijzonder. Het betreft het boek ‘Rembrandts Leiden, de hele wereld in je stad’, een kunsthistorisch boek waarin 
de Gouden Eeuw van Leiden: 1574 – 1674 centraal staat. Een boek met o.a. gedichten en tekeningen en een CD 
met (koor)muziek. De voorzitter van de Stichting ‘Kunst in de Wijk’ heeft er in deze Hart van de Stad krant een 
wervend artikel over geschreven. Ik kan vast verklappen dat u, als lid van de wijkvereniging, dit mooie boek voor 
een aantrekkelijke prijs kunt aanschaffen. Het bestuur geeft namelijk ter gelegenheid van het lustrum aan alle 
geïnteresseerde leden een extra korting. 
 
 
Leo le Duc 
Voorzitter wijkvereniging Pieterswijk  
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VERSLAG LEDENVERGADERING 
 
Datum:  dinsdag 25 april   
Plaats:  Ars Aemula Naturae 
Tijd:  19.30 – 20.30 uur 
  
1. Opening 
De opkomst is behoorlijk. Behalve de leden is 
ook Willem van Vliet, onze wijkagent, bij de 
vergadering.  De voorzitter heet ieder hartelijk 
welkom en gaat in op het programma. Na de 
vergadering houdt Kees Walle een lezing over de 
geschiedenis van de Leidse burengebruiken en 
buurtorganisaties, van de veertiende tot de 
negentiende eeuw. Hij heeft daar onlangs een 
boek over geschreven dat is uitgekomen in de 
reeks Leidse historische studies als no. 3. Wie wil 
kan het boek na afloop van de vergadering bij 
Kees kopen. 
 
2. Vaststelling van de agenda 
De voorzitter gaat kort in op de agenda en vraagt 
of er aanvullingen zijn of wijzigingsvoorstellen. 
Dat is niet het geval en de agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Verslag van de ALV op 12 april 2005 
Het verslag is opgenomen in de Hart van de 
Stadkrant nr. 112 (juni 2005) en  de onlangs 
uitgebrachte Hart van de Stadkrant nr. 114 (april 
2006). Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag zijn er geen 
vragen.   
 
4. Jaarverslag 2005  
Inhoudelijk: Het inhoudelijke jaarverslag van 
2005 is opgenomen in de Hart van de Stadkrant 
nr.114 (april 2006). Het verslag wordt zonder 
aanvullingen of wijzigingen goedgekeurd.                               
Financieel: Het jaarverslag bevat ook de financiële 
verantwoording van 2005. De kascommissie heeft 
deze gecontroleerd en in orde bevonden. De 
voorzitter dechargeert de penningmeester met 
dank voor zijn bemoeienis.  
Hoofdlijnen: De voorzitter vat de hoofdlijnen 
van het verslag samen en schetst de 
ontwikkelingen in 2006. Aan de hand van de 
toelichting van de verschillende portefeuille-
houders ontspint zich een levendige discussie 
over het Bestemmingsplan II en de 
ontwikkelingen rond de Rijn Gouwe Lijn. 

Bestemmingsplan: Het bestuur heeft op het 
bestemmingsplan gereageerd en steunt het plan 
van een van de bewoners om ruimte te maken 
voor een groen lint dat de verschillende delen van 
de wijk verbindt. Ontoegankelijke plaatsen als het 
van der Werfpark worden aantrekkelijker door 
een lossere, lagere bebouwing op de vrij te komen 
plaatsen. Bebouwing moet in een stadsplan 
passen, waarin ook verkeer en vervoer zijn 
opgenomen en moet minder incidenteel zijn. 
Parkeren in de wijk moet ontmoedigd worden 
met goede alternatieven aan de rand van de stad.  

 
 
Rijn Gouwe Lijn: Naar aanleiding van het 
jaarverslag merkt een van de leden op dat het 
bestuursstandpunt over de Rijn Gouwe Lijn zich   
in de loop van de tijd kennelijk heeft gewijzigd. 
Dat is zo. Het bestuur heeft zich aanvankelijk 
voor de lijn uitgesproken, omdat die mogelijk een 
oplossing biedt voor de te grote stroom van 
bussen met hun gevaar voor fietsers en 
wandelaars. Zou de tramlijn de bussen vervangen 
dan zou hij ook de geluidshinder en stankoverlast 
kunnen terugdringen in de binnenstad. In de loop 
van de discussie is het bestuur op grond van de 
informatie over de lijn tot de conclusie gekomen 
dat het tracé door de Breestraat onverantwoord 
is. De RGL is niet in een verkeer-  en 
vervoersplan voor de gehele stad geplaatst, 
waarbij een aan te leggen rondweg, de binnenstad 
zou kunnen ontlasten en er uitgekiende 
alternatieve vervoermogelijkheden zijn door de 
binnenstad. Een sneltram door de Breestraat 
vergroot de onveiligheid en loont niet, temeer 
daar de lijn niet naar zee wordt doorgetrokken. 
Wie uit Gouda of Alphen naar het Leidse station 
wil - het merendeel van de huidige reizigers - 
neemt de trein. Het bestuur doet er volgens de 
leden goed aan dat als argument te hanteren en 
erop aan te dringen de bestaande spoorlijn voor 
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de sneltram te gebruiken, waarlangs dan een 
brede, mooie boulevard kan worden ingericht 
met winkels, huizen en groen. De Breestraat kan 
zonder bussen een echte wandel en fietsstraat 
worden, even levendig als de Haarlemmerstraat. 
De Hooigracht en het gebied tussen de singels 
zouden autoluw gemaakt kunnen worden.                                                                                  
Het bestuur spreekt af na het aantreden van het 
nieuwe gemeentebestuur de betreffende 
wethouder te benaderen en de discussie wederom 
op die basis aan te gaan.    
Herinrichting binnenstad: De herinrichting van 
de wijk is afgerond. Geëvalueerd is deze nog niet. 
Volgens enkele leden zijn er door de verdwijning 
van de paaltjes op de Langebrug levensgevaarlijke 
stukken ontstaan, waarbij het snelverkeer 
rakelings langs de deuren scheurt. Waar geen 
paaltjes nodig zijn staan ze nog wel, zoals bij de 
Watergeuzenstraat. Het bestuur spreekt af dat uit 
te zoeken.  
Horeca en evenementen: De horeca overlast is in 
het verslagjaar minder geworden door scherpere 
handhaving bij klachten. Melden helpt, omdat 
meldingen meewegen bij de bepaling van de 
prioriteiten door de politie en horeca 
gelegenheden of bewoners die de regels 
overtreden strafpunten krijgen die bij herhaling 
kunnen leiden tot intrekking van een vergunning 
of andere maatregelen. Het café Queens, op de 
hoek van de Korevaarstraat en de Jan van 
Houtkade, was tot de sluiting een uitzondering. 
Het bestuur heeft de nieuwe uitbaatster 
gesproken die beloofd heeft zich aan de regels te 
zullen houden en zich op rustiger klanten richt 
dan Queens. Wat dat in de praktijk betekent is 
nog niet te zeggen.   
Evenementen: Het evenementenbeleid van de 
gemeente is te vinden op de gemeentelijke 
website. Het bestuur heeft zich met Pancras West 
op het standpunt gesteld dat Evenementen in 
categorie 3 (alle remmen los)  uit de tijd zijn en 
onverantwoord. Het bestuur zit in de onlangs 
gevormde denktank die betrokken is bij de 
ontwikkeling nieuw evenementen beleid. 

 

5. Bestuursaangelegenheden 
Het terugtreden van Mireille Hildebrandt leidde 
tot een vacante bestuurszetel. Clariet Boeye had 
zich reeds na de vorige ledenvergadering bij het 
bestuur gemeld als mogelijke kandidaat en het 
bestuur heeft haar daarop gepolst. Haar profiel is 
te vinden in het april nummer van de Hart van de 
Stadkrant. Het bestuur vraagt naar mogelijke 
tegenkandidaten. Die zijn er niet en het bestuur 
draagt  daarop Clariet voor als bestuurslid. Zij 
wordt bij acclamatie door de leden benoemd.  
 
6. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 
Lustrum: De wijkvereniging bestaat in 2006 30 
jaar. Dat wordt op 24 juni met een bescheiden 
feest gevierd op de binnenplaats van Ars Aemula 
Naturae. De leden zijn tegen een geringe 
vergoeding welkom. De uitnodiging wordt in mei 
verstuurd. Er komt een lustrum nummer uit van 
de Hart van de Stadkrant in september, en een 
foto wedstrijd via de onlangs ingerichte website 
van de vereniging.  
Website: Onlangs heeft het bestuur een website 
geopend voor de vereniging, te vinden onder 
www.pieterswijk.nl. Verslagen en de Hart van de 
Stadkrant zullen erop te vinden zijn, mogelijk kan 
de site in een later stadium als podium worden 
benut. 
Rondvraag: Een bewoonster van de 
Zuidbroekhof geeft te kennen dat bij een recente 
opknapbeurt drie zuilen met portretten van 
Rembrandt zijn verdwenen. Dat is het bestuur 
niet bekend. Het wordt uitgezocht. 
Begintijd ledenvergadering: Vanwege de lezing 
van Kees Walle na de ledenvergadering is de 
begintijd vervroegd. Voor een groot aantal leden 
is dat onhandig. Het bestuur belooft volgend jaar 
zo mogelijk om 20.00 uur te beginnen. 
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Parkeergelegenheid: Het Pieterskerkplein is 
autovrij gemaakt. De druk op de parkeerplaatsen 
elders in de wijk is daardoor groter. Verschillende 
leden geven het bestuur in gedachte om als het 
bestuur van Pancras West met de gemeente te 
onderhandelen over alternatieven. Pancras West 
heeft met de gemeente afgesproken dat elke 
verdwenen parkeerplaats wordt gecompenseerd 
met nieuwe parkeergelegenheid bij Hoogvliet of 
in een nog te bouwen  stadsparkeergarage tegen 
geredu-ceerd tarief. Men heeft al naargelang het te 
betalen bedrag de keuze uit alleen in de garage 
parkeren of in de garage en in de wijk. Het 
bestuur spreekt af de mogelijkheden na te gaan en 
er in de Hart van de Stadkrant op terug te komen.  
Wijkindeling: Niet duidelijk is tot welke gebied de 
noordkant van de wijk wordt gerekend. Het 
Noordeinde valt mogelijk onder Leiden Noord of 
de Morswijk.  
Noordeinde: De aansluiting Noordeinde / 
Rapenburg en Noordeinde / Witte Singel leidt tot 
gevaarlijke verkeerssituaties. Fietsers benutten de 
stoep, auto’s soms ook. Willem van Vliet, onze 
wijkagent, geeft aan dat gestalde fietsen op de 
stoep horen. Het bestuur heeft vooralsnog geen 
invloed op de afstelling van stoplichten en kan de 
toestand niet veranderen. Mogelijk is dit iets voor 
de districtsraad. 
Café Zoop bij de Pieterskerk zorgt voorveel 
overlast. De omwonenden kunnen dat het beste 
melden bij het door de gemeente ingestelde 
meldpunt of bij de politie. 
Erevoorzitter: De leden missen de erevoorzitter. 
Hij is verhinderd.  
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur, 
nodigt ieder op de koffie en vooral de lezing van 
Kees Walle. 
 
