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De Spaanse griep was misschien wel de grootste pandemie aller 
tijden. Van 1918 tot in 1920 raakte een vijfde van de wereldbe-
volking besmet, een half miljard mensen. Minstens 40 miljoen 
mensen stierven, misschien wel twee keer zo veel. Ook in Leiden 
eiste de ziekte slachtoffers.

Uit Amerika, via Duitsland
De naam Spaanse Griep is misleidend. Ze heet alleen zo omdat 
Spaanse kranten er voor het eerst over schreven. Hoogstwaarschijn-
lijk kwam de griep – een vogelgriep – uit de Verenigde Staten. Via 
Amerikaanse soldaten die meevochten in de eindfase van de Eerste 
Wereldoorlog, kwam het virus naar Europa en verspreidde het zich 
aan beide zijden van het front. Via Duitsland bereikte het virus Ne-
derland.
Eind juli 1918 werden enige tientallen in Leiden gelegerde soldaten 
ziek; ten minste een ervan overleed. Deze eerste griepgolf was niet 
erg kwaadaardig. Ze leek ook over te gaan. Iedereen was opgelucht. 
Maar in september keerde de epidemie terug, nu met veel dode-
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lijker gevolgen. Het hoogtepunt lag in Nederland in no-
vember 1918. Honderdduizenden Nederlanders werden 
besmet. 

Hoestdrank 
Het virus trof vooral mensen van 14 tot 40 jaar. Men ver-
moedt dat hun immuunsysteem te sterk reageerde op het 
virus. Dat het om een virus ging, wist men nog niet. Wel 
dat een griep besmettelijk was.
Hoe je je ertegen kon beschermen, was niet duidelijk. 
Drogisten en hoestdrankfabrikanten wisten het wel. Het 
begon met hoesten, dus was hun product het beste middel 
om géén Spaanse Griep te krijgen. De verantwoordelijke 
minister, de Leidse ex-wethouder P.J.M. Aalberse, achtte 
“voorzorgsmaatregelen vrijwel onmogelijk”. Dat je beter 
mensenmenigten en samenkomsten kon mijden, was ech-
ter evident. >>
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^ Advertentie in de Leidse Courant 
van 1 augustus 1918 
< Advertentie in het Leidsch Dag-
blad van 30 november 1918

Leidse maatregelen
Sportmanifestaties wer-
den afgelast, competities 
tijdelijk stilgelegd. Dat 
had waarschijnlijk vooral 
te maken met het grote 
aantal zieken, zoals de 

Leidsche Voetbal Bond klaagde. Het Leidse stadsbestuur 
boog zich over maatregelen.
Op 22 oktober eigende het zich de bevoegdheid toe “open-
bare vermakelijkheden en bijeenkomsten” te verbieden van-
wege de Spaanse Griep. De openbare scholen werden geslo-
ten. Veel confessionele scholen volgden. Twee weken later 
ging ook de Leidse universiteit dicht. 
Het raadslid Eerdmans wilde dat B&W ook bioscopen en 
dergelijke zou sluiten. Hij kreeg als antwoord dat “hierbij 
de economische belangen in het gedrang komen”. De Lei-
denaren stoorden zich ondertussen blijkbaar niet zo aan de 
“uitnodiging” grote menigten te mijden. Begin november 
waarschuwde B&W dat men alsnog van haar bevoegdheid 
gebruik zou maken, als de mensen zich niet beter gedroe-
gen. Daar kwam het niet van. In december was de epidemie 
over haar hoogtepunt heen. Begin 1919 gingen de scholen 
en collegezalen weer open.

Afloop
De Spaanse Griep kende nog een kleine opflakkering in het 
voorjaar van 1920. In de Leidse kranten lezen we een be-
richt dat zich in één gezin acht gevallen voordeden. Maar er 
vielen nu veel minder slachtoffers.
Bijna 60.000 Nederlanders (van de 6,7 miljoen) stierven 
aan de griep of aan de longontsteking die daarbij als compli-
catie optrad. In Leiden overleden waarschijnlijk zo’n 200 à 
250 mensen. Leiden stak daarmee gunstig af. Het platteland 
en Oost-Nederland werden overigens het zwaarst getroffen.
Die griep raasde ondertussen de hele wereld over. Vielen in 
Westerse landen honderdduizenden slachtoffers, daarbui-
ten waren het tientallen miljoenen. In Nederlands-Indië 
vielen zo’n anderhalf miljoen slachtoffers.
Toch werd deze pandemie snel vergeten, verdrongen door 
de vele andere belangrijke gebeurtenissen in deze jaren. Kort 
na de Spaanse Griep begonnen de uitbundige, swingende 
‘roaring twenties’. Het virus zelf evolueerde snel tot een on-
schuldig griepje. •

BESTUUR

CONCEPT HORECA VISIE 2020 
(VERVOLG)
door Jan Demper

Gemeentelijke tunnelvisie 
In de Hart van de Stadkrant van september (nr. 159) heeft u 
het standpunt kunnen lezen van de Samenwerkende Wijk-
verenigingen Binnenstad in het overleg met de wethouder 
over de concept Horecavisie 2020. Gezien de (afwijzende) 
reacties van onze gesprekspartners waren we op z’n zachtst 
gezegd niet optimistisch, eigenlijk waren we zwaar ont-
stemd. Na de vele eerdere, overeenkomstige ervaringen met 
participatietrajecten bleek nu de maat vol en werd besloten 
het overleg met de gemeente op te schorten. Dit betekent 
uiteraard niet dat het proces om een definitieve Horecavisie 

vast te stellen ook tot stilstand kwam.

Uitbreiding tot maximaal 45 horecagelegenheden?
Van half juli tot en met augustus lag de Horecavisie ter in-
zage. Er werden door belanghebbenden (bewoners, wijkver-
enigingen en horecaondernemers) 153 reacties ingezonden, 
zoals blijkt uit de Nota van Antwoord van het College van 
B&W. Daarvan hebben er slechts drie tot aanpassingen ge-
leid. Twee betroffen het groeibeleid voor hotels, de derde 
had betrekking op het groeibeleid voor horecagelegenheden 
in de binnenstad. Het maximum aantal daarvoor werd door 
het bureau dat de gemeente over horeca adviseert op 45! 
gesteld. Deze grens werd door het college geschrapt op de 
daartoe strekkende vraag van een ‘belangenvertegenwoor-
diger’ van de horeca, omdat het huidige coronatijdperk de 
toekomst van onze horeca uiterst onzeker maakt en de be-
perking van het aantal horecagelegenheden tot 45 dus “niet 
relevant” zou zijn. Dat de ‘belangenvertegenwoordiger’ van 
de horeca deze vraag stelde geeft op zich al aan dat hij het 
schrappen van het aantal wel relevant achtte.
Bij de berekening van de ruimte voor in totaal 45 horecage-
legenheden had het adviesbureau evenwel geen rekening ge-
houden met het effect op de huidige horecavoorzieningen 
van de sluiting in verband met de coronamaatregelen. De 
berekening ging dus uit van de vraag naar horeca in een ge-
zonde samenleving en de daarop afgestemde behoefte. Het 

Tijdelijke uitbreiding horeca op het Gerecht, zomer 2020, 
foto: Carla van der Poel
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berekende maximum heeft dus ‘absolute’ betekenis en is daarmee wel 
degelijk relevant, zeker nu de Horecavisie een meerjarige looptijd kent.

Bij dit alles is het aardig om te bedenken dat het bewuste adviesbureau 
de huidige horecafaciliteiten in Leiden met een groei van 10% in de 
laatste jaren als “goed gepositioneerd” beoordeelt en Leiden in hore-
ca-opzicht als zeer concurrerend beschouwt in vergelijking met steden 
als Haarlem en Delft. Ook Horeca NL gaf vorig jaar als zijn mening 
dat het aantal horecazaken in binnensteden op dit moment te hoog is, 
wat de economie van een stad verzwakt. Tja, met zo’n advies kan je alle 
kanten op. En de boer hij ploegde voort…

Moeizaam proces
Opnieuw negeert het college op basis van een onzinargument alle be-
zwaren van bewoners tegen onbegrensde uitbreiding van de horeca. 
Het bevreemdt ons niet dat de wijziging om het maximum van 45 te 
schrappen werd aangedragen door een ‘belangenvertegenwoordiger’ 
van de horeca. De horeca heeft een warm plekje in het hart van dit 
college; het is horeca first! 
Met 150 inspraakreacties is dus niets gedaan. Het college laat zich 
opnieuw niets gelegen liggen aan de standpunten van de bewoners en 
houdt dogmatisch vast aan zijn voornemens. In zijn besluit durft het 
college wel te vermelden dat de Horecavisie “na consultatie van bewo-
nersverenigingen” is vastgesteld. Letterlijk is dit juist, maar inhoudelijk 
een gotspe! Het zou overigens aardig zijn te vernemen hoe de hore-
ca-uitbaters over de onbegrensde uitbreidingsmogelijkheid denken. Is 
er ruimte voor zoveel concurrentie? Bewoners kunnen wel de hoop op 
verbetering houden, indachtig de hiervoor aangehaalde bevinding van 
Horeca NL: te veel ratten op beperkte oppervlakte vreten elkaar op. •

Tijdelijke uitbreiding horeca op het Gerecht, zomer 2020, 
foto: Carla van der Poel

Horeca op de Botermarkt in coronatijd, foto Sarah  Hart
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BUREN

DE HONDERJARIGE 
JOAN VAN DER WAALS
door Carla van der Poel

In Leiden hebben we de Van der Waalsstraat, vernoemd naar 
Johannes Diderik van der Waals, een hoogleraar natuurkunde 
die in 1910 de Nobelprijs kreeg. In de Pieterswijk woont zijn 
achterneef Joan Henri van der Waals, die in mei jl. honderd 
jaar werd. Wie is deze nog altijd vitale buurtbewoner die we 
regelmatig in de wijk tegenkomen?

Amsterdam 1920
Joan Henri van der Waals werd 
geboren in 1920 in Amster-
dam. Hij doorliep de mon-
tessorischool en ging, na een 
laborantenstage in Londen, in 
Amsterdam natuur- en schei-
kunde studeren. In 1967 werd 
hij benoemd tot hoogleraar 
experimentele natuurkunde in 
Leiden. Aanvankelijk bleef hij 
in Amsterdam wonen, maar 
sinds 1978 is hij een van de be-
woners van een monumentaal 
pand aan het Pieterskerkhof, 
de voormalige Waalse biblio-
theek. “Er wordt gezegd dat 
dit het oudste gebouw in Lei-
den is. Delen ervan dateren uit de veertiende eeuw.” Met een 
fraaie gedeelde binnentuin lijkt het alsof zijn ruime woning 
deel uitmaakt van een weelderige hof.

Oorlogsjaren
Tijdens zijn studie begon de oorlog. De universiteit bleef 
functioneren, alleen experimenten waren beperkt uitvoer-
baar. “Er was zeker in het begin een ontkenning dat er iets 
ernstigs aan de hand was, terwijl de Duitsers het leven min 
of meer lieten doorgaan, omdat ze Nederland tóch wel zou-
den inlijven.” De Elfstedentocht ging bijvoorbeeld gewoon 
door en in 1942 deed Van der Waals eraan mee. “Een natio-
naal feest.” Ook nu nog vertelt hij er enthousiast over.
Studenten moesten in 1943 een loyaliteitsverklaring on-
dertekenen, waarmee zij aangaven niet tegen het Duitse 
bewind in opstand te komen. Net als veel andere studenten 
weigerde Van der Waals dit. Zijn hoogleraren waren heel 
welwillend, bij hen thuis kon hij tentamen doen. Geduren-
de de bezetting werd hij driemaal opgepakt. Iedere keer wist 
hij aan deportatie te ontkomen. De eerste keer omdat hij 
volgens zijn persoonsbewijs als student-assistent werkte. Te-
gen het einde van de bezetting woonde hij op de Veluwe. 
Dat gebied werd in april 1945 door de Canadezen van de 
Duitsers bevrijd en omdat hij zowel het Duits als het Engels 
beheerste werd hij tolk bij de Canadezen. 

Verloop van zijn carrière
In 1945 studeerde hij af en trad hij in dienst bij Konink-
lijke Shell Amsterdam. Er was een grote behoefte aan on-
derzoekers en naast zijn onderzoeksbaan mocht hij promo-
veren in de experimentele scheikunde in Groningen. Zijn 
proefschrift betrof de eigenschappen van mengsels van 
polymeren. De fabricage van industriële polymeren had in 
de oorlog een enorme vooruitgang gemaakt, een voorbeeld 
hiervan is het kunstrubber. In 1967 werd hij hoogleraar in 
Leiden in de experimentele natuurkunde. Het team daar be-
stond tot zijn komst alleen uit medewerkers die ook in Lei-
den hadden gestudeerd. Met zijn aantreden werd er bewust 
een onderzoeker van buiten het Leidse milieu aangeno-

men die een brug tussen 
de chemie en fysica zou 
kunnen slaan. In het pas 
met een nieuwe vleugel 
uitgebreide Kamerlingh 
Onnesgebouw werd hem 
een grote werkruim-
te toebedeeld, maar hij 
nam—heel bescheiden— 
genoegen met een kleiner 
laboratorium. Lesgeven 
hoorde niet tot zijn ta-
ken, maar Van der Waals 
trok het naar zich toe, 
omdat hij het leuk vond 
zijn kennis te delen. “Er 
waren altijd wel een paar 
enthousiaste studenten 
bij die met je van gedach-

ten wilden wisselen.” Verder begeleidde hij nog ruim 25 pro-
moties. Op het werken in laboratoria kijkt hij tevreden te-
rug. Het is beslist geen solitaire bezigheid; men werkte juist 
veel samen. In 1989 ging hij net voor zijn zeventigste met 
emeritaat. Geheel stoppen met werken was er niet bij. De 
universiteit stelde hem aan tot voorzitter van de Commissie 
Kwaliteit. Gaandeweg beperkte dit zich tot het universitaire 
onderzoek. Het gaf hem de gelegenheid om de grote ver-
schillen tussen de faculteiten te leren kennen. Hij maakte de 
verhuizing naar het Huygenslab naar het Bio Sciencepark 
nog mee. Toen Van der Waals 95 werd, in 2015, werd er ove-
rigens nog een congres georganiseerd. 
 