15 mei 2006, Marjolijn Pouw  
 

 

Een Wijkvereniging met zesenvijftig 
voorouders!  
 
Zoals bekend wordt het ‘werkgebied’ van onze 
wijkvereniging begrensd door het Galgewater, de 
marktenroute, het Gangetje en via de 
Korevaarstraat de Zoeterwoudse- en Witte Singel. 
Naar hedendaagse maatstaven is dat een 
betrekkelijk klein stadsdeel, want in een 
kwartiertje loop je van de ene naar de andere 
kant. Maar de Leidenaars in vroeger eeuwen 
dachten daar heel anders over. Voor hen was de 
buurt niet groter dan een bescheiden straat of een 
paar steegjes. Rond 1660 telde de tegenwoordige 
Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West 
maar liefst 56 bewonersorganisaties!  
Deze gebuurten – want zo werden ze genoemd – 
zijn ontstaan in de 16e eeuw. De oudste, het 
graafschap Prily, bestond al in 1473. Aan en 
achter de Breestraat lagen acht gebuurten met 
klinkende of grappige namen als het Keizerrijk 
van Constantinopel, Constantinopolen, Rome, 
Oost Kerstenrijk, Steinenburg, Catharinarijk, 
West Catharinarijk en Paplepel. Dat de vroegere 
Leidenaars gevoel voor humor hadden, bewijst de 
naamgeving van Billenburg en Vreugendrijk. In 
deze buurten aan het Noordeinde en in de 
Kolfmakersteeg werd volop prostitutie bedreven. 
De naam Billenburg hield de herinnering levend 
aan het middeleeuwse hoertje ‘Fye mit de billen’, 
terwijl de naam Vreugdenrijk, dus ‘aan vreugden 
rijk’, voor zichzelf sprak.  
 
Burengebruiken 
Het ontstaan van deze piepkleine 
bewonersorganisaties hield verband met 
burengebruiken die nog veel ouder waren. 
Daarbij moet worden gedacht aan de z.g 
buurthoven (burenmaaltijden) en de bemoeienis 
van de buurtbewoners bij het begraven van de 
doden. Aan het hoofd van iedere gebuurte stond 
een ‘graaf’, een ‘koning’, een ‘hertog’ of een 
‘keizer’. Natuurlijk waren dat schertstitels. In het 
begin van de 17e eeuw verdwenen ze en nadien 
werd de ‘buurtvoorzitter’ uitsluitend aangeduid 
als heer der gebuurte. Iedere heer werd bijgestaan 
door twee raden en twee tresoriers die 
respectievelijk als secretarissen en penning- 
meesters optraden. Ten slotte was er nog de 
knecht der gebuurte, zeg maar een klusjesman, 
die bij het overlijden van buurtbewoners optrad  
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als aanspreker en de boetes voor overtredingen 
en andere buurtinkomsten inde. De buurt-
knechten ontvingen voor hun werkzaamheden 
een kleine vergoeding uit de buurtkas. 
 
Bevolkingsregistratie 
Hoewel voor de oprichting van een vereniging 
van welke aard ook toestemming van het 
stadsbestuur was vereist, waren de gebuurten 
voor het overige zeer zelfstandig. Dat veranderde 
in 1593. In dat jaar werd door toedoen van 
stadssecretaris Jan van Hout besloten om de 
gebuurten voor verschillende taken in te 
schakelen. Van Hout, een briljante bestuurder, 
zag scherp in dat de kleinschalige 
bewonersorganisaties de stad uitstekende én 
bovendien gratis diensten konden bewijzen. 
Voortaan moesten de buurtbestuurders als een 
soort ‘sociale rechercheurs’ de aalmoezeniers van 
het Huiszittenhuis adviseren om de armen in hun 
buurt wel of geen financiële bijstand te 
verstrekken. Ook had Van Hout bedacht om de 
bevolkingsregistratie aan de heren der gebuurten 
uit te besteden. Verder waren de buurt-
bestuurders er voor verantwoordelijk dat 
ouderloze kinderen in het Weeshuis werden 
geplaatst. Vooral toen de stad regelmatig werd 
geteisterd door pestepidemieën en er in korte tijd 
duizenden Leidenaars stierven, was dat erg 
belangrijk.  
Met de verkiezing van een heer der gebuurte door 
de inwoners was het gedaan. Deze zeggenschap 
werd afgezwakt tot inspraak, want voortaan werd 
de buurtvergadering bij het vertrek, ontslag of 
overlijden van een buurtheer, geacht om een 
voordracht van drie manspersonen te maken, 
waaruit het stads-bestuur de meest geschikte 
kandidaat koos en benoemde.    
 
 

De gebuurte Steinenburg. Het 
betreft hier de oudst bekende 
afbeelding van de Breestraat tussen 
de Maarsman- en Pieterskerkchoor-
steeg en de Dief- en Mandemaker-
steeg. De nog altijd in het wegdek 
aanwezige ‘blauwe steen’ is duidelijk 
weergegeven. 
 
 
 
 

 
Begrafenisplichten 
Toch betekende de afkondiging van de Keur 
(verordening) op de Gebuurten van 1593 maar 
een gedeeltelijke breuk met het verleden. De 
reeds bestaande begrafenisplichten werden niet 
gewijzigd. Het aloude gebruik dat de buren die 
aan weerszijden van een sterfhuis woonden hun 
overleden buurman of buurvrouw na hun 
overlijden aflegden en kistten, bleef bestaan. Ook 
waren zij verantwoordelijk voor het halen van de 
lijkbaar en het grafwaarts brengen van de dode. 
Alle overige buurthoudende bewoners (ieder 
woonachtig huishouden diende vertegenwoordigd 
te zijn) waren verplicht om in de volgstoet mee te 
lopen. Wie niet verscheen werd bestraft met 
anderhalve stuiver boete. Van de directe 
nabestaanden werd verwacht dat zij de buurt(kas) 
vereerden met een geldgift. De omvang van deze 
gift mocht de familie zelf bepalen, maar diende 
wel in overeenstemming te zijn met de 
maatschappelijke positie van de overledene 
tijdens zijn leven. Wanneer de overleden 
buurtgenoot en de nabestaanden arm waren, nam 
de buurt de begrafeniskosten voor haar rekening. 
Tijdens de opeenvolgende pestepidemieën leidde 
dat soms tot grote problemen. Vooral in arme 
gebuurten was de sterfte en het beroep op de 
buurtkassen zó groot dat er geen geld meer was 
om onvermogende doden te begraven. Een 
verzoek van de buurtbestuurders voor financiële 
steun van stadswege vond geen gehoor; het 
stadsbestuur meende dat de heren der gebuurten 
de kosten dan maar privé moesten 
voorschieten….. 
 
De buurthoven 
Zoals gezegd waren de zogenaamde buurthoven 
ouder dan de buurtorganisaties. Zij waren 
ontstaan uit de middeleeuwse gewoonte om bij 
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geboorte, huwelijk, overlijden of priesterwijding 
de buren voor een feestelijke maaltijd uit te 
nodigen. Dit gebruik dreigde omstreeks 1367 uit 
de hand te lopen. De Leidenaars van die dagen 
staken zich in de schuld en bovendien leidde de 
burenmaaltijden tot veel werkverzuim. Daarom 
werden de buurthoven door het stadsbestuur 
verboden. Maar omdat aan deze feestelijkheden 
doorgaans kerkelijke plechtigheden vooraf 
gingen, derfde de geestelijkheid inkomsten. Dat 
was voor de pastoor van de Pieterskerk reden om 
zich te beklagen en zich tot de bekende jurist 
Philips van Leyden te richten. Deze veroordeelde 
de maatregel van de overheid en bedreigde de 
stadsbestuurders zelfs met kerkelijke ex-
communicatie! Desondanks hield de stedelijke 
overheid haar poot stijf en bleven de maaltijden 
tot 1508 verboden. Maar uit de steeds weer 
herhaalde verbodsbepalingen kan worden afgeleid 
dat de Leidenaars zich daar weinig van aan 
trokken ….. 
 
Tien stuivers boete 
In de 17e eeuw blijken de buurthoven een 
geaccepteerd verschijnsel te zijn. Alleen in tijden 
wanneer de pest flink toesloeg werden de 
feestelijke bijeenkomsten verboden. De kans op 
besmetting was een voor de hand liggende reden, 
maar het calvinistische stadsbestuur was 
bovendien van mening dat het geen pas gaf om, 
te midden van zo veel sterfgevallen, lol te maken. 
Maar in ‘goede tijden’ was er geen beletsel. 
Dankzij een bewaard gebleven rekening van het 
Prinsdom van Letterrijk weten we dat er tussen 9 
en 11 oktober 1647 drie dagen achtereen werd 
gefeest, vermoedelijk in de Latijnse school op de 
hoek van de Lokhorststraat en Schoolsteeg. Het 
werd een enorme schranspartij. De rekening 
vermeldt uitgaven aan de brood-, banket- en 
pasteibakkers, de slager, de slijter – en ga zo maar 
door. De totale kosten beliepen ruim ƒ 392, 
waarbij moet worden bedacht dat de buurt uit 
slechts vijftig huishoudens bestond en het 
weekloon van een goede ambachtsman in die tijd 
hooguit zeven gulden bedroeg. 
Sommige buurten, zoals die van het Nieuwe Rijk 
van ’s Gravenstein hanteerden een reglement dat 
voorschreef hoe men zich tijdens de buurthoven 
diende te gedragen. Men werd geacht om op het 
middaguur bijeen te komen, maar om 19.00 uur 
moest de feestzaal ontruimd zijn. Honden en 

kinderen – behalve zuigelingen die aan de borst 
moesten - hadden geen toegang. Elkaar dronken 
voeren was uit den boze en wie in de 
vergaderinghe questie maeckt met wercken, 
woorden ofte den name Gods ydelicken 
gebruyckt kon rekenen op een boete van tien 
stuivers…….  
 