Buiten zijn
Hij is graag buiten, in de tuin, en wil dagelijks minstens 
een half uur lopen. “Het is belangrijk om zelf te bewegen.” 
De kinderkopjes in de wijk zijn een hindernis die hij moet 
nemen als hij boodschappen doet met zijn rollator. Liever 
loopt hij op de boulevard in Katwijk waar het plaveisel vlak 
is. Van der Waals is altijd sportief geweest en hij heeft ja-
renlang gezeild. Zelfs tweemaal rond de Noordkaap. “Dat 
was soms wel inspannend.” Nu, na de operatie aan zijn heup 
vorig jaar, wordt het zeilen wat lastig. Het lukte nog wel om 
een dag met vrienden op het IJsselmeer mee te zeilen. Over 
buiten gesproken: met zijn Argentijnse vrouw—overigens 
ook een natuurkundige—bezocht hij 28 keer Argentinië, 

Joan van der Waals op de universiteit omstreeks 1985, foto Loek Zuyderduin
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nog tot vorig jaar, omdat zij in de Estancia in Patagonië 
meedeed aan het jaarlijkse schapen scheren en selecteren. 

Nog altijd scherp
Zo’n veertig jaar woont Van der Waals nu in onze wijk. Hij 
leest de wijkkrant graag en is op de hoogte van de plannen 
voor een restaurant in de kelder van het ABN-gebouw. Hij 
vraagt zich verder af hoe het Singelpark op de Jan van Hout-
kade voldoende breedte kan krijgen. In mei had hij graag 
zijn honderdste verjaardag willen vieren met een feest in 
de Pieterskerk, maar dat lukte helaas niet. Wel werd hij die 
dag verrast met een feestelijk bezoek van onder meer de rec-
tor-magnificus van de Leidse universiteit. Hij gaf hem twee 
tegeltjes met daarop de befaamde Van der Waals-toestands-
vergelijking, die zijn oudoom Joan in 1910 de Nobelprijs 
opleverde. De vergelijking is in oktober als muurformule 
van de Stichting TEGEN-BEELD in de Fruinlaan in Lei-
den aangebracht. • 

BUREN ONDERNEMEN

IRENE PRINSEN 
SECOND TREND 
door Marjolijn Pouw

Tweedehands kleding is in, vintage-winkels schieten als pad-
denstoelen uit de grond. Irene Prinsen, die veertig jaar geleden 
als een van de eersten in Leiden op de Lange Brug met ‘Second 
Trend’ begon, een winkel in tweede hands merkkleding, wil lie-
ver niet met vintage-winkels in verband worden gebracht. “Vin-
tage staat voor de pareltjes uit de jaren ‘70 en ’80, of later. Ik ver-
koop exclusieve merkkleding van hooguit twee seizoenen oud.”

Bij toeval in de kledingbranche beland
Irene: “Ik ben geboren in Oss. Daar weet ik niets meer van. 
Mijn ouders verhuisden kort na mijn geboorte naar Den 
Haag, waar ik opgroeide. Op de havo droomde ik ervan om 
actrice te worden en na mijn diploma schreef ik me in voor 
de Kleinkunstacademie. Daarna heb ik van alles gedaan, van 
radiowerk tot massage. Na mijn huwelijk wilde ik de oplei-
ding toeristische journalistiek gaan doen, want ik wilde reis-
rapportages gaan maken—zoiets als Floortje op reis, al had 
je dat programma toen nog niet. In plaats daarvan ging ik 
een half jaar met mijn man naar Spanje. Na onze terugkeer 
in Nederland vestigden we ons met de kinderen in Leiden. 
Ik ben eigenlijk bij toeval in de kledingbranche beland. Op 
een morgen kwam ik een vriendin tegen en die zei dat er 
zo’n leuk winkelpandje over te nemen was op de Langebrug: 
‘echt wat voor jou.’ Toen ben ik daar een winkeltje in ex-
clusieve tweedehands merkkleding begonnen. Dat was in 
1980. Zulke winkels had je toen nog nauwelijks, ik was de 
eerste in het Pieterskwartier. De mensen moesten er nog aan 
wennen, maar dat gebeurde al gauw want ik verkocht veel 
Puck en Hans en andere topmerken uit die tijd voor een be-
taalbare prijs.”

Trendsetter in duurzaamheid
“Eigenlijk ben ik een trendsetter in duurzaamheid. Hier 
krijgt kleding een tweede leven in plaats van te worden 
vernietigd, zoals nu zo vaak gebeurt. Ik verkoop in consig-
natie, mensen komen me de kleding brengen die ze bij na-
der inzien niet bevalt en die verkoop ik dan voor ze tegen 
een vergoeding. Vaak gaat het om miskopen, kleding die je  

Joan en Silvia van der Waals in 2017 in hun geliefde Argentinië, 
fotograaf onbekend   

Irene Prinsen voor haar winkel, foto Sarah Hart
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eigenlijk niet staat en in een impuls hebt aangeschaft, of bij 
het funshoppen. Je denkt dat het wat is, maar eenmaal thuis 
blijkt het toch niet goed bij je te passen. Ik kijk of ik het wil 
hebben en het blijft dan twee maanden hangen. Daarna gaat 
het terug, of naar het goede doel. 
Ik wil alleen merkkleding van nu hebben die op eerlijke wij-
ze is gemaakt, niet door uitbuiting of kinderarbeid en liefst 
van 100 % natuurlijke stoffen zoals wol, katoen, zijde of 
viscose, al ontkom je niet altijd aan mengsels. Mij worden 
echt de mooiste dingen aangeboden, vaak gloednieuw. Zo 

kreeg ik laatst een paar splin-
ternieuwe Lola Cruz desig-
ner laarsjes. Nieuw kosten 
ze 250 euro, hier gingen ze 
weg voor een kwart van de 
prijs—ze werden bijna me-
teen verkocht. Het is toch 
prachtig dat je zulke mooie 
kleren voor een fractie van 
de nieuwprijs kunt kopen? 
Dat is nou de kick van  
Second Trend, mijn winkel.” 

Het klantenbestand
“Toen ik begon was het eigenlijk not done om tweede 
hands kleren te kopen. Klanten kwamen via via binnen, of 
omdat ze mijn advertenties gelezen hadden. Wie eenmaal 
hier was geweest kwam terug, vaak met vriendinnen die 
dan ook weer klant werden. Zo is het gegroeid en het groeit 
nog steeds door. De laatste anderhalf jaar zijn de studenten 
terug. Ze zijn de goedkope weggooikleren zat. Daar kun je 
je niet meer met goed fatsoen in vertonen. De nadruk ligt 
nu op exclusiviteit, duurzaamheid en kringloop. Wat hier 
hangt is bijzonder, het is mooi gemaakt, van duurzame stof-
fen en heeft een goede snit. Daar kun je nog jaren plezier van 
hebben. Vooral jongere klanten zijn heel selectief. Ze willen 
betaalbare luxe, die kunnen ze zich bij mij veroorloven. De 
verscheidenheid in mijn klantenkring is groot en dat maakt 
het nog steeds leuk om te doen. De winkel is in de loop van 
de tijd meer geworden dan een zaak waar je pareltjes kunt 
opvissen, hij heeft een sterke sociale functie gekregen. Men-
sen komen binnenlopen voor de gezelligheid en een praatje. 
We kennen elkaar vaak al tamelijk lang.” 

Jubileum
“Ik had mijn 40-jarige jubileum wel willen vieren, maar co-
rona gooide roet in het eten. Ik ben blij dat we niet opnieuw 
dicht hoeven en ik hoop maar dat het zo blijft. Ik moet het 
nu vooral hebben van mijn vaste klanten. Gewoonlijk ko-
men hier in het hoogseizoen veel toeristen binnenlopen, ze 
bezoeken de Pieterskerk, het Museum van Oudheden, de 
Hortus, of dwalen in de buurt rond. Dan stuiten ze op mijn 
winkel. Die ligt precies op de route. Meestal kopen ze wat. 
Nu is er in de stad niet veel te doen. Dat is jammer, niet al-
leen voor mij maar voor alle winkels, we missen de aanloop. 
Laten we hopen dat we het ergste hebben gehad.” •

INITIATIEF

KUNST IN DE BREESTRAAT
door Marijn Versteegen

Jubileum tentoonstelling Rob van Gerner Breestraat
Juwelier Rob van Gerner vestigde zich vijf jaar geleden in 
het Jugendstilpand aan de Breestraat 90. Om dit jubile-
um te vieren, is er in de winkel sinds afgelopen september 
een tentoonstelling te zien uit de kunstcollectie van Babet-
te Claassen. Ze studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en 
werkt nu, na een master Kunst, Markt en Connaisseurschap 
als kunstconsultant in Amsterdam en verzamelt kunst voor 
haar eigen collectie. Babettes specialisatie is kunst uit de ne-
gentiende eeuw en begin twintigste eeuw en die vormt dan 
ook de kern van haar verzameling. Dat sluit mooi aan bij het 
pand waarin ze nu exposeert, want dat is in 1904 gebouwd.  

Babette Claassen: “Vanwege de huidige situatie is het niet 
mogelijk om een evenement te organiseren waarmee het 
jubileum kan worden gevierd. Om er toch bij stil te staan 
en de winkelervaring feestelijker te maken, is deze tentoon-
stelling te zien. We krijgen veel positieve reacties, het draagt 
bij aan de sfeer en mensen genieten nu extra van mooie en 
verrassende zaken, omdat iedereen veel thuis zit. Door dat 
thuiszitten is er ook meer belangstelling voor kunst. Dat va-
kanties en uitjes veelal van de baan zijn en je veel tegen de 
muren van je eigen huis aan kijkt, kan een mooie gelegen-
heid zijn om na te denken over de aankoop van een kunst-
werk, waar je dan elke dag van kunt genieten. Ook voor mij 
is dit een prachtig initiatief, omdat beurzen dit jaar niet zijn 
doorgegaan en ik op deze manier toch iets moois kan neer-
zetten. 
De tentoonstelling wisselt om de zoveel tijd en is erg divers. 
Er zijn kunstwerken te zien van bekende kunstenaars als 
Frits Mondriaan en Hermanus Willem Koekkoek, die in de 
negentiende eeuw actief waren, maar ook van een nog leven-
de kunstenaar als Frits Goosen, wiens werk doet denken aan 
de Oude Meesters. 
 

Second Trend op de hoek van de Langebrug en de 
Pieterskerk-Choorsteeg, foto Sarah Hart

Etalage juwelier Rob van Gerner Breestraat 90, foto Babette Claassen
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Hermanus Willem 
Koekkoek, Huzaar 
(1888, potloodteke-
ning), collectie Babette 
Claassen 

Bij het selecteren van kunstwerken voor deze tentoonstel-
ling heb ik niet alleen gekeken naar wat er afgebeeld wordt, 
maar ook naar het thema en de achtergrond van de kun-
stenaar. Zo is er een schilderij te zien van Jan Hillebrand 
Wijsmuller die zelf de zoon was van een horlogemaker. Dat 
achtergrondverhaal legt de verbinding met de juwelierszaak 
zaak van Rob van Gerner en maakt het kunstwerk extra toe-
passelijk voor deze tentoonstelling.
De tentoonstelling is medio augustus gestart en zal tot het 
einde van 2020 te zien zijn. Rond de feestdagen zal er iets 
zeer bijzonders te zien zijn. De kunstwerken bevinden zich 
vooral beneden, je kunt ook gewoon naar binnen lopen en 
even een kijkje nemen. Leuke bijkomstigheid: alle kunst-
werken zijn te koop. • 

SERIE

PLEVIER ZIET HEKWERK
door José Plevier

“Hek, o.(-ken), 1. afscheiding of omheining van verticale, op 
gelijke afstanden geplaatste, overdwars verbonden palen, sta-
ven of spijlen, 2. zulk een afsluiting of een deel ervan, als een 
deur draaibaar.” Aldus het woordenboek.

Een hek en een boom zitten elkaar soms in de weg en dan 
is de vraag wie de sterkste is. Bomen en hun wortels kunnen 
flinke kracht uitoefenen en tegels omhoog drukken of asfalt 
doen scheuren. Maar soms is het hek dat ze tegenkomen zo 
standvastig dat de boom het niet kan wegduwen. Dan moet 
een boom die wil doorgroeien anders te werk gaan. Daarvan 
zien we in de wijk enkele mooie voorbeelden. 

Raamsteeg
In de Raamsteeg om de hoek van de Doezastraat staat een 
grote plataan tegen het tuinhek van het kinderdagverblijf. 
Het is een simpel hek, maar toch liet het zich niet wegdruk-
ken toen de boom van onderen steeds dikker werd. De pla-
taan is toen maar door het hek heen gegroeid, de stoep op.

 

Plataan met in-
gegroeid hek in 
de Raamsteeg, 
foto Sarah Hart

Vollebregtshof
Aan de Vollebregtshof (naast 5e Binnenvestgracht 2) staat 
een tuinhek met klassieke ‘pijlpunten’, afgewisseld met ho-
gere spijlen die bekroond worden door een bol. Hier is in de 
loop van de tijd een boom tegenaan gegroeid. Het hek hield 
stand tegen de krachten der natuur en gaf niet mee. De boom 
heeft het langzamerhand in een stevige omhelzing genomen. 
Het hout heeft in een vloeiende vorm vrijwel de gehele bol en 
anderhalve pijlpunt ingekapseld. De boom is inmiddels afge-
zaagd tot een stomp van manshoogte. Wellicht dat de eige-
naar deze verstrengeling te fraai vond om de hele boom weg 
te halen. Dan zou overigens ook het hek gesneuveld zijn. •   

Hek en boom in de Vollebregtshof, foto Sarah Hart

Sanne Dresmé | Lokaal7a
06 2907 3154
www.lokaal7a.nl

   Lokaal7a.nl druk | web | divers
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STADSONTWIKKELING

FRANK KALSHOVEN EN 
PATRICIA SCHOLTE
door Marjolijn Pouw

Frank Kalshoven en Patricia Scholte zijn als gemeentelijk 
landschapsarchitect en ontwerper openbare ruimte nauw be-
trokken bij de ontwikkeling van ons groen. De laatste jaren 
is er veel moois tot stand gekomen, zoals de vernieuwing van 
verschillende parken in Leiden Noord, het Singelpark en niet 
te vergeten ons eigen Garenmarktplein. Daarnaast zijn er de 
vele geveltuintjes die enthousiaste bewoners met steun van de 
gemeente aanleggen en de door buurtbewoners geadopteerde 
stroken groen, speelterreintjes of voor insecten aantrekkelijk 
gemaakte boomspiegels. In oktober presenteerden Frank en 
Patricia op de ‘Startbijeenkomst Jan van Houtkade’ mogelijk-
heden voor vergroening van de kade. We gaan in op hun ach-
tergrond en de liefde voor hun werk.

De bevlogen keuze voor Stedenbouw
Patricia: “Als kind was ik altijd al bezig met gebouwen, 
vooral de technische en ruimtelijke kant. Na  havo deed ik 
Bouwkunde aan de hts in Rotterdam. Ik liep stage bij een 
stedenbouwkundig bureau en een architectenbureau. Tij-
dens mijn afstuderen zei mijn begeleider: ‘Jij zit eigenlijk 
de openbare ruimte te ontwerpen, daar moet je wat mee 
doen.’ Hij had gelijk, ik vond de combinatie van groen en 
openbare ruimte heel interessant. Steden worden intensief 
gebruikt en mensen wonen er dicht op elkaar. Je kunt het 
plezier in hun omgeving vergroten en de stad aantrekkelij-
ker maken door pleinen en parken aan te leggen en ruimte 
te bieden voor groen om op adem te komen. De keuze voor 
de ontwerperskant was bij mij gauw gemaakt. Het leuke van 
ons werk is dat je meteen resultaat ziet. Neem het nieuwe 
Garenmarktplein, je merkt dat het ontwerp klopt en dat 
bewoners het plein waarderen nu het klaar is.” “Het plein 
doet het goed”, zeg ik. “In deze tijd, waarin je elkaar bin-
nen niet kunt ontmoeten zitten de mensen bij mooi weer 
op de bankjes voor ‘t Kruytschip of ze fitnessen op het gras. 
Kinderen gebruiken het als speelveld en laten zich van de 
heuveltjes rollen. “Volgend jaar, als de perken zijn beplant, 
wordt het vast nog mooier”, zegt Patricia, zichtbaar verge-
noegd om dat te horen. 

Gymles op het Garenmarktplein, foto Huub Frencken 

Frank: “Ook ik hield toen ik klein was al van groen. Ik was 
graag met mijn handen bezig en maakte de gekste dingen, 
zoals een pottenbakkersschijf van een oude naaimachine. 
Ik deed mavo, maar stapte over naar havo en daarna vwo. 
Vervolgens ging ik naar de Hogeschool Van Hall Larenstein 
in Velp, voor de opleiding tuin- en landschapsarchitectuur. 
Daar kun je de technische kant uit, of die van ontwerpen. 
Ik koos voor ontwerpen, want ik wil net als Patricia het re-
sultaat van mijn plannen kunnen laten zien. Dat is bij ont-
werpen makkelijker dan bij techniek, die meer verborgen zit 
in de structuur en de voorwaarden—de presentatie van een 
park geeft mij meer plezier dan die van een torenflat. Voor 
ontwerpen moest je wel goede cijfers hebben en communi-
catief zijn ingesteld, maar gelukkig haalde ik die en kon ik 
mijn droom volgen. 
Van belang in ons vak is ook dat je goed kunt uitleggen. Om 
helder te maken waar het om gaat heb je bijna een andere taal 
nodig, je moet laten zien hoe een ontwerp ruimtelijk werkt. 
Ook moet je kunnen aangeven waarom iets haalbaar is of 
niet. Sommige ontwerpen zijn prachtig, maar ze passen niet 
in het beeld of het beleid, of zijn technisch onuitvoerbaar. 
Dat gaat verder dan ontwerpen. Je moet begrip hebben voor 
de geschiedenis van een stad en de verbondenheid daarmee 
van bewoners. Bij het openstellen van de singelparkbruggen 
dit najaar kwamen er veel mensen kijken. Je proefde de trots 
op hun stad.” 

Bewoners bij de ontwikkeling betrekken
Patricia en Frank: “Het leuke van projecten als het Garen-
marktplein of het Singelpark Jan van Houtkade is dat de 
buurt er zo nauw bij betrokken is. Het initiatief om nu echt 
het Singelpark Jan van Houtkade op te zetten komt van de 
bewoners zelf. De werkgroep Jan van Houtkade heeft veel 
voorwerk gedaan, waarbij we kunnen aansluiten. De Vrien-
den van het Singelpark zijn enthousiast en dat heeft effect 
op de gemeente, en op ons—wij hebben mooie ideeën opge-
daan en kunnen aan het werk. Het was hartverwarmend om 
te zien hoeveel mensen in de kelder van De Vriend bij onze 
presentatie waren en ondanks de hoosbuien met Michéle 
Klare (projectleider) en Edwin Orsel (bouwhistoricus Erf-
goed Leiden) het rondje door het gebied liepen om uitleg te 
krijgen over de functie van de kade in vroegere tijden en te 
bezien hoe dit stadsdeel ooit bebouwd was. 
We hebben kunnen horen wat er speelt, wat jullie missen. 
Hoe jullie de kade in de toekomst zien op het punt van ver-
keer en parkeren en hoe je dat in de ontwikkeling kunt pas-
sen van het Leidse groen. Het was ook mooi om te zien dat 
mensen graag bij de volgende fase betrokken willen worden. 
Het  voorkomt dat er achteraf onenigheid ontstaat over de 
plannen. Ook wij vonden het een hele mooie middag.” 

Waarom Leiden?  
Patricia: “Ik kom uit Capelle aan den IJssel, onder de rook 
van Rotterdam. Geen historische plaats zoals Leiden, maar 
een groeikern uit de jaren zestig die zich nog niet zo lang 
stad mag noemen. Capelle is een stuk kleiner, maar tege-
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lijk uitgestrekter in oppervlakte dan Leiden en er gebeurt 
ook daar van alles. In 2015 werd Capelle zelfs de groenste 
plaats van Nederland. Leiden is een dicht bebouwd, oud 
bolwerk met een Middeleeuws stratenpatroon en zeer veel 
mooie, historische monumenten. De mogelijkheden voor 
groen liggen hier niet voor het oprapen en het vergt een 
hoop creativiteit om ze te vinden en te benutten, maar dat 
is juist het leuke. In Rotterdam, waar ik zestien jaar geleden 
als stedenbouwkundig tekenaar ben begonnen, mocht ik 
naar hartenlust experimenteren. Daar heb ik gretig gebruik 
van gemaakt en dat komt me in Leiden goed van pas. We 
krijgen op onze afdeling alle ruimte om bij elkaar binnen te 
lopen en vragen te stellen. De sfeer is open en constructief 
en dat maakt werken prettig en makkelijk. We overleggen 
veel, maar het liefst zo weinig mogelijk in formele vergade-
ringen. Die zijn nodig voor besluiten, maar je doet er geen 
ideeën op. Bij het koffieapparaat wel. Door te praten kun je 
erachter komen waarom projecten stroef lopen en hoe je ze 
vlot kan trekken. Behalve bij elkaar gaan we ook vaak te rade 
bij Erfgoed Leiden. Aan de hand van oude plattegronden, 
prenten of foto’s kun je zien hoe het vroeger was, wat je dan 
weer kunt gebruiken voor je ontwerpen.” 

Impressie Jan van Houtkade 1, © gemeente Leiden 

 

Impressie Jan van Houtkade 2, © gemeente Leiden 

Frank: “Ik woon in Woerden, ook een oude vestingstad 
maar in tegenstelling tot Leiden te klein voor een eigen 
groenafdeling. Daar werk je alleen, hier in teamverband. 
Er worden geen specialisten ingehuurd, zoals in grote ste-
den als Amsterdam. Dat trok me meteen aan toen ik hier 
kwam solliciteren. In Leiden gebeurt heel veel en wij krijgen 
gelukkig alle ruimte om ons op de hoogte te stellen van de 
ontwikkelingen. Patricia en ik vullen elkaar goed aan, ook 
al hebben we een heel andere werkwijze. Op onze afdeling 
werken we nauw samen, we wisselen informeel van gedach-
ten voor we aan het werk gaan. Het risico dat ontwerpen 
bij nader inzien onuitvoerbaar blijken te zijn is dan minder 
groot. Voor we met ontwerpen beginnen gaan we te rade bij 
de stadsingenieurs. Zij zijn de techneuten die de bestekken 
maken en ontwerpen toetsen op hun uitvoerbaarheid. Ze 
berekenen de gevolgen voor het beheer en de financiën—
je moet wel kunnen onderhouden wat je bouwt. Het is dus 
van belang om hun gedachte te peilen. Een ontwerp moet 
technisch, ecologisch en botanisch kloppen. Het moet in 
het stadsbeeld passen en niet los staan van het gemeentelijke 
beleid. 
Elk project vergt een andere aanpak, de situatie is telkens 
anders en je moet weten wat er kan. In de loop van de ja-
ren verandert er ook het nodige. Enkele jaren geleden lag 
de nadruk bijvoorbeeld nog op parkeren en bereikbaarheid 
Daar heeft men indertijd halve binnensteden voor gesloopt. 
Neem dat overblijfsel van een viaduct in aanbouw in de 
Hoge Mors. Dat moest worden gebouwd om makkelijker 
met je auto in de binnenstad te komen. Dat zou nu ondenk-
baar zijn. Nu staan leefbaarheid en duurzaamheid voorop. 
Hoe kun je het effect van klimaatverandering ondervangen? 
Groen is weer een factor van belang, dat vind je terug in de 
politieke keuzes en het daarop afgestemde beleid. Bewoners 
worden nauw bij de ontwikkelingen betrokken. Dat is no-
dig, want ontwerpen die losstaan van hun omgeving zijn 
vogelvrij. In het Kooipark werd elke week wat gesloopt, tot 
we met buurt de herinrichting bespraken en het park herin-
gericht was. Toen werd het hun park, mensen spraken elkaar 
erop aan als iemand over de schreef ging. Leiden besteedt 
veel aandacht aan participatie, al gaat het nog niet altijd 
goed. Het voordeel van Leiden is ook dat de stad zo com-
pact is.”

De invloed van corona 
Frank: “Het was een hete, droge zomer. We mochten het 
land niet uit en de openbare ruimte werd heel intensief ge-
bruikt. Parken en stadspolders waren overvol, net als het 
water—er werd ook in gezwommen, wat nog lang niet al-
tijd veilig is. Je zag de waardering voor de openbare ruimte 
toenemen, maar ook hoe weinig we nog op dat intensieve 
gebruik zijn ingesteld.” 
Patricia: “De epidemie heeft ook effect op het werk. Je moet 
afstand houden en veel mensen werken thuis. Als ik wat af 
moet maken heb ik behoefte aan afzondering, maar ik werk 
toch liever hier. Thuis mis ik de verschillende invalshoeken, 
op kantoor werken stimuleert. Je kunt de puzzel die je krijgt 
voorgelegd alleen maar samen met anderen oplossen.” •
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INITIATIEF

TROMPE - L’OEIL OP HET KORT 
RAPENBURG
Buurtbewoonster en amateur kunstschilder Heleen Apers 
beschildert kabelhuisjes met bedrieglijk echte voorstellin-
gen. Onlangs heeft ze er een gemaakt op de hoek van het 
Kort Galgewater, aan de overkant van het Kort Rapenburg. 
In kleur is hij nog mooier dan in zwart-wit. (MP) •

BUREN ONDERNEMEN

HENK SPIES
PAKKETTEN BEZORGEN IN HET 
HEILIGE DER HEILIGEN
door Carla van der Poel

Dagelijks zien we hem langskomen. Henk Spies werkt met 
veel plezier in Leiden centrum, “de 11”, zoals de Pieterswijk 
met postcode 2311 in PostNL-jargon wordt genoemd.  
In 1988 begon Henk bij de Nederlandse Pakketdienst 
(NPD): “Bij de NPD was het altijd werken op tempo, dat 
was zeer vermoeiend.” Hoewel hij wel een kick kreeg van 
de snelheid waarmee hij in het centrum van Leiden de pak-
ketten bezorgde. Hij stapte over naar TPG en werkte eerst 

in de Haagse Schilderswijk. “Dat was dankbaar werk. De 
verscheidenheid aan mensen was daar zo gezellig.” Maar 
Leiden trok en hij kon gelukkig terugkeren naar Leiden 
Centrum waar hij tot 2003 had gewerkt. Eerstk als zelf-
standige vrachtrijder met een eigen wagen , sinds 2016 in 
dienst van PostNL. Hij wilde meer zekerheid en die kreeg 
hij bij dit postbedrijf. Als geboren Leidenaar, voelde Henk 
zich helemaal thuis in onze binnenstad. Aanvankelijk was 
het gebied rond de Schipholweg-Maredijk zijn werkterrein, 
daarna werd dat de Haarlemmerstraat. Nadat hij een keer 
een dienst in de Pieterswijk had overgenomen, werd hij ver-
liefd op “de 11” en kon hij daar vrij snel aan de slag. “De wijk 
is gewoon geweldig en monumenten vind ik mooi. Het is 
voor mij het heilige der heiligen.” Hier is hij kind aan huis, 
hier voelt hij zich gewaardeerd. Op een aantal vaste adres-
sen, bijvoorbeeld bij MAF of Bert Schrier in de Breestraat, 
krijgt hij dagelijks een kop koffie aangeboden.