 
Het ‘huishoudelijk reglement’ van de gebuurte het 
Nieuwe Rijk van ’s Gravenstein. Deze buurt werd 
begrensd door het Pieterskerkhof, Muskadelsteeg, 
Houtstraat, Rapenburg en Kloksteeg. 
 
Een vriendelijk woord zeggen 
Maar behalve het organiseren van feestelijkheden 
werd er ook veel geruzied. Het was een taak van 
de buurtheer om dat te voorkomen of desnoods 
in te grijpen. In die gevallen haalde hij de 
ruziemakers uit elkaar en probeerde te 
bemiddelen. Maar na afloop waren de betrokken 
buren verplicht om van malcanderen een 
vruntelick seggen te hooren. Wie dat niet deed 
werd beboet met twee gulden boete of moest met 
een ham van twaalf pond over de brug komen. 
De weigering om elkaar bij het uiteengaan met 
een vriendelijk woord te bejegen, had tevens tot 
gevolg dat men geen toegang had tot de stedelijke 
rechtbank. En was dat vriendelijk woord – hoe 
weinig gemeend ook – eenmaal gezegd, dan zal 
men toch vaak de strijdbijl hebben begraven. 
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Want wanneer de emoties waren bekoeld, 
realiseerden de ruziemakers zich dat voortzetting 
van het conflict geld zou kosten.  Waarschijnlijk 
zijn veel ruzies op die manier in de kiem 
gesmoord. Psychologie van de koude grond – 
maar zo werkte het wel …. 
 
Kees Walle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Aalmarktplannen 
 
Het is lange tijd stil geweest rond de 
Aalmarktplannen, maar eind juni werden de leden 
van Klankbordgroep (grotendeels dezelfde als die 
indertijd in de Projectgroep Nieuw Aalmarktplan 
zaten) bij elkaar geroepen. Deze bijeenkomst was 
eigenlijk vooral een kennismaking met de nieuwe 
wethouder, Marc Witteman. Hij vertelde dat 
Leiden heel veel grote projecten tegelijk heeft 
lopen, zoals de opknap van de Luifelbaan, het 
Slachthuisterrein, het gebied rond de 
Groenoordhallen en Leiden-Noord, maar dat wat 
hem betreft het Aalmarktgebied hoog op het 
lijstje komt qua aandacht en inzet. Dat was goed 
om te horen, vooral omdat er zo lang geen enkel 
nieuws van de gemeente kwam over hoe nu 
verder. Toch bleef het tijdens die bijeenkomst 
eigenlijk bij kennismaking over en weer en het 
uitleggen van de standpunten van diverse partijen, 
zoals de zorg om verwachte teloorgang van 
bomen en groen (Bomenbond en bewoners), de 
compensatie voor bewoners en bedrijven, de zorg 
over vertraging (Stadsgehoorzaal), enz. Des te 
nieuwsgieriger was iedereen bij de volgende 
bijeenkomst half september. Intussen had de 
wethouder gesprekken gevoerd over enkele 
knelpunten en was gebleken dat volgens de 
gemeente het gymzaaltje alleen tegen exorbitante 
prijs kan worden bewaard/opgeslagen en dat de 
gevel noch enkele interieuronderdelen van de 
oude Aalmarktschool kunnen worden behouden. 
In een reactie op de zienswijze die de 
wijkvereniging had ingediend gaf de gemeente 
trouwens aan dat op ons verzoek wordt ingegaan 
om de gevelsteen met het opschrift 
“Gemeenteschool” te bewaren en terug te zetten 
in de gevel. In diezelfde zienswijze hadden wij 
onze zorg uitgesproken over mogelijke schade 
aan omliggende gebouwen als de Aalmarktschool 
gesloopt gaat worden en er damwanden moeten 
worden geplaatst, een kelder op die plek wordt 
gemaakt en er een nieuw gebouw (zij het in de 
stijl van de oude school) op komt. In zijn reactie 
gaf de gemeente aan dat d.m.v. metingen vooraf 
en voortdurende controle door hoogtebouten de 
schade moet worden voorkomen dan wel zoveel 
mogelijk beperkt.  
Terug naar de bijeenkomst in september: hoewel 
de gemeente zich in eerste instantie nu 
concentreert op de Stadsgehoorzaal met nieuwe 

  
KORTINGSBON 

 
Bijgaand artikel is geschreven door Kees Walle, 
wijkbewoner én auteur van ‘Buurthouden. De 
geschiedenis van burengebruiken en buurtorganisaties 
in Leiden (14e – 19e eeuw)’. Het boek telt 325 pagina’s 
en is schitterend geïllustreerd, o.a. met enkele tot dusver 
onbekende en uit 1858 daterende foto’s van het 
Rapenburg en de Aalmarkt. Algemeen wordt 
Buurthouden beoordeeld als een belangrijke bijdrage 
aan de Leidse sociale geschiedenis. 
 
Vanwege het jubileum van de wijkvereniging heeft 
uitgeverij Ginkgo aangeboden om een korting te 
verstrekken,  uitsluitend bedoeld voor de bewoners van 
de Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West. 
Daardoor is het boek voor € 32,50 verkrijgbaar, terwijl de 
boekhandelprijs € 37,50 bedraagt.  Wanneer u gebruik 
wenst te maken van dit aanbod kan u tegen afgifte van 
deze kortingsbon een exemplaar van Buurthouden 
afhalen bij de balie van het Regionaal Archief Leiden, 
Boisotkade 2a. Voor de echte liefhebbers die nog meer 
willen weten is er bovendien een cd-rom beschikbaar (€ 
15) die het complete onderzoeksmateriaal bevat. 
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zaal, wordt ook de rest in de gaten gehouden (en 
anders wel door de leden van de 
Klankbordgroep): niet alleen klonk teleurstelling 
over de teloorgang van het gymzaaltje op het 
binnenterrein, maar ook vroeg men zich af hoe 
het LVC verder moet. De overlast wordt steeds 
erger, en vanwege de plannen voor een groot 
popcentrum voor Leiden is niet duidelijk of het 
LVC nog wel in het huidige Rijnlandblok komt 
zoals aanvankelijk in de Aalmarktplannen stond. 
Verder stelde de wethouder voor om de website 
van de Aalmarkt (www.aalmarkt.nl) weer te 
actualiseren, zij het dat dat pas kan als hij wordt 
ondergebracht bij de gemeentewebsite. Bij het ter 
perse gaan van deze krant was hij inderdaad niet 
bijgewerkt,, wij wachten het af. Tijdens de 
bijeenkomst kregen we ook een powerpoint-
presentatie over bouwhistorisch onderzoek, dat 
binnen het gebied zal worden uitgevoerd. 
Indertijd had het bureau Droge een 
bouwhistorische verkenning gedaan, nu zal de 
gemeente een uitgebreider onderzoek doen bij 
een flink aantal panden. Ook zal, wanneer de 
Aalmarktschool wordt afgebroken, er 
archeologisch onderzoek worden gedaan. 
Intussen is duidelijk geworden dat de planning 
voor de Stadsgehoorzaal waarschijnlijk uit zal 
lopen en mogelijk niet alleen tijdens het 
theaterseizoen 2006-2007 voorstellingen elders 
(de Waag) moeten worden gehouden, maar ook 
nog daarna. De vertraging ligt deels aan uitloop 
van procedures, en deels aan problemen bij de 
aanbesteding: van de aannemers die door de 
gemeente zijn benaderd kwamen twee offertes die 
het gereserveerde budget enorm overschrijden. 
Dit betekent dat hetzij (andere) onderdelen van 
het plan moeten worden aangepast, hetzij dat de 
planning nog meer opschuift. We houden u op de 
hoogte.  
 
F. Hendrikse-Pompe 

 

Districtsraad 10 april en 27 juni 2006 
 
De in 2005 bij wijze van proef ingestelde 
districtsraden zijn volgens de gemeente zo 
succesvol dat ze in 2006 tot vaststaande instelling 
zijn bestempeld. Daar hoort een logo bij en de 
gezamenlijke districtsraden kozen voor een min 
of meer abstract logo, voorstellende de 
gezamenlijke districtsraden, dat in het vervolg de 
door de gemeente verspreide informatie over de 
raden siert. Als bekend zijn wij met Hogewoerd 
en omstreken ingedeeld bij het district 
Binnenstad Zuid, inclusief de Stationswijk. Deze 
laatste wijk neemt niet aan het overleg deel. 
Mogelijk komt dat nog. 
In april hebben we wederom gevraagd of de 
containers op de Garenmarkt en Doezastraat 
vaker kunnen worden geleegd. De wekelijkse 
huis-aan-huis inzameling van oud papier 
verdwijnt en het daarmee bespaarde geld zou wat 
ons betreft goed besteed zijn aan het tegengaan 
van de vervuiling door de overvolle containers 
vaker te legen en wat er aan vuilnis naast wordt 
gezet op te halen. Mensen hebben weinig ruimte 
in huis en zetten oud papier en ander afval 
makkelijker op straat. Hoogvliet is nu ook op 
zondag open, en bij een gang daarlangs gaan oud 
papier, glas, kleding en zo te zien soms zelfs 
huisraad mee. Dat mag niet, maar het gebeurt. De 
containers worden goed gebruikt en zijn snel vol. 
Men zet het afval er dan naast. Verzamelaars 
graaien erin en het afval verspreidt zich. Wil men 
Leiden schoon houden dan moeten de containers 
vaker worden geleegd en de omgeving 
opgeruimd. Dat geldt ook voor de vuilnisbakken 
in het Van der Werfpark. Als de dagelijkse 
bezoekers van het park op zomeravonden zo 
netjes zijn om daar hun picknickresten in te doen, 
dan moet de gemeente die bakken laat legen 
omdat ze anders door nachtelijke bezoekers 
worden leeggehaald. De gemeente zou bij de 
aannemer van dat uitbestede werk moeten 
bedingen dat die zijn diensten minder statisch 
maakt. De wereld verandert, veranderen zulke 
diensten niet mee? 
We hebben voorts gevraagd om het Van der 
Werfpark toegankelijker te maken. De 
Museumkant is donker en onaantrekkelijk. Een 
speeltuintje bij het theehuis mag vanwege de 
monumentale status van het park niet, maar je 
zou het park makkelijker in moeten kunnen met 
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de kinderwagen, of als je slecht ter been bent. We 
hebben erop aangedrongen dat de parkeerplaats 
op de Langebrug, bij het hofje naast de 
Gekroonde Liefdespoort verdwijnt. De bewoners 
van het hofje moeten zich met de fiets, rollator of 
invalidenwagen tussen de auto’s doorwringen 
willen ze hun huizen bereiken. Ziekenwagen, 
politie of  brandweer kunnen er in geval van 
nood ook niet bij. Vóór de herinrichting van de 
straat was daar geen parkeerplaats, waarom is die 
er nu wel? Gevraagd is ook om erop toe te zien 
dat Burgy bij de bebouwing van de Doelengracht 
rekening houdt met de bewoners en zich aan de 
regels houdt. Tenslotte hebben we gevraagd om 
de speeltoestellen in het Plantsoen terug te zetten. 
Dat laatste is intussen gebeurd. 
In de bijeenkomst van oktober zullen we de 
zorgwekkende staat van een aantal monumentale 
bomen in de wijk bespreken, de vervanging van 
de omgereden kastanje op het Pieterskerkplein en 
vooral hoe zoiets is te voorkomen, het groener 
maken van de binnenstad, een afsluitbare kast 
voor de bezems waarmee de speeltuin aan de 
Pieterskerkgracht dagelijks kan worden 
schoongeveegd en de vervanging van de 
grindtegels daar door zachter materiaal. 
Suggesties voor andere verbeteringen zijn 
welkom. Graag per mail naar mjh.pouw@planet.nl 
of via de website: www.pieterswijk.nl. 
  
Marjolijn Pouw 

 

Overleg van de binnenstad 
wijkverenigingen met de burge-
meester in september 2006 
 
Jaarlijks overleggen de wijkverenigingen van de 
binnenstad met de burgemeester. Onlangs 
gebeurde dat weer aan de hand van een door de 
gezamenlijke besturen opgestelde puntenlijst. 
Deze betrof vooral het evenementenbeleid, met 
name de vergunningen en de handhaving van de 
regels voor geluid; het tegengaan van overlast 
door dronken bezoekers, vernielzuchtigen en 
wildplassers; de voorbereiding van 3 oktober en 
de aanpassing van het evenementenbeleid. Voorts 
is er gesproken over het toenemende aantal 
horecagelegenheden in de binnenstad, soms 
zonder dat deze in het bestemmingsplan is 
aangegeven, er een vergunning is afgegeven of 
zonder dat de buurt in de vestiging is gekend; de 
handhaving van de APV waar het om hinderlijk 
bedelen gaat of wangedrag; de uitvoering van de 
plannen voor de opvang van dak- en thuislozen 
op het NUON terrein en in de oude 
brandweerkazerne op de Langebrug; de 
beantwoording van brieven van bewoners door 
de gemeentelijke diensten en tenslotte de plannen 
voor de poptempel aan de Noordkant van de 
binnenstad en de zorgelijke toestand van veel 
bomen in de wijk. 
De burgemeester gaf aan dat er een denktank 
komt voor evenementen in de binnenstad. Hij zal 
de   verantwoordelijke wethouder vragen of 
daarin vertegenwoordigers kunnen worden 
opgenomen van de binnenstad wijkverenigingen. 
Dat zou de acceptatie kunnen vergroten. De 
binnenstadverenigingen toonden zich verheugd 
over de wijze waarop de evenementencoördinator 
in mei van dit jaar de bewoners over de plannen 
en vooral de werkwijze bij evenementen heeft 
ingelicht. Dat de muziek tegen sluitingstijd kalmer 
wordt en die sluitingstijd strikt wordt 
gehandhaafd scheelt in overlast. Er valt evenwel 
nog een hoop te winnen, bijvoorbeeld door 
categorie 3 evenementen in de binnenstad te 
verbieden en de regels eenduidig te maken. Dat 
laatste is op 3 oktober van dit jaar de afspraak. 
Het convenant met de horeca over de werkwijze 
op dit jaarlijkse de hele stad op haar kop zettende 
evenement is van de baan. Voor alle horeca 
gelden dezelfde regels, wat handhaving 
gemakkelijker zal maken.  
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De burgemeester stelt dat ontduiking van de 
regels bij de verlening van vergunningen voor 
horeca niet wordt getolereerd, maar dat gedane 
toezeggingen moeilijk zijn terug te draaien. Het 
bestemmingsplan is evenwel op het vlak van de 
vestiging van horeca nogal schimmig. Invulling 
zou samen met de buurt moeten gebeuren, maar 
de ervaring leert dat zoiets niet altijd het geval is. 
De APV zal wat het beleid betreft niet 
veranderen, wel zal een aantal artikelen opnieuw 
worden geformuleerd omdat de tekst tot 
onduidelijkheid leidt. Handhaving heeft prioriteit, 
maar kan averechts werken als de politie met 
grote groepen baldadige jongeren te maken heeft. 
Toezicht en kalmerend optreden werken dan 
beter. Het hinderlijk bedelen moet worden 
besproken in het overleg met de politie die dat 
moet tegengaan, net als het wangedrag van 
baldadige en zich onbehoorlijk gedragende 
Minerva jongeren. De werkzaamheden op het 
NUON terrein vorderen, maar het is nog niet 
duidelijk wanneer de opvang klaar is. Dat zou 
voor de winter moeten zijn. De ervaring leert dat 
de overlast die dak- en thuislozen geven 
aanmerkelijk vermindert bij een goede opvang 
met medische en andere voorzieningen. De 
burgemeester weet dat de Noordkant van de stad 
veel te verduren heeft en dat men daar geen 
poptempel wil.Voorzieningen voor de jeugd zijn 
evenwel nodig. Ze hebben het voordeel dat de 
onwenselijke toestand als nu met het verkeer aan 
de Noordkant meteen kan worden aangepakt. 
Met de opzet en uitvoering van een totaal 
verkeersplan voor de stad, waarin geen plaats 
meer is voor ongebreideld autoverkeer, zouden 
delen van de stad die nu bijna onbewoonbaar zijn 
door het lawaai en de luchtverontreiniging 
aanmerkelijk kunnen opknappen. De Hooigracht 
zou er bijvoorbeeld zeer op vooruitgaan als die 
geen verkeersader meer is. Dat geldt ook voor de 
singels. Zoiets is evenwel het terrein van de 
betrokken wethouders, net als bomen en groen. 
De burgemeester zal de zorg onder hun aandacht 
brengen.     
 
Marjolijn Pouw en Marcel Schikhof 
               

 
v o o r   i n f o r m a t i e :   w w w . p u z z l e - l e i d e n . n l 

 
Buurtkaderoverleg 6 april 2006 
 
Het buurtkaderoverleg is een halfjaarlijks overleg 
tussen wijkagenten, de gemeentelijk wijkmanager 
Milieu & Beheer en wijkverenigingen uit de 
binnenstad. Doel van het overleg is het bespreken 
van problemen met betrekking tot rust, veiligheid 
en openbare orde. Uit het verslag van het overleg 
van 6 april zijn de punten die van belang zijn 
voor de Pieters- & Academiewijk en Levendaal-
West hieronder weergegeven. Uit de 
mededelingen van de politie, gedaan door ‘onze’ 
wijkagent Willem van Vliet blijkt het volgende:  

 De politie heeft uitbreiding gekregen voor 
surveillance in met name winkelstraten als de 
Haarlemmerstraat. Voor de surveillance zal de 
politie ook meer de mountainbike gaan gebruiken 
dan de auto; 

 De wijkagenten zijn telefonisch 
bereikbaar via de receptie van het politiebureau. 
Als ze afwezig zijn hoort de receptie 
boodschappen door te geven en 
terugbelverzoeken te noteren; 

 In vergelijking met andere stadsdelen 
verliep Oud en Nieuw rustig in de binnenstad. 
Dit heeft te maken met de ruim 1100 
bewonersbrieven die verstuurd zijn voor 31 
december; 

 Geluidsoverlast door bewoners wordt 
aangepakt met een systeem van gele en rode 
kaarten. Bij herhaling kan geluidsapparatuur in 
beslag worden genomen; 

 De overlast door ‘wildslapers’ op de 
Boommarkt is aangepakt, de bewoners hebben 
een duidelijke verbetering geconstateerd; 

 In de Pieterswijk worden inrijverboden 
nogal eens overtreden. Door de politie is 
geconstateerd dat het in 2/3 van de gevallen 
bewoners of ondernemers uit de wijk betreft; 

 met de Stichting Leidse Studenten-
huisvesting zijn afspraken gemaakt om overlast 
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uit studentenhuizen van de Stichting gezamenlijk 
aan te pakken; 

 de politie wijst erop dat de gemeente bij 
schade aan de openbare ruimte deze kan verhalen 
op de pleger. Naast het financiële belang kan dit 
preventief werken. Het is dan wel van belang dat 
bewoners een melding doen bij de politie als ze 
getuige zijn van vernieling. 
 
Verder is onder andere de overlast besproken 
door horeca en evenementen. Volgens de politie 
is er de afgelopen periode minder overlast van 
terrassen, maar meer van evenementen. De politie 
kan in deze gevallen soms moeilijk handhaven 
omdat de voorwaarden in vergunningen niet altijd 
bekend zijn, de gemeentelijke afdelingen soms 
slecht bereikbaar zijn en de politie geen 
geluidsmetingen kan doen. Voor dit Buurtkader 
overleg was er een presentatie gepland door de 
evenementencoördinator van de gemeente over 
de voorgenomen aanpassingen in het evenement-
enbeleid. Deze liet helaas verstek gaan. (Zie over 
dit onderwerp ook het artikel in de vorige Hart 
van de Stadkrant.) 
 
Tenslotte is door de aanwezige buurt-
verenigingen de afspraak gemaakt een 
gezamenlijke brief aan de gemeente op te stellen 
met de volgende onderwerpen: 

 een oproep aan de gemeente om eisen te 
formuleren voor geluidsbegrenzing bij 
evenementenvergunningen; 

 de politie goed op de hoogte te stellen 
van de inhoud van vergunningen; 

 de milieudienst goed op de hoogte te 
stellen van vergunningen en kunnen meten bij 
overlast; 

 handhaving en goede coördinatie; 
 politie en gemeente zouden ook moeten 

kijken naar problemen in het verleden bij het 
verlenen van vergunningen. Als voorbeeld 
worden de problemen m.b.t. de Garenmarkt 
aangehaald, ten tijde van ‘Armin van Buren’; 

 vooraf willen enkele wijkverenigingen een 
gesprek met het College van Burgemeester en 
Wethouders over het evenement Koninginnedag; 
Het volgende Buurtkaderoverleg wordt gehouden 
op 26 oktober 2006. 
 