Werk als hobby
Henk gaat niet naar zijn wérk als hij om 6:30 uur, veel te 
vroeg, bij PostNL in Sassenheim aankomt, maar fietst naar 
zijn hobby—het is zijn uitlaatklep. Eerst maakt hij ’s och-
tends zijn bus in orde en sorteert hij de pakketten. Kleine 
pakjes bij elkaar en de (tegenwoordig) veel grotere pakken 
op volgorde. Hij richt zijn bus in volgens zijn eigen systeem, 
de wijk zit helemaal in zijn hoofd. 
Om 7:30 uur gaat hij rijden. In tegenstelling tot bezorgers 
van andere bedrijven is Henk een relaxte rijder die, omdat 
hij zijn werk goed indeelt, efficiënt kan werken. Hij hoeft bij 
PostNL geen ‘Speedy Gonzalez’ te zijn, in theorie kan hij er 
de hele dag over doen, maar rond 16:30 uur is hij meestal 
wel klaar. Dan kan hij nog lekker een stuk gaan fietsen, wat 
hij dagelijks doet. Ook op zondag.

Ogenbedrieger van Heleen Apers op het Kort Galgewater, foto Sarah Hart
Pakketbezorger Henk Spies, foto Carla van der Poel
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Geen Sinterklaas
Zijn wijk omvat de Breestraat, Botermarkt, Aalmarkt, 
Boommarkt, Papengracht, het Pieterskerkhof en alle hofjes. 
Op maandag komt het Galgewater er ook nog bij. In de wijk 
zijn nogal wat studentenhuizen, waar veel wordt besteld. 
Dat is wel eens ingewikkeld, omdat door de grote bellen-
borden niet altijd duidelijk is wie waar woont en sommigen 
gaan dan klagen dat er te hard gebeld wordt…Mensen zijn 
over het algemeen heel blij met de zendingen, ze zeggen wel 
eens dat hij net Sinterklaas is. 
Veel mensen groeten hem als hij langsrijdt en er was een pe-
riode dat ineens iedereen met hem op de foto wilde. Het 
aantal pakketten is de laatste tijd enorm toegenomen en 
Henk denkt dat het online bestellen de toekomst heeft. •

DIEREN

DE TJIFTJAF
door Jacques van Alphen

Boule
Toen de 19-jarige vissersdochter Henriette Liberge als 
dienstmeisje werd aangenomen bij het echtpaar Simenon 
begon ook meteen de verhouding tussen Henriette en de 
schrijver George Simenon. Die verhouding zou tientallen 
jaren duren. Tijdens hun relatie wisselde Simenon van echt-
genote, scheidde voor een tweede keer en woonde daarna 
tot zijn dood samen met zijn huishoudster. Daarnaast had 
hij nog minstens 1200 andere seksuele avontuurtjes. Hen-
riette, door Simenon “Boule” genoemd, bleef hem trouw 
maar moest altijd genoegen nemen met een tweede plaats 
of minder. De vraag waarom je genoegen zou nemen met 
een tweede plaats speelt niet alleen in menselijke relaties, 
maar is ook bij dieren soms relevant. De tjiftjaf is er een goed 
voorbeeld van.
 

George Simenon met zijn eerste echtgenote Régine Renchon, bijgenaamd ‘Tigy’ en 
Henriëtte Liberge, bijgenaamd ‘Boule’. (Bron Internet)

Minimale Muziek
De tjiftjaf behoort tot een soortenrijke groep van kleine 
Eurasiatische zangvogels die erg op elkaar lijken. Ze zijn 
groenachtig of bruin op de rug met gelige of witachtig buik 
en borst, maar ze zijn wel makkelijk aan hun zang te herken-
nen. De tjiftjaf is een vogel van bossen en parken. Ze komen 

al in maart terug uit hun overwinteringsgebieden die zich 
uitstrekken van Zuid Europa tot in Afrika ten zuiden van de 
Sahara. De zang van de tjiftjaf is als de minimale muziek van 
Philip Glass, effectief met weinig variatie. De tjiftjaf man 
zingt zijn eigen naam, met wat variaties in het tempo en de 
lengte van de strofes, afgewisseld met een zacht erre, erre , 
erre, dat je alleen van dichtbij kunt horen. Opvallend is dat 
de tjiftjaf heel veel zingt, ook als andere zangvogels zwijgen 
omdat ze het druk hebben met voedsel zoeken voor de jon-
gen. Dat laatste doet de tjiftjafman dan ook meestal niet. 

Partnerkeuze
Direct na de terugkeer uit het zuiden bezet de tjiftjafman 
een territorium, dat hij fel verdedigt tegen concurrenten. De 
zang dient om andere mannetjes te waarschuwen dat ze be-
ter kunnen wegblijven, maar ook om aan vrouwtjes te laten 
weten dat ze welkom zijn. Een vrouwtje dat zich in zijn ter-
ritorium vestigt staat er wat betreft de werkzaamheden voor 
de reproductie grotendeels alleen voor. Op de bevruchting 
van de eieren na doet ze alles: ze bouwt het nest, legt eieren, 
broedt die uit, en zoekt dan het voedsel waarmee de jongen 
opgroeien. Het mannetje gaat intussen door met zingen en 
zo kan het gebeuren dat hij een tweede vrouwtje verleidt om 
in zijn territorium te gaan broeden. Ook het tweede vrouw-
tje krijgt geen hulp van de man. Het tweede vrouwtje in een 
territorium brengt minder kinderen groot dan het eerste 
vrouwtje. Het is dus beter om een man te vinden die nog 
geen partner heeft. Zo’n tweede vrouwtje is meestal wat la-
ter teruggekeerd uit het zuiden en heeft geen mannetje kun-
nen vinden dat nog geen partner had. In die situatie is het 
beter om bij een al gepaard mannetje in te trekken dan om 
helemaal niet te broeden. 
 
Het Raadsel
Het vrijwel ontbreken van ouderzorg bij het mannetje is 
raadselachtig. Als de vogel wel zou helpen met voedsel 
zoeken voor de jongen zou het paar meer jongen kunnen 
grootbrengen. Het vrouwtje zou minder uitgeput raken en 
vaker nog een tweede keer broeden. Als een vrouwtje door 

Pakketbezorger Henk Spies, foto Carla van der Poel

De tjiftjaf, foto waarneming.be
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een sperwer of een kat wordt gegrepen terwijl ze een nest 
met jongen heeft, dan neemt het mannetje de taak van het 
vrouwtje over en voert de jongen tot dat die zelfstandig zijn. 
Hij kan het dus wel maar doet het meestal niet, en we begrij-
pen niet waarom.

Tweelingsoorten
Lange tijd dachten de ornithologen dat de tjiftjaf voorkwam 
in een gebied van Portugal tot diep in Oost Azië. Recent 
onderzoek heeft laten zien dat het in feite om een aantal 
nauwverwante soorten gaat, die verschillen in zang, terwijl 
ze op het oog nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. 
Een ervan is de Iberische tjiftjaf uit Spanje en Portugal, een 
andere is de Siberische tjiftjaf. De eerste wordt af en toe in 
het voorjaar in Nederland waargenomen. De tweede is soms 
in ons land te zien in het najaar en in de winter. Ze zijn alle 
twee in de stad waargenomen. De tjiftjaf broedt onder meer 
in de hortus, het is een insecteneter die zijn voedsel zoekt in 
bomen en struiken. De jongen worden vooral gevoerd met 
rupsen.

Epiloog
Boule is kinderloos gebleven. In een interview aan het eind 
van haar leven zei ze nooit spijt gehad te hebben van haar 
keuze. Ze gruwde van het idee dat ze anders in haar dorp 
zou zijn gebleven, getrouwd zou zijn en veel kinderen heb-
ben gekregen en niet zo’n interessant leven zou hebben ge-
had. George Simenon had vier kinderen. Toen zijn dochter 
Marie-Jo op 25 jarige leeftijd zelfmoord pleegde, betreurde 
hij dat hij niet meer tijd aan zijn kinderen had besteed. Het 
antwoord op de vraag waarom de vrouwen in dit verhaal ge-
noegen nemen met een tweede plaats bleek simpel: ze kie-
zen het beste beschikbare alternatief.
Het antwoord op de vraag waarom de mannen in dit verhaal 
te weinig bijdragen aan de ouderzorg is moeilijker te beant-
woorden. •

INITIATIEF

KANTOORSCHIP BUREAU AIL-
LEURS
FASE 2 VAN HET OPKNAPPEN
door Marjolijn Pouw

In het voorjaar van 2020 (Hart van de Stadkrant nr. 159) 
vertelden Hans Greeve en Albert Kingma hoe ze kantoorschip 
Bureau Ailleurs opknapten, het Leids nautisch erfgoed dat ze 
eind 2017 aankochten. Fase 1 hebben ze in augustus afgerond, 
intussen zijn ze met fase 2 van het opknappen begonnen. Ze 
willen deze in het voorjaar in het voorjaar afronden.  

Schimmel en zwammen
Albert en Hans: “Het kantoortje is klaar, er is zelfs een stok 
gekomen voor onze Franse papegaai. In september zijn we 
met het opknappen van de oude werkplaats begonnen. Eerst 
hebben we een plankier rondom de boot gemaakt en dat 
met zeildoek afgedekt, want je zit op het water en het kan 
hier behoorlijk waaien en koud worden. Daarna hebben we 

de betimmering van de stalen wanden en het plafond afge-
haald. Deze was bijna overal door schimmel en zwammen 
aangetast, er was helaas niets meer van te gebruiken. De 
houten vloer was ook voor een groot deel weggerot. Voordat 
we verder konden hebben we die moeten aanhelen, anders 
waren we erdoor gezakt. Gelukkig konden we daarvoor de 
oude vloerdelen gebruiken die we nog van de opknapbeurt 
van het kantoortje over hadden.” 

 Roest
“De stalen buitenwanden waren doorgeroest. Roest expan-
deert en verroest ijzer krijgt twee keer zijn oude omvang. 
Het drukt alles uit elkaar en er waren veel gaten in de stalen 
wanden gevallen. Hans heeft op maat nieuwe stalen platen 
gemaakt voor de zijwanden. Aan de waterkant zitten ze al 
op hun plaats, aan de walkant moet dat nog gebeuren. De 
gaten voor de nieuwe patrijspoorten hebben we ook al aan-
gebracht, de patrijspoorten komen binnenkort. Ze worden 
eerst helemaal opgeknapt en van nieuw glas voorzien.” 

Ronde hoeken
“Toen alles op zijn plaats zat is Hans met de ronde hoeken 
van de werkplaats begonnen. Een hoek is al klaar, de ron-
ding aan de andere kant moet nog gelast worden. Het dak is 
tegelijk met dat van het kantoortje vernieuwd en van nieu-
we dakbedekking voorzien. We herstellen verder de stalen 
gevel die aan het dek grenst. Gelukkig kunnen de gedemon-
teerde, oude ramen met de kozijnen door Albert worden 
hersteld en er binnenkort door hem weer ingezet worden. 
Daar komt nieuwe, sterke beglazing in. Ook komt er nog 
een nieuw deurkozijn met een andere deur, maar in oude 
stijl. Wanden en plafond worden opnieuw betimmerd en 
geïsoleerd. Dat moet de kou buiten houden.” 

Indeling 
“We zijn nu aan het bedenken hoe we de werkplaats zullen 
indelen. Op de tekeningen kun je zien waar we aan den-
ken. Het toilet komt in de hoek, daar zat het altijd al. De 
werkbank laten we tegen de achtermuur staan. Het wordt 
passen en meten, je hebt niet veel speelruimte. Bijna alles 
wat we gebruiken krijgen we aangereikt van mensen die van 
ons plan hebben gehoord. Laatst nog die mooie deur in de 
hoek. Die komt in het kantoortje. In de winter stoppen we, 

Albert en Hans voor de werkplaats op kantoorschip Bureau Ailleurs, foto Sarah Hart
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maar in het voorjaar willen we ons karwei af maken. Wat 
we daarna gaan doen? Dat weten we nog niet, als het schip 
in zijn oude glorie is hersteld mag de Hart van de Stadkrant 
weer langskomen.” • 

STADSONTWIKKELING

SINGELPARK 
JAN VAN HOUTKADE
Begin 2019, de aanleg van het Singelpark is verderop in de 
stad in volle gang. Een groep bewoners van de Jan van Hout-
kade wil het park zo gauw mogelijk doorgetrokken zien over 
hun kade, de nog steeds ontbrekende schakel tussen het 
Plantsoen en de Boisotkade. De plannen van de Vrienden 
van het Singelpark lagen er al maar de uitvoering voor het 
deel Jan van Houtkade leek te zijn opgeschort, ook al past 
verdere vergroening van de binnenstad in het programma 
van het college van B&W. Was er een beter moment om een 
burgerinitiatief te starten? 
De groep organiseerde een eerste bijeenkomst in restaurant 
Babbels. De belangstelling was groot en een aantal van de 
aanwezigen richtte de Werkgroep Jan van Houtkade op. 
Deze nam het op zich om de mogelijkheden te verkennen 
voor uitbreiding van het Singelpark op de kade en de ge-
meente te zijner tijd een opzet aan te bieden. De Vrienden 
van het Singelpark werden erbij betrokken, de winkeliers-
vereniging HerenDoeza (Herenstraat/Doezastraat), de 
wijkvereniging PAL Leiden. We zetten onze gedachten op 
papier en zochten contact met de gemeente, die enthou-
siast reageerde. Toen we wisten wat we wilden bundelden 
we onze bevindingen in het rapport Resultaten Werkgroep 
Jan van Houtkade, dat op 25 september in de striemende 
regen op uitnodiging van de gemeente aan wethouder Ash-
ley North werd aangeboden in de Startbijeenkomst Jan van 
Houtkade. 
De gemeente had niet stilgezeten. Michèle Klare, als pro-
jectleider openbare ruimte onder meer betrokken bij de 
herinrichting van het gebied rond de Rijnsburgersingel-Ma-
resingel en in onze wijk het Van der Werfpark, werd als 
projectleider voor de herinrichting van de Jan van Houtka-
de aangewezen. Zij had de Startbijeenkomst voor de kade 
georganiseerd. Deze werd druk bezocht en verliep ondanks 
het beestachtige weer en de beperkingen vanwege corona 
vlekkeloos. Frank Kalshoven, en Patricia Scholte, respectie-
velijk gemeentelijk landschapsarchitect en ontwerper open-

bare ruimte, lieten in de kelder van Restaurant de Vriend 
aan de hand van het hun mooi verzorgde Werkschrift Jan 
van Houtkade Singelpark en enkele maquettes aan verschil-
lende groepen belangstellenden de mogelijkheden zien. 
Buiten ging Edwin Orssel, als bouwhistoricus verbonden 
aan Erfgoed Leiden en Omstreken, in op de geschiedenis 
van de Jan van Houtkade en het gebied er omheen, waarna 
een rondleiding volgde. Het was een plezierige vorm van 
burgerbetrokkenheid.  
Intussen heeft de gemeente een nieuwe werkgroep in het le-
ven geroepen, de Werkgroep Jan van Houtkade 2.0. Begin 
december was de eerste bijeenkomst. 

Gertjan Bots
Voorzitter Werkgroep Jan van Houtkade

DIEREN 

SJAKIE DE FIETSPADKREEFT
door Aaf Verkade

Daar staat hij met zijn rode lijf en verspert je de weg. Drei-
gend wuift hij met zijn knobbelige scharen: “zal ik je even 
knijpen?!” De rode Amerikaanse rivierkreeft–Sjakie voor 
ingewijden–wordt steeds vaker gezien op oevers en fietspa-
den. Waar komt deze rode rakker vandaan, of beter gezegd: 
waar gaat hij heen? Ze zijn bijvoorbeeld uitgezet door kas-
teelheren in de vorige eeuw, die er een delicatesse in zagen. 
Ook zijn ze losgelaten door aquariumhouders (foei!). Re-
delijk ongehinderd door natuurlijke vijanden koloniseren 
ze heel Europa. Onderweg naar volwassenheid vervellen ze 
tientallen keren om uiteindelijk zo’n 14 centimeter groot te 
worden—antennes en klauwen niet meegerekend.

Kreeft voor de meerkoeten en futen
Deze vurige stadswaterbewoners gaan in het najaar trippe-
lend over de bodem én over de weg op pad, omdat het vol-
gens hun biologische klok tijd wordt om hun leefgebied uit 
te breiden. De term invasieve exoot is hier gepast: deze soort 
weet zich prima te handhaven in zijn nieuwe leefomgeving 
en richt vervolgens veel schade aan. De tienpotigen zijn 
niet alleen schadelijk door hun allesverslindende vraatlust, 
ze graven ook nog eens diepe gangen in oevers en vertroe-
belen het water. Hun graafwerk in Witte en Zoeterwoudse 
Singel was zó effectief, dat de beschoeiing vervangen moest 
worden. Nu de gravers meer out in the open zijn, worden ze 
hopelijk vaker gepakt door meerkoeten en futen. Een groei-

Resultaten werkgroep Jan van Houtkade, © Gertjan Bots
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end aantal inheemse (van oorsprong Nederlandse) viseters 
maakt zo langzamerhand kennis met dit lekkere hapje. 

En kreeft op tafel
Er zijn steeds meer koks die de talrijke (gratis!) exotische 
kreeften afnemen van beroepsvissers. Ook zijn er lokale be-
woners die ze op de buurtbarbecue leggen. Als we de na-
tuurlijke vijanden helpen kennis te maken met deze nieuwe 
voedselbron, zou er op termijn wel eens een beter evenwicht 
kunnen komen onder het oppervlak. Er zijn al waarnemin-
gen gedaan van watervogels die de beestjes ‘ontklauwen’ en 
het garnaal-achtige lijf met smaak oppeuzelen, zoals reiger, 
meeuw en kauw. Er is zelfs een onbevestigde waarneming 
van een Leidse schildpad met een kreeft!

Zelf een kreeft spotten? 
Zie de tips op zakgids.nl om met een sterke zaklamp veilig 
langs de oevers op pad te gaan. Ruim een half uur na zons-
ondergang komen ze uit hun schuilplaats en kun je ze bij 
het zaklampvissen tegen de kademuren en over de bodem 
zien wandelen. Meer weten? Zie www.onderwaterleiden.nl. 
Reageren? info@onderwaterinleiden.nl . •

INITIATIEF 

STUDIEBEGELEIDING 
UIT HET HART
door Marjolijn Pouw en Marijn Versteegen

Studenten kampen nogal eens met een studieachterstand. Ze 
studeren dan niet nominaal—zo heet vertraging in je studie 
tegenwoordig—en hun achterstand kan ze veel geld kosten. 
De universiteit helpt ze weer op weg, maar heeft te weinig 
middelen in verhouding tot de vraag. Begeleiding door andere 
instellingen is vaak erg resultaatgericht en zo gaan talent en 
levenslust verloren. Farina Tahir en Ita de Hes, professionele 
coaches met een brede onderwijservaring als docent en men-
tor, besloten om het anders aan te pakken. Onder de naam 
3Stepcoaching zetten ze alternatieve studiebegeleiding op, die 
uitgaat van talent, motivatie en belangstelling. 

Ervaringsdeskundigen 
Farina: “De profielkeuze van leerlingen wordt maar 
al te vaak ingegeven door hun schooladvies en achter-
grond. Op scholen is er gewoonweg te weinig tijd om 
echt uit te zoeken wat de leerling wil en aankan. Ou-
ders en leraren spelen een grote rol in het bepalen van 
de studierichting en dat is begrijpelijk, aangezien de 
leerlingen al op jonge leeftijd hun profielkeuze moe-
ten maken. Ze zitten dan nog volop in de puberteit 
een hebben andere dingen aan hun hoofd. Zo ging 
het bij mij jaren geleden ook. Mijn ouders wilden dat 
hun kinderen vooruit kwamen in de wereld en had-
den maar drie beroepen voor ogen: dokter, advocaat 
of juf. In mijn laatste havo-jaar deed ik een beroeps-
keuzetest. Daaruit kwam het advies naar voren dat 
een baan als secretaresse of administratief medewerk-
ster bij mij zou passen, maar dat paste helemaal niet 
bij me. Als zeventienjarige had ik heel andere dro-
men, maar ik wist niet hoe ik die in werkelijkheid kon 
omzetten. Toen ben ik de hbo-lerarenopleiding gaan 
doen, want een vriendin van me deed dat ook. Ik heb 
er geen spijt van gehad. Vijftien jaar heb ik met on-
gelofelijk veel plezier in het onderwijs gewerkt. Eerst 
als leraar in het basisonderwijs en vmbo, daarna als 
mentor, stage- en loopbaanbegeleider in het vmbo en 
mbo. Als ik mezelf had gecoacht volgens onze 3Step-
methode dan was eruit gekomen dat ik, met mijn 
belangstelling voor wat mensen drijft, management 
of PR en communicatiewetenschappen had moeten 
studeren. Maar dat heeft geen docent in mij gezien. 
Ik hou ervan om met studenten te bekijken welke 
loopbaan bij ze past, ongeacht het schooladvies en 
de eventuele druk die er op ze wordt uitgeoefend. Ik 
wil met ze uitzoeken hoe ze daar kunnen komen. Het 
is hun keuze, die voor een belangrijk deel hun leven 
bepaalt en daar moeten ze zich wel gelukkig bij voe-
len. Toen ik Ita tegenkwam en merkte dat zij er net zo 
over dacht zijn we vanuit onze passie met 3Stepcoa-
ching begonnen.”
Ita: “Ook ik spreek uit ervaring. Ik deed vwo en ging 
volgens plan naar de universiteit, waar ik kunstge-
schiedenis ging doen. Dat maakte ik niet af, want 
mijn hart lag bij ballet. Ik stapte over, volgde ver-
schillende particuliere dansopleidingen en behaalde 
het certificaat voor dansdocent. Vervolgens zette ik 
een balletschool op die ik na tien jaar weer van de 
hand deed. Intussen was ik bij het management be-

Sjakie en Sushi, © Onder water in Leiden 

Farina Tahir en Ita de Hes, foto 3Stepcoaching
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trokken van een centrum voor kunst en cultuur en volgde 
daarnaast de hbo-opleiding bedrijfspsychologie en coa-
ching. Deze heb ik afgerond, net als de professionele post 
hbo-coachingsopleiding. Ik leerde Farina kennen en we ble-
ken elkaar goed aan te vullen. Onlangs heb ik mijn baan bij 
het cultuurcentrum opgezegd om me meer aan coaching te 
kunnen wijden. Ouders hebben het beste met hun kinderen 
voor, maar weten niet altijd tot ze door te dringen. Dat geldt 
vaak ook voor docenten. Wij gaan vanuit een neutrale po-
sitie met een frisse blik met de studenten in gesprek, hierbij 
kunnen ze ontdekken waar ze naartoe willen werken.” 

Vertraging door een verkeerde studiekeuze
Farina: “Studenten lopen soms vast, omdat ze een studie 
hebben gekozen die niet aansluit bij hun diepste wensen of 
mogelijkheden. Ze moeten dan iets afronden waarvoor ze 
de motivatie missen en dat gaat ze tegenstaan. In zo’n geval 
kun je beter eerst uitzoeken wat bij je past en dan omscha-
kelen, maar dat is tegenwoordig niet zo makkelijk. Studie-
financiering is verleden tijd, je bouwt alleen maar hogere 
schulden op. Ouders zijn vaak heel bepalend, ook al omdat 
ze meebetalen aan je studie. Je bent afhankelijk van ze en wil 
niet dat ze de geldkraan dichtdraaien, maar uiteindelijk gaat 
het om jouw toekomst. Zij hebben hun keuze al gemaakt, jij 
moet jouw droom volgen en voorkomen dat je in een neer-
waartse spiraal raakt.”

Ita: “De klassieke loopbaanbegeleiding gaat uit van het eer-
der bepaalde studieadvies. Dat is maar al te vaak gebaseerd 
op algoritmen die voortvloeien uit de klassieke IQ testen. 
Er is niks tegen een goede intelligentietest, maar die helpt 
je meestal niet om uit een impasse te raken. Daar zijn ge-
sprekken voor nodig, waarin je met je begeleider nagaat 
waar het aan schort. Wij richten ons niet zozeer op psy-
chische problemen of inhoudelijke begeleiding—daar zijn 
andere trajecten voor—maar op aanleg en belangstelling in 
verhouding tot de gekozen studie. Die biedt vaak meer mo-
gelijkheden dan wordt aangenomen. Studie is een enorme 
investering, stagnatie kost dus ook een hoop geld. Je kunt 
je veel ellende besparen als je snel over een dood punt heen 
bent en begeleiding is een goede investering. Ouders weten 
dat, maar studenten ook. Zij zijn maar al te vaak bereid om 
zelf de begeleiding te betalen.”

Veranderingen op de arbeidsmarkt 
De tijd van een baan voor het leven is voorbij. De arbeids-
markt verandert snel en niet alleen een studie is bepalend voor 
je loopbaan, maar ook de manier waarop je omgaat met ver-

anderingen op je vakgebied en je je weet aan te passen. Ita en 
Farina willen zich ook op volwassenen richten. 
Farina: “Mensen stranden maar al te vaak in een beroep 
waarin ze zich ongelukkig voelen. Ze zijn erop uitgekeken 
of erin beland zonder er bewust voor te hebben gekozen. Ze 
worden wakker en bedenken dat het leven te kort is om in 
een baan te blijven hangen waar ze geen voldoening in heb-
ben. Het kan ook gebeuren—zoals nu bij de corona-crisis—
dat ze hun baan kwijtraken en moeten omschakelen. Ook 
deze mensen willen we helpen, we kunnen met ze bekijken 
welke mogelijkheden zij met hun arbeidservaring hebben, 
of hoe ze zich zouden kunnen omscholen. We geven ook 
sollicitatietraining. Solliciteren is spannend, in de opleiding 
wordt er over het algemeen te weinig aandacht aan besteed, 
maar het is nogal belangrijk. Wij kunnen mensen helpen 
met het opstellen van een goede sollicitatiebrief met cur-
riculum vitae en profiel. We oefenen gesprekken en geven 
tips voor een goede presentatie waarbij alle mogelijkheden 
worden benut.”
Ita: “Studenten staan op de drempel van een professio-
neel leven. Wij richten ons niet alleen op het inlopen van 
studievertraging, al ligt daar het zwaartepunt, maar ook 
op opleidingsvragen. Je kunt zonder van studierichting te 
veranderen een andere richting uitgaan. Wij helpen bij de 
bepaling van deze keuze. Als het om studievaardigheden 
gaat of psychische problemen kunnen we doorverwijzen. 
Zo werken we nauw samen met andere instellingen bijvoor-
beeld Studiemeesters, een landelijk instituut met de nadruk 
op de techniek van het studeren. Bij ons ligt de nadruk op 
wat je wil bereiken.”