Marcel Schikhof 

 
 
Verlaging WOZ waarde door overlast 
 
De WOZ-waarde van een aantal woningen aan 
het Gerecht is verlaagd vanwege de  overlast die 
de corpsjongens in Minerva-huizen veroorzaken.   

Vorig jaar heeft de HvdS krant twee 
brieven gepubliceerd van in totaal negentien 
wijkgenoten die wonen aan of in de onmiddellijke 
omgeving van het Gerecht. In die brieven werd 
bezwaar aangetekend tegen de grote overlast die 
de twee aan het Gerecht gelegen Minerva-huizen 
met hun geschreeuw en lawaai veroorzaken. Op 
grond van die buitenproportionele overlast heeft 
de Gemeente onlangs de WOZ-waarde van 
enkele woningen aan het Gerecht substantieel 
verlaagd. Het gaat om bedragen in de orde van 
40.000 tot 50.000 euro. 
Dit besluit maakt de vraag weer actueel of het wel 
een gezonde situatie is dat in de kwetsbare 
binnenstad zoveel huizen uitsluitend door 
Minerva-studenten worden bewoond. Er wonen 
andere studenten aan en rond het Gerecht en zij 
laten zien dat het ook als student mogelijk is 
normaal, geïntegreerd in de binnenstad te leven. 

De overlast is ondanks het gesprek met 
het Collegium van Minerva in 2005 niet 
verminderd, zoals de gezamenlijke advertentie 
van een aantal bewoners van het Gerecht 
hieronder laat zien. Van enkele van de zich 
misdragende corpsjongens die de bewoners 
intimideren en beledigen zijn de namen bekend. 
De politie heeft de bewoners in het overleg met 
de wijkverenigingen de raad gegeven overlast te 
melden en bij beledigingen aangifte te doen. 
Diezelfde raad is het bestuur voor de bewoners 
meegegeven in het overleg met de burgemeester 
dat onlangs plaatsvond. 
Het bestuur heeft onlangs besloten om de kwestie 
nogmaals met het Collegium van Minerva te 
bespreken en met de Stichting 
Studentenhuisvesting.  
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 ADVERTENTIE

 
 
In de P ie terswijk  veroorzaken studen tenhu ize n van vooral één  vereniging nog steeds buite nproportionele  overlast,  
waardoor het woon- en lee fk limaa t van andere w ijkbewoners ernstig word t aange ta st. Oo k de toeris ten d ie in he t kader  
van het Re mbrand tjaar de w ijk druk bezoe ken we ten  vaak n ie t wa t ze zien  en horen. De  bewoners zouden er we l ie ts  
tegen willen ond ernemen, maar zijn in de loop der jaren door een soort fa ta lisme bevangen: ‘er wordt toch n ie ts aan  
gedaan’. De APV van Leiden bevat ech ter een aanta l bepalingen waardoor er wel degelijk te gen overlast kan worden 
opgetreden.  He t b li jk t da t d ie b epalingen n auweli jks be kend  z ijn.  De eigenaren van en kele  huizen  die  bela stingg eld  
hebben terugon tvangen i.v .m. d e door de overla st verminderde WOZ-waarde van hun huis, hebben  beslo ten (een d eel 
van) dat ge ld te be steden a an de ze adver ten tie.  Z ij hopen  daar mee b ij te dragen aan een  verbeterin g van de  lee fkwaliteit 
in de wijk. 
  
Enige bepa linge n uit de Alge mene plaa tselijke verordening voor de ge meen te Le iden op grond waarvan kan worden  
opgetreden tegen overlast. 
(Bron: www.leiden.nl ?  Ge meen te Leiden ?  B estuur en organisa tie ?  Verordeningen ?  A PV) 
  
Artikel 64 Overlast 
1. Het is verboden op o f aan de weg, dan we l elders op een voor het publiek toe ganke li jke p laa ts: 
a. ie mand uit te jouwen, na te schreeuwen, me t aan stoo tgevende taa l la stig te vallen, al dan n ie t me t een voorwerp 
hinderli jk aan  te raken, dan we l op andere wijze  overlast aan te do en; 
  
Artikel 64A* 
4. Het is verboden op daar toe door de burge mee ster aangewe zen plaa tsen a lcoho lhoudende drank te nu ttigen o f 
aangebroken fle sse n, bl ik jes en derge li jke me t alcoholhoud ende drank b ij zich te hebben. 
  
* Op 24 juni 2005 he e ft de Burge meester he t gebied da t is ge legen binn en de grens van de Witte Singe l ter hoog te van 
het Ga lgewa ter, de Zoe terwoud se S ingel,  de N ieuwe Rijn, he t Rijn- en S chie kanaa l, de Oude  Rijn,  de Herensinge l, de  
Maresinge l, de Rijnsb urgersinge l, de Haarlemmertrekvaar t, de Dellar tweg, de Bargelaan, he t S ta tion sple in en het Kor t 
Galgewa ter, alsmede he t Dia man tp lein aan gewezen als lo ca tie s waar de verboden van artikel 64 A gelden. He t in he t 
v ierde lid genoe mde verbod geld t n ie t voor een terras da t behoor t bij een hore cabedrijf, als bedoe ld in  artike l 1 van de  
drank- en horecawe t, dan we l een plaa ts, n ie t z ijnd e een horecab edrijf a ls h iervoor bedoeld, waarvoor een onthe ffing g eld t 
krach tens artike l 35 van de drank- en horecawe t. 
  
Artikel 64B Hind erlijk alcoho lgebruik  
Het is verboden op of aan de weg of op openbaar wa ter, dan wel in voor publiek toegan kelijke gebouwen  
alcoho lhoudende dran k te nu ttigen ind ien dit g epaard gaa t me t gedragingen die de openbare orde verstoren, he t woon-  
en lee fk limaa t aan tasten o f anderszin s overlast veroorzaken. 
  
Artikel 64C Verbod vuur te s toke n 
1. Het is verboden in d e openlu ch t vuur aan te leg gen, te s token o f te hebben. 
2. Burgemeester en we thoud ers kunn en on the ffing verlenen van he t in he t eerste l id ge stelde verbod. 
3. De onth e ffing be doeld in he t tweede lid kan worden gewe igerd: 
d. ter voorko min g van hinder o f nade lige be ïnv loeding van he t mil ieu door rook, roe t, s to f, walm o f s tan k. 
  
Artikel 65 Hinder door spe len 
Het is verboden op  o f aan  de weg e nig spel o f en ige sport te beoe fe nen, indien daarvan hinder o f overla st voor personen,  
dan wel beschad iging van goederen is te du ch ten. 
  
Artikel 116 
1. Overtreding van he t bepaalde  in de artike len […] 64, 64 A, 64C […] 65 […] word t ge stra ft me t he ch ten is van ten hoog ste  
een ma and o f ge ldboe te van de eerste ca tegorie. 
2. Overtreding van he t bepaald e in  de ar tikelen […] 64 B […]  wordt gestra ft me t he ch tenis van ten  hoog ste twee maanden  
of ge ldboe te van de tweede ca tegorie . 
  
Artikel 117 Op sporing sbevoegdheid 
1. De opsporing van de in ar tikel 116  s tra fbaar ge stelde  feiten  is, naa st de in ar tikel 14 1 van he t We tboek van  
Stra fvordering genoe mde op sporing sa mb tenaren, opgedragen aa n hen die door burge mee ster en weth ouders me t de  
zorg voor de na lev ing van de ze verordening  z ijn bela st, ieder voor zover he t d e fe iten be tre ft die  in  de aanw ijzing  z ijn  
vermeld. 
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Rembrandt en zijn Wijk. 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Vereniging voor 
‘Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West’ in 
2006 haar 6e lustrum herdenkt. Wat vele van u 
waarschijnlijk niet zullen weten is dat ook de 
Stichting ‘Kunst in de Wijk’, dit jaar vijf jaar 
bestaat. 
‘Kunst in de Wijk’ heeft haar ontstaan te danken 
aan de activiteiten behorende bij de viering van 
het vorige lustrum van de wijkvereniging. 
De succesvolle expositie ‘Water in de Wijk’ in het 
Gemeente Archief aan de Vliet, waarin bewoners 
werd getoond hoe de wijk in 1100 is ontstaan en 
met een knipoog vooruitgekeken werd gekeken 
naar 2060, ‘hoe de wijk er dan uit zou kunnen 
zien?’. Maar ook de première van de kunstroute 
door de Pieterswijk waren aanleiding om hieraan 
een blijvend vervolg aan te geven. 
Vier wijkbewoners namen daarvoor het initiatief  
Mark Meelker, Ton van Noort, Boudewijn 
Veldman en Jan Wieles togen naar notaris Renée 
Meiners aan het Rapenburg. Mede door de 
financiële garantstelling van Ruud Breedveld aan 
de initiatiefnemers was een solide basis gelegd en 
daarmee de stichting een feit. 
De eerste activiteit was de uitgave van het boek 
‘Water in de Wijk’ met de virtuele vaartocht naar 
een nog niet opengegraven (St. Jacobs)gracht.  
Oplage: 1600 exemplaren en binnen vier 
maanden uitverkocht (!). Meer dan 250 
wijkbewoners hebben een exemplaar in hun 
boekenkast. Bent u zo’n gelukkige bezitter, 
koester het dan want het is inmiddels een 
collectors item, waarnaar vandaag de dag nog veel 
vraag is. 
De jaren daarop volgend werden achtereen-
volgens een kunstroute en een muziekwandeling 
georganiseerd. Beide evenementen brachten 
telkens meer dan 10.000 bezoekers op de been.  
Het was ‘berendruk’ in de historische binnenstad. 
De successtory van de organisatoren is dan 
inmiddels het gemeentebestuur niet ontgaan en 
de wethouder Cultuur gemeente Leiden benadert 
de voorzitter van de stichting met het verzoek iets 
te gaan organiseren voor het Rembrandtjaar 2006.  
Dat moest - zo werd benadrukt - iets heel 
bijzonders worden. 
Het idee voor een eigentijds ‘monument’, met 
herinneringen aan de 26 Leidse jaren van 
Rembrandt van Rijn, ging echter de financiële 

draagkracht van de stichting ‘Kunst in de Wijk’ te 
boven. Er kwam een nieuwe stichting 
‘Rembrandt en Leidens Gouden Eeuw’ met de 
bestuursleden Stéphan van den Berg, Ton van 
Noort en Chris Verplancke. 
Besloten werd om een tweetalig kunsthistorisch 
boek uit te geven waarin de Gouden Eeuw van 
Leiden 1574 – 1674 (Leiden was in die tijd 
immers na Amsterdam de 2e stad in Holland) 
centraal staat. Het voorstel kreeg draagvlak en 
enthousiaste ondersteuning van de gemeente 
Leiden, Provinciebestuur en het College van 
Bestuur van de Universiteit Leiden. 