Het verschil  
Farina: “Onze kracht ligt in de directe, persoonlijke bena-
dering. In drie achtereenvolgende gesprekken met elk een 
concreet doel gaan we na wat ze tot nu toe hebben gedaan 
en wat wel of niet heeft gewerkt. De eerste stap hebben we 
de Start genoemd. Aan de hand van de levenslijn, bekijken 
we successen en haperingen. Dan volgt de tweede stap, de 
Tick. Wat spreekt je aan? Wat drijft je? Waar liggen jouw 
mogelijkheden en kansen? De derde stap is de Epiphany, 
oftewel de ‘openbaring’. Wat we in onze praktijk vaak mer-
ken is dat er tijdens het derde gesprek een doorbraak komt 
- de ogen lichten op, de puzzelstukjes vallen op hun plaats. 
Aan de hand van wat er uit de eerdere gesprekken naar vo-
ren is gekomen gaan we samen op zoek naar antwoorden. 
Die vinden de mensen zelf, maar wij helpen ze met de be-
wustwording. We baseren ons uitsluitend op de eigen wen-
sen en verwachtingen van studenten. Daarbij denken we in 
mogelijkheden en niet in beperkingen - er leiden vele wegen 
naar Rome. Maar als je iets heel graag wil, dan zul je ervoor 
moeten werken, het gaat dus niet zonder inspanningen. Als 
we deze drie stappen hebben doorlopen, maken we een Plan 
van aanpak met hen voor hun verdere studie of loopbaan, 
afhankelijk van de fase waarin ze zitten. Daarna blijven we 
ze nog een jaar volgen. We houden contact om te zien hoe 
ze ervoor staan.” 

Meer weten? Ga naar www.3stepcoaching.eu, of bezoek 
3Stepcoaching Herenstraat 9. •

Farina Tahir en Ita de Hes, foto 3Stepcoaching

Ita de Hes voor 3Stepcoaching in de Herenstraat, foto Sarah Hart
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STADSONTWIKKELING 

DE DON QUICHOT VAN DE AU-
TOLUWE BINNENSTAD
door Thomas Biesheuvel

De Voetgangersbeweging Nederland is in oktober 2019 
opgericht als ANBI-stichting door een aantal Leidse be-
stuurders met als doel: “het behartigen van de belangen van 
voetgangers in zijn algemeenheid, daarbij inbegrepen de in-
clusieve verplaatsing van mensen met een beperking.” 
Met een grote STEUN ONS-knop op de website kunt u 
belastingvrij doneren. De stichting kan gezien haar activi-
teiten en doelstellingen nooit als belanghebbende worden 
beschouwd van onze binnenstad en ondergetekende betwij-
felt of hun keuze van het Rapenburg als eerste “prestigepro-
ject” niet in strijd is met de statuten en de maatschappelijke 
betamelijkheid. 
Op 2 maart 2020 pleitte de stichting in een brief aan de ge-
meente voor een autovrij Rapenburg en op 5 maart hebben 
daarop D66, GroenLinks en de PvdA daarop hun steun be-
tuigd. Van Bree (GL): “Het Rapenburg is één van de mooi-
ste grachten die Leiden heeft, het zou visueel nog aantrekke-
lijker zijn als er minder auto’s op de kade staan. Daarnaast is 
het relatief makkelijk de kades autovrij te maken, gezien het 
niet een doorgaande weg is.”
 Het is typerend voor het gevoel van sommige buurtbewo-
ners onder wie ikzelf, dat onze argumenten tegen de ge-
dwongen verdwijning van de auto in de binnenstad door 
de gemeente stelselmatig worden genegeerd. Vergaderingen 
bijwonen, inspreken en deelnemen aan het participatiege-
sprek, uren spenderen aan een tegengeluid, maar nooit als 
echte belanghebbenden iets terugzien van onze bezwaren in 
de reactie van de gemeente of het beleid. Wij vonden onszelf 
slechts terug onder “buurtbewoners”, als laatste en vijftiende 
stakeholder in de notulen van het participatieoverleg. 

Wat deed de stichting goed en wij fout? 
Reflecterend op deze bevindingen dacht ik terug aan de ge-
meenteraadsvergadering die ik online bijwoonde, de week 
na mijn inbreng op 7 juli 2020. De Partij van de Dieren 
kwam daar met het idee om met belastinggeld een bewust-

wordingscampagne “autoluw leven Leiden” te starten (dit 
idee haalde het niet). Een auto hebben was voor de PvdD 
klaarblijkelijk een foute, ondeugdelijke opvatting. In het 
participatieoverleg enkele maanden later waren voor-en te-
genstanders uit de buurt het nog met elkaar eens geweest: 
het aanpakken van bestelbusjes, zoekverkeer, foutparkeren 
en rondslingerde fietsen zou meer bijdragen aan een verbe-
terd verkeersklimaat in de binnenstad dan het uitgestippelde 
beleid van de gemeente met een focus op het terugbrengen 
van auto’s in het straatbeeld. Hans Slot, mede-participant 
en voorstander van autoluw Leiden, vatte de conclusie mooi 
samen: “het beste blik, is mijn eigen blik en dus zal ik ook de 
andere parkeerplaatsen moeten gedogen”. Velen van ons wo-
nen hier mede omdat ze in de buurt kunnen parkeren. Het 
diverse straatbeeld met jonge en oude mensen kenmerkt het 
prettige karakter van de buurt. Auto’s maken daar (nog al-
tijd) een integraal onderdeel uit. 

Wij vonden geen gehoor bij de gemeente. Dat bleek onder 
meer uit een artikel van 29 oktober op Sleutelstad over de 
autoluwe corona-pilot: “zomer autoluwe binnenstad be-
valt stadsbestuur goed”, gevolgd door: “het is in ieder geval 
duidelijk dat de ‘tijdelijke’ autoluwe binnenstad van afgelo-
pen zomer terugkomt, maar dan definitief ”. Hier worden 
de kersen van de taart geplukt door een stadsbestuur dat 
allang besloten heeft hoe onze toekomst eruit ziet. In het 
participatieoverleg werd duidelijk dat de plannen voor de 
autoluwe binnenstad sowieso binnen de bestuurstermijn 
van Ashley North (GL) zullen worden doorgevoerd, terwijl 
de parkeervisie al eerder vast was komen te staan. Ik voelde 
mij Don Quichot, een dolende strijder met een naïeve kijk 
op de wereld.

Toch is er hoop: per 1 januari wordt het aantal aan te vragen 
parkeervergunningen voor nieuwe bewoners veranderd, 
maar blijft dit aantal voor de huidige bewoners gelijk. Een 
belangrijk tegenvoorstel dat door de gemeente is overgeno-
men. Daarop heeft de kerstman mij gevraagd met een nieuw 
voorstel te komen: zonder oplossing voor de rondslingeren-
de fiets, doet u helemaal niets. •

STADSONTWIKKELING 

VAN DER WERFPARK
OPKNAPBEURT EN GELUIDS-
OVERLAST
door Werkgroep Van der Werfpark 
Eduard Groen, Huub Frencken, Adri Klaassen 
   
Opknapbeurt
De eerste fase van de opknapbeurt van het Van der Werf-
park is inmiddels uitgevoerd. De paden zien er een stuk aan-
trekkelijker uit nu het asfalt is vervangen door zogenaamde 
‘halfverharding’. Over het plan voor de tweede fase hebben 
we in september overlegd met de projectleider en ontwerp-
ster van de aanpassingen. Het voorontwerp uit oktober 
2017 is inmiddels op enkele kleine onderdelen aangepast. 

Rapenburg eind jaren ’60, fotograaf onbekend collectie ELO 
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Het zal naar verwachting van februari tot april ’21 worden 
uitgevoerd. Het komt er kort samengevat op neer dat: 
• de hoofdstructuur van het park zal worden gehand-

haafd;
• vijftien plantvakken worden onderscheiden, ieder met 

hun eigen karakter: open naar het Steenschuur toe en 
schaduwrijk aan de zijde van de Raamsteeg, elk met de 
daarbij behorende beplanting;

• de hoge heesters worden vervangen door lagere beplan-
ting, waardoor de openheid van het park wordt bevor-
derd en het zicht op het Van der Werfmonument wordt 
verbeterd;

• de toegangshekken worden verwijderd zodat “de en-
trees uitnodigend zullen zijn”;

• de verlichting van het park zal niet worden gewijzigd.

De verbinding van het park met de Raamsteeg is in dit plan 
niet meegenomen, omdat tijdens de participatiebijeen-
komst bleek dat omwonenden dat geen goed idee vonden.
 
De hekken verdwijnen
Ondanks ons vurige pleidooi voor handhaving van de toe-
gangshekken worden ze dus toch verwijderd. De gemeente 
blijkt vooral gevoelig voor het pleidooi van het Platform ge-
handicapten Leiden, dat stelt dat fietssluisjes het park niet 
voor iedereen toegankelijk maken. Onze tegenwerping dat 
in Leiden op allerlei plekken goed functionerende sluisjes 
staan en dat scootmobielers meer last zullen ondervinden 
van langs hen heen schietende fietsers, kon de gemeente niet 
op andere gedachten brengen. Ook onze suggestie om de 
hekken te handhaven en de kleine ingang op de Doezastraat 
als toegang voor rolstoelers te gaan aanmerken, kon de ge-
meente niet vermurwen.
Dus zullen de hekken verdwijnen en is besloten de ontwik-
kelingen gedurende het komende zomerseizoen te moni-
toren. In het najaar van 2021 zal in overleg met o.a. onze 
werkgroep een evaluatie van het gebruik van het park en 
eventuele overlast door fietsers e.d. plaatsvinden. Zo nodig 
zullen dan alsnog fietssluisjes worden geplaatst.

Geluidsoverlast
Door corona is het gebruik van de openbare parken sterk 
toegenomen. Dat was duidelijk te merken in de zomer en 
op mooie herfstdagen. Heel begrijpelijk en gelukkig is er 
zo’n ‘vluchtruimte’ uit een semi-lockdown. Maar het bete-

kent ook dat het des te noodzakelijker wordt om de regels 
voor het gebruik zo aan te passen dat we elkaar niet ook nog 
eens meer gaan irriteren en storen. Het houdt ook in dat de 
inrichting van de openbare ruimte hier en daar zal moeten 
worden aangescherpt. 

 Ingang Van der Werfpark bij appartementencomplex ’t Kruytschip, foto Sarah Hart

In ons gesprek hebben we dus verzocht om het park zo in te 
richten dat overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dat 
leverde slechts op dat het groen aan de entree aan de Garen-
marktzijde iets zal worden uitgebreid en dat een bankje in 
die buurt zal worden verwijderd.
Daarvóór hebben we er op allerlei manieren bij de ge-
meente op aangedrongen om een regeling te treffen tegen 
de geluidsoverlast in de nachtelijke uren. Zo hebben we in 
september bepleit om na 11 uur ’s avonds alleen verblijf toe 
te staan ten westen van het Van der Werf-monument. (Een 
soortgelijke regeling is getroffen voor een deel van het Huig-
park.) We wezen er daarbij op dat ‘t Kruytschip fungeert als 
een klankkast die het geluid uit het park versterkt.
De gemeente plaatste op donderdagochtend 17 september 
een bord aan de entree van het park met de mededeling dat 
scherp gehandhaafd zal worden in geval van overlast. De po-
litie kon snel aan de slag, want ’s avonds vond in het park een 
feest plaats van meer dan honderd studenten! •

INITIATIEF 

HONDERDDUIZEND BOMEN 
EN EEN BOS VAN DRAAD
door Charlotte Boschma

Wijkbewoonster Clariet Boeye deed mee aan het kunstproject 
‘Honderdduizend bomen en een bos van draad’, dat van 9 juli 
tot 30 augustus in de Hortus Botanicus werd uitgevoerd: “Ik 
hoorde van een kunstwerk dat geborduurd wordt door vrijwil-
ligers en dat uiteindelijk zichzelf vernietigt. Hoe zou dit gaan, 
en waarom?”, vroeg ze zich af. Hieronder vertelt ze dat. 

De bedoeling van het kunstwerk
“Honderdduizend bomen en een bos van draad is een groot 
project, opgezet door kunstenares Sara Vrugt, in samen-
werking met Stichting Verweven, waarbij een wandkleed 

Plankaart Van der Werfpark, © gemeente Leiden
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van 100 m2 in vier steden geborduurd wordt. In iedere stad 
wordt een pop-up atelier opgesteld waar vrijwilligers tien 
meter borduren. Iedereen kon er aan meedoen, ervaring was 
niet noodzakelijk. Het begon in de Centrale Bibliotheek 
in Den Haag in de winter van 2019/2020, in de lente werd 
het verplaatst naar Amsterdam in social design studio The  
Beach, in de zomer was het in de Hortus Botanicus in Leiden 
en nu wordt er in Enschede in De Museumfabriek gewerkt. 
Helaas is het werk op dit moment stopgezet, omdat de mu-
sea in verband met corona gesloten zijn. Hopelijk is dat tijde-
lijk. Uiteindelijk zal het resultaat in Museum Mesdag in Den 
Haag tentoongesteld worden.” 

 Ontwerp van het wandkleed, foto Josine Jansen 

De bedoeling van het project is om aandacht te vragen voor 
het planten van honderdduizend bomen, zowel in Neder-
land als in de tropen. Dat gebeurt in samenwerking met de 
non-profit organisatie TreeSisters, te vinden op de website 
van het project honderduizendbomen.nl: “Google ze, ze 
zijn echt geweldig!” en het Instituut voor Natuureducatie 
(IVN). Particulieren en bedrijven kunnen geld doneren. 
De voorstelling die geborduurd wordt op een zwarte, trans-
parante stof is een bos van vier meter hoog in de vier jaar-
getijden. In elke stad wordt één van de jaargetijden gebor-
duurd. Tijdens het borduren werd mensen gevraagd om hun 
verhalen over bomen te vertellen. Die verhalen krijgen een 
plaats in het geborduurde bos, tussen de wortels van de bo-
men. Samen vormen ze een kunstwerk waarin je in gedach-
ten kunt verdwalen. 

Liefde voor handwerken
Clariet Boeye houdt van handwerken. Zij zit met een groep 
vriendinnen in een naaiclub. Ze vertelt: “Ik maak deel uit van 
een ‘tornclub’, we vermaken tweedehands kleding en oude 
kleren, bijvoorbeeld een broek tot een hesje of twee rokjes 
tot een broek. Dat begint natuurlijk met tornen. De club is al 
jaren geleden opgericht om consumeren te verminderen. We 
hebben ook al eens samen met andere vrouwen een wandkleed 
gemaakt naar een ontwerp van Gijs Frieling, een paradijstuin.”  

“Ik hoorde van het project van Sara Vrugt en gaf me op om 

een paar dagdelen mee te borduren. Het was de warmste tijd 
van de zomer, we zaten in de kas van de Hortus aan lange ta-
fels waar het wandkleed overheen lag. De voorstelling was al 
op het kleed aangebracht, en twee vrouwen gaven instructie 
over de steek en de kleuren die je moest gebruiken. We waren 
met acht mensen waarvan ik niet iedereen kende maar we 
kregen meteen leuk contact. Het was geweldig om te doen. 
Het is een ongelofelijk arbeidsintensief project, want ieder-
een borduurde in drie uur zo’n drie blaadjes.”

Resultaat
Er wordt dus een jaar geborduurd, zes uur per dag door acht 
mensen (ook mannen overigens). Wanneer het klaar is zal 
het werk tentoongesteld worden in Museum Mesdag. Het 
wordt opgespannen in een metalen frame in spiraalvorm 
waar je in kunt lopen. Alsof je door het bos loopt. En daarna 
wordt het vernietigd? Clariet: “Nee niet echt. De uiteindelij-
ke plek waar het kunstwerk komt wordt nog uitgezocht. Dat 
zal een bos of park zijn. Uiteindelijk zoekt Sara samen met de 
Hortus zaden uit om onderaan die spiraal te zaaien. Dan zal 
het bos van draden door echte planten overgroeid worden. 
De natuur zal het overnemen. Het verdwijnt en het vergaat. 
Dat is toch ook een mooi idee.” •

INITIATIEF 

EDUCATIEVE ZOUTKISTEN OP 
DE BOISOTKADE
door Aaf Verkade 
(Projectleider Vissenmonitoring, KNNV afd. Leiden e.o.)

Onderaan elke Leidse brug of helling staat er een: zo’n grote 
houten kist. Hebt u de zware deksel wel eens opgetild? Elke 
kist bevat strooizout, waarmee winterse gladheid al ‘peke-
lend’ wordt bestreden. Met een beetje geluk zit er een oude 
maatbeker in, zodat u zelf het zout over de stoep kunt uit-
strooien, als de nood aan de man is. In de Havenwijk zijn de 
afgelopen jaren twintig van deze kisten onopvallend inge-
zet voor het in beeld brengen van de onderwaterbewoners. 

Clariet Boeye aan het borduren in de Hortus, foto Tilleke Jansen
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Elke plaat bevat een informatief portret van een vis, krab of 
kreeft, zo zijn er al 26 soorten geteld in de Leidse grachten. 
Zie ook: zoutkistenroute.nl 

Water verbindt 
Projectleider Aaf Verkade is ook in de PAL-wijk regelmatig 
met stadswater gerelateerde activiteiten bezig. Ze kreeg van 
nieuwsgierige toeschouwers al gauw de vraag “mogen wij 
in onze wijk ook zo’n representatieve prent over onze eigen 
stadsnatuur? We weten nog wel een kist!” Daarop volgde 
dit voorjaar een serieus adoptieproces van twee zoutkisten 
op de Boisotkade. Ze zijn door een aantal omwonenden en 
Vrienden van het Singelpark ter hoogte van restaurant Bab-
bels en het Regionaal Archief opgeknapt en van nieuwe lak 
voorzien. Deze winter kunt u het resultaat zelf bekijken, dan 
plaatst Onder water in Leiden de educatieve platen.

Verfbeurt van de zoutkist op de Vreewijkbrug bij Babbels, © Onder water in Leiden 

De voorwaarden voor de adoptie van een gemeentelijke 
zoutkist zijn streng: omwonenden wordt verzocht graffiti 
zo snel mogelijk te verwijderen. De verflaag moet eens per 
jaar goed nagelopen worden en kleine beschadigingen moet 
men zelf repareren. Het ontwerp moet passen in een goed-
gekeurd sjabloon. In ruil voor de adoptie worden onder-
houdsmaterialen gratis geleverd en wordt, in goed overleg, 
elke zwaar beschadigde kist liefdevol gerepareerd door het 
gemeentelijke zoutkistenteam.

Dieper leren kijken 
Er wordt al reuzeveel geflaneerd langs de stadswateren en 
het aantal flaneurs zal blijven toenemen. Bovenop een brug 
uitpuffen en in het glasheldere water diverse soorten vissen 
zien zwemmen is inmiddels al bijna overal mogelijk. Hoe 
fijn zou het zijn als er op prettige leeshoogte een onopval-
lend tableau staat dat u -zonder mobieltje- dieper leert kij-
ken? De zoutkistprenten zijn de oplossing, ze verbinden de 
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Clariet Boeye aan het borduren in de Hortus, foto Tilleke Jansen

Pieter de Jong maakt een zoutkistprent, © Onder water in Leiden  

blauwe met de groene stadsnatuur, zoals het verhaal over li-
bellen en kikkers. Die gebruiken de grachten, waterplanten 
en natuurvriendelijke oevers voor voortplanting, voedsel 
zoeken en om te schuilen. Voor een natuurgetrouwe weerga-
ve is informatie opgevraagd bij lokale bewoners, (amateur)
biologen en fotografen. Ook de HVOL (Historische Ver-
eniging Oud Leiden) keek mee: in dit geval naar de plaat 
over het iconische water van de Vliet. 

Steun in alle vormen welkom
Als u dit project wil steunen kan dat in de vorm van spier-
ballen (schuren, schilderen, graffiti wegpoetsen), dan wel 
voor het doorgeven van grotere beschadigingen aan info@
onderwaterinleiden.nl. U bent ook van harte uitgenodigd 
een plaat te helpen co-financieren via de knop ‘doneren’, bo-
venaan de website OnderwaterinLeiden.nl. 
De kosten zitten in de coördinatie: het vormgeven van alle 
verzamelde teksten, foto’s en anekdotes per straatspecifieke 
plaat, waarna gespecialiseerd drukwerk volgt. Na een laatste 
revisie van de kist volgt de eindmontage van de plaat. En 
misschien wilt u als bovenwater-bewoner uw bezoek of pas-
santen eens informeren over de stadsnatuur in úw wijk? Op 
onderwaterinleiden.nl/wijken/pieters-en-academiewijk 
leest u wat er bij u voor de deur zwemt.

Wellicht denkt u nu: “Ik weet nog wel een exemplaar dat 
een nieuw jasje nodig heeft!” Als adoptant-in-spé nodig ik u 
van harte uit om zich aan te melden voor verdere instructies 
via bovenstaand e-mailadres. Een zoutkist waartegen da-
gelijks fietsen worden geparkeerd echter (bijvoorbeeld die 
op de hoek van de Nonnensteeg/Rapenburg), komt niet in 
aanmerking voor adoptie. Anders blijft u schuren en schil-
deren! •
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INGEZONDEN COLUMN

CREATIEF LEIDS DENKEN 
door Carlo van Praag

Een paar jaar geleden bezocht ik een bijeenkomst van Stadslab om 
ideeën op te doen en te lanceren voor de inrichting en aankleding 
voor ons deel van het Singelpark. Iedereen kon opperen wat hem 
inviel, hoe fantasierijk ook. Zoiets heette vroeger een brainstorm. 
Gezellig wel! Je zag weer eens wat mensen uit de buurt. Stadslab 
zelf had ook zijn fantasieën. Auto’s weg van onze singel en in plaats 
daarvan een stadsstrand. Ik krijg meestal pas de geest als ik ergens 
tegen ben. Ik ben geen constructief type, maar dat geeft niet, want 
alle anderen zijn dat wel. Ik stak dus mijn vinger op en zei, dat ik dan 
nog liever auto’s had. Ervaringen elders aan het langste stadspark van 
Europa hebben inmiddels geleerd dat een stadsstrand voor de deur 
niet zo plezierig is voor de bewoners in de buurt. Drukte, lawaai, de 
onvermijdelijk toesnellende horeca en een piramide van achtergela-
ten verpakkingen zijn je deel. Mijn mening werd door de voorzitter 
samengevat als: Van Praag wil auto’s.

Het Stadslab, een van leden wisselende groep van creatieve denkers 
uit Leiden, heeft zich nu geworpen op een nieuwe bestemming voor 
het V&D-gebouw. Het project wordt aangekondigd als een centrale 
plek ‘waar mensen werken, produceren, ondernemen, spelen, kennis 
opdoen, creatief zijn, beleven, elkaar spreken of juist stilte vinden, le-
ren en genieten van cultuur, eten en drinken’ (Leidsch Dagblad van 
……ik weet de datum niet meer, maar het heeft er heus ingestaan).
Tja, voor zo’n groot gebouw vind ik de invulling toch wat mager. 
Ik mis bij voorbeeld de sport. De accommodatie zou op zijn minst 
onderdak kunnen bieden aan een baan voor de windbuilenrennen. •

Singelstrand, impressie Carlo van Praag
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GARENMARKTPLEIN 
BIJNA KLAAR
door Huub Frencken

Laten we er zuinig op zijn
Begin november is begonnen met de laatste fase van de 
aanleg van het plein. ’t Heeft even geduurd, maar nu is de 
afronding eindelijk in zicht. We hebben al enkele maanden 
kunnen genieten van deze aanwinst voor onze binnenstad; 
op het plein is theater gespeeld, kinderen spelen op het gras 
en rollen van de glooiingen af of balanceren op de brede 
randen, er wordt yogales gegeven, er vindt een wel erg lang 
durende fototentoonstelling plaats en er zitten bijna altijd 
mensen op de bankjes te genieten. Maar op het moment dat 
ik dit schrijf zijn er nog kale plekken. Hier en daar liggen 
nog rommel en bouwmateriaal en er staat opnieuw een erg 
opvallende bouwkeet. 

Het plein kon niet worden afgemaakt omdat de straatste-
nen niet konden worden geleverd en er nog spullen nodig 
zijn voor het opknappen van de Kaardesteeg en St. Joris-
steeg. Als dat achter de rug is kan het depot tegenover de 
synagoge worden opgeruimd en kunnen ook daar de plant-
vakken worden beplant. De vakken voor ’t Kruytschip zijn 
inmiddels van planten voorzien en het kruispunt met de 
Raamsteeg is eindelijk afgemaakt. In januari komen er bo-
men op de middenstrook van de Korevaarstraat. De bomen 
die in de zomer op het plein zijn geplant doen het allemaal 
goed en hun groei wordt nauwkeurig bijgehouden.

Onderhoud
Inmiddels heeft de gemeente het ‘instandhoudingsplan’ af-
gerond en wordt binnenkort het onderhoud van het plein 
overgedragen aan Stedelijk Beheer. Daarop vooruitlopend 
heeft een groepje omwonenden de handen in elkaar geslagen 
en met de gemeente afspraken gemaakt over het onderhoud. 
De gemeente zal volgens het gebruikelijke schema de plant-
vakken schoffelen, de struiken snoeien en het gras maaien. 
De bewonersgroep zal de plantvakken, boomspiegels en ge-
veltuintjes iedere week wieden en schoonmaken en zal ook 
het onderhoud van het gazon in de gaten houden. Over de 
boomspiegels op het zuidelijke deel van de Garenmarkt (te-

genover het Thorbeckehuis) zullen aparte afspraken worden 
gemaakt. De bewonersgroep zal ook wekelijks het verzame-
len van zwerfvuil en het legen van de prullenbakken en de 
ondergrondse vuilcontainers in de gaten houden. Wilt u 
ook meehelpen om het plein er goed uit te laten zien, meld 
u dan s.v.p. aan bij frencken.huub@xs4all.nl 

Evenementen
Helaas zijn er nog steeds geen afspraken gemaakt over het 
soort en het aantal evenementen dat op het plein zal mogen 
plaatsvinden. Zoals bekend heeft het college van B&W toe-
gezegd dat het zogenaamde locatieprofiel voor evenemen-
ten op het Garenmarktplein zal worden herijkt. Ondanks 
aandrang vanuit het PAL-bestuur is daar nog steeds niet 
mee begonnen. 
Bij de behandeling van de Evenementennota hebben we 
erop gewezen dat het huidige profiel onvoldoende rekening 
houdt met het karakter van het plein. Het ontwerp stelt 
eisen aan het soort evenementen dat hier mag plaatsvin-
den. Het is dus niet geschikt voor moeilijk te controleren 
oplopen en zeker niet voor een massale viering van de Ko-
ningsnacht. Het Minikoraal en de Taptoe passen bijvoor-
beeld wel op het plein. Daarmee is rekening gehouden in 
het ontwerp. Dat zal de inzet van het PAL-bestuur zijn in 
het hopelijk binnenkort te starten overleg van de gemeente 
met alle belanghebbenden. •

HISTORIE

STUKJES OVER STUKJES WIJK
door Hans Heestermans

Annie Romein-Verschoor (1895-1978) studeerde van 
1914-1921 Nederlands en geschiedenis in Leiden. In 1917 
ging ze, heel onconventioneel voor die tijd, samenwonen 
met Jan Romein, met wie ze in 1921 trouwde. Beiden had-
den marxistische sympathieën, maar waren te vrijdenkend 
zodat in 1927 een breuk met de communistische partij 
plaatsvond. In 1935 promoveerde ze op De Nederlandsche 

Garenmarktplein viering 10-jarig jubileum van PS|theater, foto Huub Frencken

Garenmarktplein opslag, foto Sarah Hart
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romanschrijfsters na 1880. Samen met haar man schreef ze 
o.a. Erflaters van onze beschaving. Boeiend is haar autobio-

grafie Omzien in verwondering, waar-
in ze o.a. beschrijft hoe naïef ze was als 
eerstejaars studente: ze gaat naar de 
Universiteits Bibliotheek en vraagt of 
ze een catalogus van de aldaar aanwezi-
ge boeken kan kopen.
 