 
Iets over de inhoud en de medewerkenden van 
deze unieke schepping van poëzie en muziek 
‘Rembrandts Leiden, de hele wereld in je stad’ 
werd op 2 november 2005 in de Burgerzaal van 
het Leidse Stadhuis op feestelijke wijze 
overhandigd aan Burgemeester Henri Lenferink.    
Met 37 inspirerende gedichten o.a. over Leidens 
Ontzet, ontstaan Universiteit, verblijf Pilgrim 
Fathers en uiteraard Rembrandt, een nieuw Leids 
koorboek, een historische inleiding en een 
veelzeggend voorwoord, met prikkelende visies 
op de wortels van de stad Leiden. Die gaan zo 
diep dat ze heel Europa bestrijken. Niet alleen in 
Rembrandts tijd, maar ook nu nog inspireert de 
hoogconjunctuur van de Gouden Eeuw 
kunstenaars, wetenschappers en bestuurders.  
Hoofdbestanddeel van het boek vormen de 
gedichten en tekeningen van Yvonne Né. Daan 
Manneke componeerde de ontroerende 
(koor)muziek. Uitgevoerd en op bijgevoegde CD 
gezet door het ‘William Byrd Vocaal Ensemble’, 
o.l.v. Nico van der Meel. Hoogleraar 
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Stadsgeschiedenis, Rudi van Maanen schreef een 
historisch ‘ten geleide’ en de Commissaris van de 
Koningin, Jan Franssen noemt Leiden in zijn 
voorwoord ‘het epicentrum van kunst, 
wetenschap, handel en spiritualiteit, met invloed 
over heel Europa’. 
Rembrandts periode wordt door Van Maanen 
gepositioneerd tussen de pest van 1574 en de 
malaria van 1669. In die tussenliggende jaren was 
Leiden een bloeiende, kosmopolitische stad. 
Rembrandt groeide er op en liet zich inspireren 
door mensen en taferelen. Hij ontwikkelde er zijn 
vakmanschap en zijn kunstzinnige kwaliteiten. In 
‘Rembrandts Leiden’ staan de artistieke gaven van 
de dichteres Yvonne Né centraal. Haar pen 
tekent als Rembrandts penseel. Haar woorden 
geven ruimte aan de essentie van Leiden en zijn 
grote zoon. 
De componist Daan Manneke heeft een geheel 
eigen hoofdstuk aan het boek toegevoegd. Een 
Nieuw Leids Koorboek, geïnspireerd op de 
Leidse traditie en op de teksten van de dichteres. 
Manneke blijkt als geen andere hedendaagse 
componist in staat om historische muzikale 
bronnen te transformeren naar inspirerende 
nieuwe melodieën. 
De toon van ‘Rembrandts Leiden’ is diepzinnig 
en bescheiden tegelijkertijd. Daarmee plaatst het 
zich in een traditie van Rembrandtjaar-uitgaven. 
De gedichten bieden aanknopingspunten op het 
gebied van literatuur, muziek, geschiedenis, 
filosofie, maatschappijleer en theologie.  
Bijzondere aan het boek is ook de omslag met de 
historische tekening van de binnenstad van 
Leiden. Daarop staat ongetwijfeld ook uw(!) huis 
afgebeeld. 
Het boek is inmiddels in bezit van Hare Majesteit, 
de Commissaris van de Koningin, alle 
Ambassadeurs in Europa, de President van 
Amerika, College van Bestuur Universiteit Leiden 
en tal van andere prominenten. 
Muziek van de CD, behorend bij het boek, werd 
op 13 november jl. in het Concertgebouw in 
Amsterdam door het ‘William Byrd Vocaal 
Ensemble’ uitgevoerd  en live uitgezonden in het 
programma ‘Spiegelzaal’ op Radio 4 van AVRO-
klassiek.   
Kortom een indrukwekkende boek onmisbaar in 
elke boekenkast. Tot slot kan met trots worden 
gemeld dat ‘Rembrandts Leiden, de hele wereld in 
je stad’ genomineerd is voor de ‘LiBra’ 

schrijversprijs 2005-2006 en Nico van der Meel 
onlangs is gelauwerd met een Edison. 
‘Rembrandts Leiden, de hele wereld in je stad’ 
Oplage: 3000 exemplaren, telt 128 pagina’s 
Nederlands/Engels. Is rijk geïllustreerd en 
inclusief CD met een wereldpremière aan muziek 
en voordrachten. Winkelwaarde: € 34,50. 
Verkrijgbaar bij de boekhandels, galeries en 
musea in Leiden en Amsterdam. 
 

 
 
Het bestuur van de wijkvereniging is zeer 
gecharmeerd van het boek. In het kader van de 
viering van haar 6e lustrum geeft zij aan leden van 
de vereniging – waarin Rembrandt zijn 26 Leidse 
jaren woonde en er zijn tijdgenoten ontmoette -  
een extra jubileumkorting van € 5,00.  
De totale kosten van het boek incl. de gratis 
tekening (afm. 40 X 60 cm. à  € 5,50) van de 
historische binnenstad van Leiden, zijn  € 25,00.  
Een bijzondere aanbieding!!!!!!!! 
Verkrijgbaar bij:  
Secretariaat van de Stichting ‘Rembrandt en 
Leidens Gouden Eeuw’.  
Kastanjekade 2 – 2313 XM Leiden - tel. 071 
5123113 – e-mail: ton.van.noort@12move.nl 
 
Ton van Noort 
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Wie leven er in de wijk? 
 
Een interview met beeldend kunstenaar en lerares 
Sonja Wagemans  

 
 
In een mooi, eigenhandig opgeknapt zeventiende 
eeuws huis aan de Garenmarkt wonen Sonja 
Wagemans en Aart Martin de Jong. Sonja is er 
geboren en heeft het huis gekocht van haar 
ouders. Wie er in het verleden allemaal in het huis 
hebben gewoond weet ze niet. Door de brand in 
het stadhuis is dat niet meer na te gaan, omdat het 
archief toen deels verloren is gegaan.Wel weet ze 
nog dat het huis toen haar familie erin trok 
gesplitst was in een boven en een 
benedenwoning, waarin grote gezinnen huisden. 
Sonja’s vader huurde in de tweede wereldoorlog 
de bovenverdieping en bewoonde die met zijn 
broer en verloofde en twee zussen, van wie één 
met man en kinderen. In de loop van de tijd 
trouwde Sonja’s vader en kwamen er eigen 
kinderen, verhuisden zijn broer en zussen en 
kocht haar vader het huis van de toenmalige 
eigenaresse, die geen familie had die het huis 
wilde kopen. Sonja’s ouders bleven er wonen en 
toen Sonja’s vader stierf kochten Sonja en Aart 
Martin het huis. Haar moeder bleef er tot een jaar 
of dertien geleden wonen. Na haar vertrek 
trokken Sonja en Aart Martin erin en zijn het met 
veel liefde en eerbied voor de oude details gaan 
opknappen. Daarbij kwamen er onder de 
betimmering en het op de begane grond gestorte 
puin prachtige details te voorschijn, zoals een 
oude kelder met bogen, Delfts blauw betegelde 
plinten, handgekapte natuurstenen plavuizen, 
brede houten vloerdelen, balken met prachtige 
steunen en oude houten deurknoppen. Het huis 
is nu bijna klaar en een lust voor het oog. Wel wil 
Sonja de moderne, niet bij het huis passende 
voordeur nog vervangen door een massief 

houten, oude deur met smeedijzeren roosjes. Die 
heeft er ooit ingezeten, maar is er door de 
dronken Corpsleden die ooit de 
benedenverdieping bewoonden in de groentijd uit 
getrapt. Jammer, want vindt maar eens een 
nieuwe.  
Sonja is beeldend kunstenaar en werkt in deeltijd 
als lerares tekenen en sociale vaardigheden aan 
De Witte Poort, de instelling die Leidse 
schooluitvallers opvangt en weer in het gareel 
probeert te krijgen. Ze heeft een tijd buiten de 
wijk gewoond, maar wilde graag terug, want ze 
miste de stad, de winkels, het Van der Werfpark, 
de bomen en vooral het huis en de 
buurtkinderen, die net als zij nu ook weer in hun 
geboortehuizen wonen. Jammer genoeg is de 
Garenmarkt sinds haar jeugd verminkt en is het 
huizenblok tegenover het Kruitschip en de oude 
Meisjes HBS gesloopt, maar je woont er mooi en 
rustig, al blijft het opletten omdat de gemeente 
telkens een nieuwe aanval op het oude marktje 
doet, zoals een aantal jaren geleden toen de 
kinderkopjes bijna waren vervangen door 
klinkers. De buurtbewoners gewaarschuwd door 
Sonja hebben dat met steun van het Leidsch 
Dagblad weten te voorkomen, maar de oude 
straatlantaarns hebben ze niet kunnen redden. 
Sonja heeft daar al regelmatig over gebeld. In 
2008 zijn de huidige straatlantaarns afgeschreven 
en zullen ze volgens de belofte van de gemeente 
vervangen worden door de “oude” lantaarns. 
Sinds haar tienertijd droomde Sonja van een 
atelier op haar oude zolderkamer. Onlangs heeft 
ze die leeggemaakt, vergroot en met een nieuw 
raam op het Noorden daadwerkelijk als atelier 
ingericht. Daar schildert ze en geeft ze les als het 
in het schooltje aan het Pieterskerkhof, waarin De 
Witte Poort is gehuisvest, te benauwd is. Dat 
oude schoolgebouw is een Leidse variant van de 
Amsterdamse School. Het is volgens een 
tegeltableau in de hal in de dertiger jaren als 
Joodse school gebouwd. Sinds 1988/1989 zitten 
er de spijbelopvang en de opvang van 
leerplichtige schooluitvallers in, die ooit zijn 
begonnen in de oude Witte Poort kazerne aan de 
Doelengracht, vlak bij de oude Zeevaartschool. 
Vandaar de naam De Witte Poort. De Witte 
Poort kazerne kreeg een andere bestemming en 
sindsdien zitten de spijbelopvang en de opvang 
van schooluitvaller aan het Pieterskerkhof, maar 
nog wel met de naam De Witte Poort  
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Wat is De Witte Poort voor iets? 
De Witte Poort vangt met subsidie van de 
Gemeente leerplichtige schooluitvallers op. Een 
aantal kinderen zit er tijdelijk. Na een week of zes 
gaan ze terug naar hun oude school. Anderen 
kunnen niet terug en volgen er een opleiding 
waarbij ze twee dagen op school zitten en drie 
dagen stage lopen. Daarnaast vangt De Witte 
Poort spijbelaars op, jongeren die van slag zijn 
door de scheiding van hun ouders, een opleiding 
die ze niet aankunnen, een verkeerde 
schoolkeuze, de verkeerde vrienden of wat er ook 
maar allemaal mis kan gaan in een kinderleven. Er 
zijn bijvoorbeeld kinderen met een vmbo, havo 
of vwo advies die zo’n opleiding helemaal niet 
aankunnen. Ze na het testen en bepalen van hun 
mogelijkheden terugsturen naar de brugklas gaat 
niet. De Witte Poort bekijkt dan met de experts 
van het Ortho Pedagogisch Centrum Leiden, de 
jongeren en hun ouders of wie er voor hen 
zorgen wat de beste oplossing is. Ze kunnen 
bijvoorbeeld naar het praktijkonderwijs, het 
speciaal onderwijs, of een andere voortgezette 
opleiding,. Als dat er niet inzit kunnen ze een 
opleiding volgen in de praktijk en daarbij nog 
twee dagen naar school gaan om de 
maatschappelijke grondbeginselen te leren en 
basiskennis op te doen. Sommige kinderen zijn zo 
slecht op de maatschappij voorbereid dat ze niet 
weten dat je op tijd moet komen en je aan de 
afspraken moet houden. Ze weten niet hoe je 
iemand een hand geeft, dat je hem dan moet 
aankijken of  komen bij wijze van spreken in 
blingbling uitgaanskleren of vodden op een 
sollicitatiegesprek. Ze moeten de meest 
elementaire omgangsvormen nog leren. Op een 
gewone school zijn ze niet te handhaven ook al 
omdat ze niet stil kunnen zitten of geen geduld 
hebben voor de theorie, maar ze zijn wel 
leerplichtig en moeten dus naar school. Kinderen 
die in de problemen zitten en niet naar school 
kunnen of willen, of zijn weggestuurd wordt 
geleerd die problemen het hoofd te bieden. Lukt 
dat, dan gaan ze terug naar hun oude school of 
als ze het daar verbruid hebben naar een andere. 
Dat wordt met de scholen, de leerlingen zelf, hun 
ouders en de leerplichtambtenaar besproken, en 
de afspraken worden vastgelegd.  
 
 
 

Wat leer jij ze? 
Ik leer ze tekenen en schilderen met acrylverf of 
andere technieken. Ook geef ik sociale 
vaardigheden en omgangskunde. Spelenderwijs 
breng ik ze sociale vaardigheden bij door ze aan 
te spreken op hun houding of gedrag. Sommige 
kinderen tekenen niet zo graag, maar dan kunnen 
ze meestal hun ei kwijt bij handvaardigheid. Er 
komen verrassende dingen uit waar ze vaak zelf 
van staan te kijken. Ze kennen hun 
mogelijkheden niet en denken dat wat ze zien 
gelijk is aan wat een ander ziet. Ze zijn verbaasd 
dat het niet zo is en moeten leren zich uit te 
drukken. Kunst vinden ze bizar. Ze denken dat ik 
uit mijn hoofd alles op de wereld kan natekenen 
en zijn verbaasd dat een beeldhouwer, schilder of 
tekenaar een voorbeeld nodig heeft. Maar ze zijn 
leergierig en leren snel en enthousiast. We geven 
ook cursussen voor ouders. Hoe ga je om met 
pubers en hoe bespreek je problemen. Zo hebben 
ze steun aan elkaar en kunnen ze hun kinderen 
makkelijker opvangen.  

 
Moet zoiets in de binnenstad? 
Dat we in de binnenstad zitten is een voordeel. Je 
hebt er van alles bij de hand. Winkels waar je de 
spullen voor kooklessen kunt laten halen en oude 
gebouwen aan de hand waarvan je bijvoorbeeld 
de rechtsorde kunt laten zien. Een aantal van 
onze leerlingen is met justitie in aanraking 
geweest, al is het maar vanwege de leerplicht. 
Justitie kennen ze dus wel, maar hoe Justitie 
werkt weten ze niet. Dan gaan we Vrouwe Justitia 
bekijken op het Gerecht. Die draagt een 
blinddoek, heeft een zwaard in de ene en een 
weegschaal in de andere hand. Ze kan niet zien 
wie er voor haar staat, weegt de daden en 
oordeelt dus zonder aanzien des persoons. Je 
kunt er dan nog een hele verhandeling aan 
vastknopen over hoe men vroeger de mensen 
strafte, op de tralies wijzen voor de ramen van het 
gebouw en de blauwe steen waar de 
terechtstellingen gebeurden. Zat niet ook de 
legendarische Mooie Anna op de Blauwe Steen 



Oktober 2006               Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west                Bladzij 17                             

toen haar beulen haar handen, voeten, hals en 
hoofd afhakten? Soms gaan we naar de Lakenhal 
om er de wandtapijten te bekijken en de 
schilderijen. Burgemeester Van der Werf doet het 
altijd goed rond 3 oktober, of de voorstellingen 
van de lakenindustrie met de ververijen en 
weverijen. In de binnenstad is een hoop te doen 
en te zien. En de leerlingen zijn er ver genoeg 
weg van hun oorspronkelijke scholen waar het 
mis is gegaan. Dat scheelt een hoop, omdat ze zo 
makkelijker loskomen uit hun oude verbanden.  
 
Is het gebouw aan het Pieterskerkhof  
geschikt voor het doel? 
Bestuur en directie willen naar nieuwbouw 
verhuizen. Die is mooier gestileerd en de 
uitrusting is beter. Maar de leerlingen voelen zich 
hier thuis. Ze vinden het er gezellig en het 
improviseren helpt ze hun plaats te vinden. Ze 
komen met van alles aandragen en waarderen het 
des te meer nu er een stenen tennistafel op de 
binnenplaats is neergezet, een tafelvoetbal en 
andere mogelijkheden voor ontspanning. 
Improviseren helpt ze hun mogelijkheden te zien 
en zich aan te passen. Het gebouw biedt ruimte 
om je terug te trekken. Het is intiem en niet 
massaal. Voor deze kinderen is dat nodig.    
 
Wat zou je voor De witte Poort willen? 
Meer tijd om individueler met de kinderen te 
werken. Natuurlijk groeien de bomen niet tot in 
de hemel, maar in dit stadium kun je nog iets met 
ze doen. Later is dat veel moeilijker en zijn ze 
voor de maatschappij verloren, of een plaag. Dan 
kost het veel meer. 
 
Marjolijn Pouw 
 

 
 

Nieuw in de wijk 
 

 
 
Gerard en Liesbeth wonen al vele jaren in Leiden. 
Gerard is in Zoeterwoude geboren, Liesbeth in 
Vlaardingen. Ze hebben achtereenvolgens op de 
Apothekersdijk en de Oude Rijn gewoond en 
bewonen  momenteel een statig monument aan 
de Nieuwsteeg mét binnentuin die aan het zicht 
wordt onttrokken. Zij nemen zich stellig voor om 
Leiden niet meer te verlaten nu zij per december 
2005 op deze locatie in de wijk zijn  
neergestreken. In deze “Nieuw in de wijk” een 
impressie waarom, waarbij tevens zal worden 
stilgestaan bij de pro’s en contra’s van Leiden in 
het algemeen en de wijk in het bijzonder. 

Gerard (architect), en Liesbeth (culinair 
journalist en auteur), hebben elkaar ontmoet op 
een tentoonstelling over architectuurfotografie. 
Sindsdien hebben zij elkaar niet meer uit het oog 
verloren. Zij hebben bewust voor Leiden gekozen 
vanwege de relatieve rust, terwijl de oude stad 
toch ook de vereiste stadsvoorzieningen biedt. Na 
elk bezoek aan Amsterdam of een andere 
metropool strijken zij met een voldaan gevoel 
neer in onze behaaglijke provinciestad. Zij staan 
voor de Oudhollandsche gezelligheid: 
‘knetterende haardvuren tijdens een kille 
herfstavond’ en ‘het kraken van bootschoenen’ 
omschrijft aardig wat men zich daarbij moet 
voorstellen. Hun huidige woning (‘ons 
droomhuis’) voldoet wat dat betreft aan alle 
voorwaarden en wensen: zij ervaren hun huis als 
een ‘boerderij in de stad’, hetgeen het beste uit 
twee werelden in één huis verenigt. 

Positief zijn beiden over de resultaten van 
het project Binnenste Beter, dat de binnenstad in 
hun ogen aanzienlijk heeft opgeknapt en 
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aantrekkelijker gemaakt (voor zowel bewoners als 
toeristen). Het verdwijnen van het overgrote deel 
van de paaltjes wordt als positief ervaren. Ook de 
renovatie en architectuur van het Kamerlingh 
Onnes wordt gewaardeerd. De door velen  lelijk 
geachte achtergevel wordt geapprecieerd doordat 
deze de authenticiteit van de jaren zestig behoudt 
en daarom een onuitwisbaar onderdeel uitmaakt 
van de historie van het voormalig laboratorium. 
Minder enthousiast zijn ze over de renovatie en 
indeling van de openbare ruimte op de 
Hooglandse Kerkgracht, alwaar gezelligheid in de 
vorm van bankjes ontbreekt en de overvloed aan 
licht grind steriel niet bepaald uitnodigend 
overkomt. Zij verbazen zich ook over de 
tijdspanne die gemoeid is met de realisatie van de 
herenhuizen op de plek van de 
instrumentenmakerschool en hopen dat die 
alsnog snel wordt gerealiseerd. Dat de insteek 
‘modern’ is doet daar niets aan af indien 
kwalitatief verantwoord wordt geopereerd met 
inachtneming van de historische omgeving.  

De voorgenomen plannen rond de RGL 
worden als megalomaan bestempeld (verwijzend 
naar het oorspronkelijke initiatief van wethouder 
Pechtold) en verdient volgens beide personen 
geen navolging. Liesbeth en Gerard ondersteunen 
elkaar ook in de gedachte dat Leiden tot de 
viezere steden in de Randstad behoort en achten 
de onlangs gehouden competitie voor de 
schoonste stad van Nederland en de daarbij 
bereikte plaats van Leiden een aanfluiting. De 
redelijk vertegenwoordigde horeca wordt 
gewaardeerd en de alom aanwezige studenten 
dragen bij aan de broodnodige verlevendiging van 
de stad. 

Op de vraag hoe Leiden nu wordt ervaren 
in vergelijking tot vele jaren geleden antwoorden 
beiden dat Leiden er een stuk leuker op is 
geworden. Leiden is, anders dan sommige 
grootstedelijke bewoners ons soms willen doen 
geloven, géén suffe stad en we hoeven dan ook 
geen minderwaardigheidscomplex te hebben als 
wij over onze stad moeten uitweiden. De zetel 
van de universiteit in al haar gedaanten en 
uitwassen draagt daar in grote mate aan bij. Als 
we onze nieuwe wijkbewoners en –leden juist 
inschatten, gaan zij nog járen genieten van onze 
gezellige, historische binnenstad (en omgekeerd?). 
 
Anton de Gruyl en Lorents Blankenberg 

In Memoriam 
 

J.W. van Leeuwen 1926-2006 
 
Meneer van Leeuwen was een buitenman in de 
binnenstad. Als het weer het ook maar even 
toeliet reed hij op zijn fiets door de wijk met 
tassen en bananendozen om papier op te halen. 
Hij had ook het uiterlijk van iemand die veel in de 
buitenlucht komt: in een film zou hij heel goed 
een rol als schipper hebben kunnen spelen. Tot 
groot verdriet van iedereen die hem gekend heeft 
is hij op 16 augustus 2006 na een kort ziekbed 
overleden. Acht dagen eerder, op 8 augustus, was 
hij tachtig jaar geworden. Volgens zijn wens is hij 
begraven met ‘drie oktober-muziek’: marsen 
gespeeld door de Leidse show- en marchingband 
Kunst en Genoegen. 
Op 12 juli 1943 –nog voor zijn zeventiende – trad 
hij als postbode in dienst bij de PTT. Op 1 
september 1984 had hij er dus meer dan 40 
dienstjaren opzitten en is hij met pensioen 
gegaan. Het papier haalde hij op voor de 
handbalclub Saturnus, een club waarin zijn twee 
zoons hebben gespeeld. Hij heeft dat meer dan 
35 jaar gedaan, met een enorm enthousiasme en 
een onveranderlijk goed humeur. Van sommige 
bewoners had hij de huissleutel gekregen om het 
papier weg te halen, met anderen had hij allerlei 
afspraken over de tijden en de termijnen waarop 
hij het papier kwam halen. Saturnus heeft hem 
geëerd door de nieuwe kantine die een aantal 
jaren geleden in gebruik is genomen de naam Van 
Leeuwen te geven. 
Zoals blijkt uit een interview in de Hart van de 
Stad Krant van maart 2005 voelde hij zich sterk 
bij de wijk betrokken. Hij streed tegen de 
verloedering en vond dat ieder zijn aandeel moest 
leveren om de binnenstad leefbaar te houden. Hij 
ruimde vaak eigenhandig rommel op en stond 
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voor iedereen klaar, hij was ook erg handig. 
Volgens zijn gezin was hij zo actief in de wijk dat 
hij thuisgekomen vaak binnen de kortste keren in 
slaap viel… 
De gemeente heeft inmiddels in een snelle actie 
het speeltuintje aan de Pieterskerkgracht een 
officiële naam gegeven. Op het gloednieuwe 
bordje staat:  
 

Hannes van Leeuwenplein 
“Krantenman” en actief buurtbewoner  

1926-2006. 
 

Zoals je wel vaker bij postuum eerbetoon denkt: 
het is jammer dat hij het zelf niet meer heeft 
kunnen meemaken. Maar we zullen hem in 
gedachten nog vaak tegenkomen, laverend met 
zijn fiets en de dozen en tassen. 
 
Leo van Maris 
 
Op verzoek van mevrouw Van Leeuwen 
vermelden we hier dat de heer Cor Campfens (tel. 
5223980) de inzameling van oud papier voor de 
handbalclub heeft overgenomen. 
 
 

 

Onkruidbestrijding op mechanische 
wijze of met bestrijdingsmiddelen 
 
Begin Juli 2006 heeft in het stadhuis een 
informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de 
wijze van onkruidbestrijding op verharding in 
binnenstad. 
Aanvankelijk werd onkruid bestreden op 
mechanisch wijze, sinds 2002/2003 is overgegaan 
op de DOB-methodiek (Duurzame Onkruid 
Bestrijding) die in samenwerking met de 
universiteit Wageningen is ontwikkeld. De DOB- 
methodiek komt er in het kort op neer dat er op 
een gecontroleerde wijze zeer doelgericht met het 
middel RoundUp gespoten wordt. Het spuiten 
vindt enkel plaats onder strikte 
weersomstandigheden en alleen op plaatsen waar 
daadwerkelijk onkruid staat. Zo bereikt het gif 
alleen het onkruid en de wortels en niet het 
bodemwater.  
 
Zaken die nader uitgezocht zullen worden zijn: is 
vastgelegd welke afstand aangehouden dient te 
worden tot de gevels/erfgrens bij elke vorm van 
onkruidbestrijding door de gemeente? Wat is er 
bekend van mogelijke effecten van RoundUp als 
huisdieren of mensen in aanraking komen met 
planten die recent met dit middel bespoten zijn?  
Omdat een dertigtal bewoners de gemeente te 
kennen hebben gegeven dat zij niet willen dat er 
in hun straat met chemische middelen gespoten 
wordt heeft de gemeente deze bijeenkomst 
georganiseerd. 
De gemeente heeft de bewoners in een brief en in 
de media aangeboden om op straatniveau 
afspraken te maken over het zelf onkruidvrij 
houden van een straat of van een duidelijk 
afgebakend gebied.  
 
Bewoners die op straatniveau een overeenkomst 
willen sluiten met de gemeente aangaande 
onkruidbestrijding op de verharding kunnen dit 
aangeven in een brief gericht aan: 
Gemeente Leiden 
 Dienst Milieu en Beheer 
 t.a.v. Caroline Gerritsma 
 Postbus 9100, 2300 PC Leiden. 
 
Verzocht wordt aan te geven om welke straat het 
gaat en wie er namens de bewoners als 
contactpersoon voor de gemeente fungeert. Voor 
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geleverde onkruidbestrijdingsprestaties zal er 
door de gemeente ook een tegenprestatie worden 
geleverd in de vorm van ondersteuning van de 
werkzaamheden, ook kan gedacht worden aan het 
leveren van plantmateriaal voor in de straat. 
 
Anton de Gruyl 
 

 
 
 
Aan dit nummer werkten mee 
 
Lorents Blankenberg 
Rita Blankenberg (layout) 
Clariet Boeye (redactie) 
Leo le Duc 
Anton de Gruyl 
Franceline Hendrikse-Pompe 
Leo van Maris 
Ton van Noort 
Marjolijn Pouw 
Marcel Schikhof 
Liesbeth Spreeuwenberg 
Sonja Wagemans 
Gerard 
Kees Walle 
 
Kopij voor de volgende krant kunt u inleveren bij 
de redactie of via info@pieterswijk.nl. De 
deadline voor de volgende krant is 1 december 
2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west 
Erevoorzitter:  R.J. van Cruijsen  Erelid: J.J.M. Gerritsen 
Postadres Postbus 11016     2301 EA Leiden 
Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 (Rijnland) 
Website:  www.pieterswijk.nl 
e-mail:  info@pieterswijk.nl 
De wijken 
De Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west vormen het 
zuidwestelijk deel van de Leidse binnenstad. De grenzen van het 
gebied worden gevormd door Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt, 
Boommarkt, Galgewater, de Witte Singel, Korevaarstraat en 
Gangetje. 
De vereniging 
De Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west 
tracht de leefbaarheid en het welzijn van de wijk en haar bewo-
ners te bevorderen Bewoners kunnen lid worden van de vere-
niging, anderen donateur. De kosten van lidmaatschap bedragen 
4 Euro voor eenpersoons- en 5,50 Euro voor meerper-
soonshuishoudens (meer mag ook). Op de jaarlijkse ledenver-
gadering in het voorjaar legt het bestuur van de vereniging 
verantwoording af aan de leden, komen knelpunten in de wijk 
aan de orde en wordt het beleid van de vereniging bepaald.  
Bestuur 
Leo le Duc  voorzitter 
Garenmarkt 21 2311PH 5419036 
Lodewijk van Paddenburgh penningmeester, veiligheid en archief 
Diefsteeg 18 2311 TS 5149805 
Anton de Gruyl  bouwen, wonen en groen 
Nieuwsteeg 29 2311 RX 5661651 
Lorents Blankenberg              verkeer, vervoer en parkeren 
Nieuwsteeg 13 2311 RW 5132695 
Marjolijn Pouw  secretaris en veiligheid 
J.van Houtkade 36  2311 PE  5142896 
Marcel Schikhof  bestuurslid, horeca en evenementen 
Rapenburg 20 2311 EW 5235610 
Clariet Boeye  planning en redactie HvdS krant 
Rapenburg 30 2311 EX 5133720 
De krant 
De Hart van de Stad krant is een uitgave van de wijkvereniging. 
De krant verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 2.600 en 
wordt binnen de wijk huis aan huis bezorgd. Daarnaast wordt een 
groot aantal exemplaren verspreid onder bestuur en ambtenaren 
van de gemeente Leiden en ontvangen niet- wijk-
bewoners/donateurs de krant per post. Kopij voor de krant kunt u 
inleveren bij  de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor 
stukken in te korten. Voor het adverteren in de wijkkrant kunt u 
contact opnemen met de penningmeester. De krant wordt 
gedrukt door drukkerij Van der Linden. 
Lid worden 
U kunt lid worden door het overmaken van 4 Euro (eenper-
soonshuishouden) of 5,50 Euro (meerpersoonshuishouden) op 
giro 3664416 van de vereniging Pieters- en Academiewijk en 
Levendaal-west en het invullen van onderstaande bon. De bon 
kunt u opsturen naar het postadres van de vereniging of bij een 
van de bestuursleden in de bus 
 

naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  
geeft zich met ingang van . . . . . . . . op als 
lid/donateur van de Vereniging Pieters- en 
Academiewijk en Levendaal-west, en verklaart 
de contributie/donatie ad Euro ........... te 
hebben overgemaakt op giro 3664416  
 
 . . . . . . . (datum) 
. .  . . . . . (handtekening) 