Annie Romein-Verschoor, afgebeeld op het eerste deel van 

haar herinneringen Omzien in Verwondering 

Gedichten

Het geluk van de wereld

Een huis te hebben dat gemakkelijk, passend, mooi is, 
Een tuin bekleed met geurige spalieren,

Vruchten, uitstekende wijn, weinig gevolg, weinig kinderen, 
Alleen en zonder opspraak een trouwe vrouw te hebben.

(…)
Zijn vrije geest bewaren en ook zijn krachtig oordeel,

Zijn rozenkrans te bidden terwijl men stekjes ent,
Dit is:zachtjes en bij zich thuis te wachten op de dood.

Eerste en laatste strofe van een gedicht van Christoffer Plan-
tijn, die in de 16de eeuw in Leiden een boekwinkel bezat bij 
het Academiegebouw. De rest van het gedicht kunt u lezen op 

het hoekje van de Hooigracht en de Kaasmarkt.

Nu gaat het op een scheiden, lief
Een scheiden zonder kus of groet,

Wij wete’, en ’t is jouw wensch, voor goed – 
Ons bindt geen gaaf*, geen blik, geen brief.

Eerste strofe van een gedicht van J.A.N. Knuttel, redacteur 
van het Woordenboek der Nederlandsche Taal en gemeen-
teraadslid voor de Communistische Partij.

*gaaf = gave, geschenk

Le Francq van Berkhey schrijft eind 18de eeuw over een 
trouwpartij: “In Leiden was het, maar weinig tijds ge-
leeden…zeer gebruikelijk, dat de deftige Burgers, met hunne 
Speelnoten, in een Tentjagtje, een toertje door de frissche 
gragten der Stad deeden, zig vervolgens van Boord ter Kerke 
begaven, en, getrouwd zijnde, in haare Echthulk ( = huwe-
lijksbootje) weder ’t huiswaards voeren. Men kan…nage-
noeg gissen, hoe gemeenzaam (=gebruikelijk) dit gebruik 
van zulke Tentjagtjes voorheenen was…als men bezeft, dat 
er, voor dertig à veertig jaaren, wel 100 zodaige Schuitjes 
gevonden wierden, en datér nu, op zijn meest, 8 of 10 zijn, 
welker Verhuurders den naam van gepriviligeerde Schuite-
voerders hebben.”

Het Leidsch Jaarboekje van 1945 is wel heel optimistisch: 
“Dat beschonken personen naar het Politiebureau moeten 
worden gebracht, komt tegenwoordig zeer zelden voor. 
Vroeger gebeurde dit dikwijls, om niet te zeggen bijna da-
gelijks. Men zag dan een paar agenten van politie, die een 

dronkaard, somtijds per bakwagen, naar het bureau brach-
ten, gevolgd door een troep zingende en joelende straat-
jongens. Gelukkig is die tijd voorbij, dankzij de gunstige 
werking van de Drankwet en van de verschillende Drankbe-
strijdersvereenigingen.”

De Leidse industrieel en amateur-schilder Piet Herfst 
herinnert zich de Leidse schilder Arend Jan van Driesten als 
volgt: “In tegenstelling tot zijn grote vriend Chris van der 
Windt, die niet graag buiten schilderde als er mensen in de 
buurt waren, kon van Driesten genieten van commentaren. 
Toen we eens samen buiten werkten- van Driesten tekende 
en ik schilderde-, ging de belangstelling van enige dorpsjon-
gens vooral uit naar het meer gewichtig lijkende schilderen. 
Toen zij daarop uitgekeken waren, riep een van hen: “Kom 
jongens we gaan, hier is niks meer te zien, die ‘ouwe’ zit al-
leen maar te ‘etteren’ met potlood!”

Op de hoek van de Vrouwensteeg en de Breestraat (52) 
staat een opvallend pand uit de jaren ’30. Dit uit gele bak-
steen opgetrokken gebouw met blauw geschilderde kozij-
nen en geveldelen werd in opdracht van boekhandelaar van 
Kloeten ontworpen door Hendrikus Lamberts. Het is een 
van de weinige voorbeelden van Nieuwe Zakelijkheid-archi-
tectuur in Leiden. Na de overname door Elsevier heette de 
boekhandel Het Nieuwe Boekhuis. Op de eerste verdieping 
bevond zich de literaire afdeling die – naar het gelijknamige 
boek van Maarten Biesheuvel – De Bovenkooi heette.
 

Wat nu het Von Siebold Huis heet (Rapenburg 19), was 
vroeger het woonhuis van de uit Amersfoort afkomstige 
Paulus Buys (1531-1594). Hij was in 1561 benoemd tot pen-
sionaris van Leiden (een raadsman van de stadsregering). Elf 
jaar later werd hij landsadvocaat. Hij speelde een voorname 
rol in de Opstand tegen Spanje. Buys verkocht dit pand aan 

 Johannes le Francq van Berkhey, zittend aan een tafel met een borst-
beeld van Willem van Oranje. De adder die hij vertrapt symboliseert 
de Patriottische Partij.(Prent naar een pastel van Rienk Jelgerhuis uit 
178, bron Wikipedia Internet.)
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de schatrijke Antwerpse koopman Daniël van der Meulen 
(1554-1600), die een van de grootste bibliotheken van de 
stad bezat. Een andere bewoner met bibliofiele interesse 
was Johan Meerman (1753-1600). Zijn indrukwekkende 
boekverzameling vormt een van de fundamenten van de 
collectie van het Museum Meermanno-Westreenianum 
in Den Haag. Iedereen die van boeken houdt, moet dat 
museum éénmaal in zijn leven bezocht hebben.

Een Engelse toerist schrijft in zijn dagboek van juli 1669: 
“De grote kerk (waarschijnlijk de Hooglandse Kerk, HH) 
is een enorm gebouw. De nering van de stad bestaat voor-
namelijk uit de fabricage van laken en andere wollen stof-
fen. De lucht gaat niet door voor erg gezond, aangezien er 
in de winter een hele dikke, stinkende mist kan hangen; 
en het land ligt zo laag in deze streek, dat op sommige 
plaatsen het water in de grachten hoger staat dan het land 
aan de andere kant van de dijk.”

De Leidse hoogleraar Jacob Geel (1789-1862) schreef 
over sommige inwoners van zijn plaats: “Het vervloekte 
gemeene vee trouwt vóór hun achttiende jaar, vreet aard-
appelen, maakt teringachtige kinderen, komt aan de ar-
menkas of gaat bedelen.”
Dirk Jaap Noordam constateerde dat de uitspraak over de 
huwelijksleeftijd onjuist is. Ook in Leiden trouwde men 
eerder als twintiger dan als tiener. Wel was het aantal kin-
deren dat men verwekte hoger dan het landelijk gemid-
delde, hetgeen, volgens Noordam, vooral te danken of 
te wijten was aan de volksklassen. Zo kwam Goeie Mie 
(haar vader Clemens Swanenburg was sjouwer) uit een 
gezin van dertien. Ook onder de voorouders van de Zan-
geres zonder Naam waren de gezinnen kroostrijk, zoals 
bij de zeepziedersknecht en dekenspinner Willem Bey, 
met acht kinderen, en de fabrieksarbeider Jacobus Brou-
wer, met zeven. De elite daarentegen beperkte het kinder-
tal: hoogleraar Hector Treub had er twee, fabrikant B.F, 
Krantz drie en fabrikant C.H. Krantz vier. •

Kantoorboekhandel Van Kloeten, Breestraat hoek Vrouwensteeg. 
Fotograaf onbekend, collectie ELO

IN BEELD

WOLSTEEG, BESCHERMING 
TEGEN CORONA
foto Carla van der Poel
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HISTORIE

EEN EERVOLLE OPDRACHT 
AAN JAN LIEVENS
door Leendert Couprie

In 1639 kreeg de Leidse schilder en vriend van Rembrandt 
Jan Lievens van het stadsbestuur de opdracht om een groot 
schoorsteenstuk te maken voor de nieuwe vergaderzaal van de 
gemeenteraad. Hij schilderde ‘De Edelmoedigheid van Scipio’, 
een tafereel waarop deze onberispelijke Romeinse veldheer aan 
de ‘Veertigraad’, zoals de gemeenteraad toen heette, ten voor-
beeld wordt gesteld. Bij de stadhuisbrand in 1929 ging het 
schilderij verloren. Er zijn helaas alleen nog maar wat foto’s 
en getekende of geschilderde kopieën van over.  

Lievens en Rembrandt
Het is vreemd te moeten bedenken dat een 
ongeëvenaard kunstenaar als Rembrandt 
in zijn beginjaren jaloers moet zijn geweest 
op het succes van zijn vriend en collega Jan 
Lievens. Maar Rembrandt had reden ge-
noeg om Lievens, die een klein jaar jonger 
was dan hij, te benijden. Toen Jan net als hij 
nog geen twintig was, ging het schilderwerk 
hem heel vlot af, terwijl Rembrandt moest 
ploeteren om dan vaak te merken dat wat 
hij wilde laten zien niet goed ‘uit de verf ’ 
kwam. Lievens daarentegen schilderde op 
zijn negentiende al als de beste. Hij kon 
ook prachtig tekenen. Samen oefenden hij 
en Rembrandt zich in het maken van etsjes 
waarvoor zijzelf, hun naaste familie, en aller-
lei Leidse types model zaten. Maar het kan 
vreemd lopen. Toen hun wegen zich in de ja-
ren dertig van de 17e eeuw scheidden, kwam 
al snel aan het licht dat er in Rembrandt 
misschien niet zo’n handig, maar wel een 
belangrijker en diepgaander schilderstalent 
schuil ging dan in Lievens. 

Hofschilder in Engeland
Met zijn vroegrijpe ontwikkeling schop-
te Lievens het aanvankelijk verder dan zijn 
vriend. Kort nadat ze uit elkaar waren gegaan 
vertrok hij naar Engeland om daar—hij was 
op dat moment nog geen 25 jaar oud—aan 
het hof van koning Charles I te gaan werken 
als portretschilder. Hofschilder van de Engel-
se koning word je natuurlijk niet zomaar. Hoe dat allemaal 
zo gelopen is weten we niet exact, al zijn er wel aanwijzingen 
voor de mogelijke gang van zaken. Van belang is, zo mogen 
we wel aannemen, dat Jan Lievens een paar jaar tevoren een 
fraai portret geschilderd had van de beroemde Constantijn 
Huygens, secretaris van stadhouder Frederik Hendrik van 
Oranje (1594-1647). Huygens is ooit van plan geweest een 
autobiografie te schrijven. Een gelukkig toeval wil dat er een 
fragment van bewaard is gebleven, waarin hij vertelt hoe dat 
portret tot stand kwam. 

Lievens en Huygens
Huygens was min of meer toevallig met Lievens en Rem-
brandt in contact gekomen en had, als liefhebber van de 
kunsten die hij was, hun atelier opgezocht en ze aan het 
werk gezien. Hij was opgetogen over die twee jonge jongens 
en hun enthousiasme voor het vak. Lievens had zich bij die 
gelegenheid laten ontvallen dat hij graag een portret van 
hem zou schilderen. Maar, schrijft Huygens, het kwam me 
op dat moment slecht uit, zodat ik tegen hem zei: “Als je nog 
eens een keer in Den Haag bent, kom dan langs. Dan kun je 
een poosje bij me logeren en ik zal dan tijd vrijmaken om 
te poseren.” Een paar dagen later, zo gaat Huygens verder, 
stond Lievens al bij me op de stoep. Want, zei hij: “Ik had 
rust noch duur, ik wil gewoon nu een portret van u maken.” 

Huygens vervolgt: “Omdat het winter 
was, waren de dagen maar kort. Bovendien 
had ik het echt erg druk—problemen in de 
familie—zodat Lievens in eerste instantie 
alleen maar mijn handen en mijn kleren 
op het doek kon zetten. We maakten de 
afspraak dat hij in het voorjaar terug zou 
komen om het gezicht toe te voegen, maar 
al veel eerder dan de afgesproken tijd was 
hij er alweer, een en al ongeduld.” Huygens 
schrijft duidelijk met sympathie over die 
wat opdringerige jongeman uit Leiden. 

Huygens moest in zijn positie contacten 
onderhouden met vertegenwoordigers in 
Den Haag van de omringende mogend-
heden. Een van de Engelse afgezanten was 
Sir Robert Kerr. Het is niet ondenkbaar—
een en ander moet zich dan in 1629 heb-
ben afgespeeld—dat Huygens Sir Robert 
de raad heeft gegeven om eens in Leiden 
bij Rembrandt en Lievens te gaan kijken. 
Dat bleef dan niet zonder gevolg: de En-
gelsman kocht van onze twee schilders (22 
en 23 jaar oud waren ze toen) een aantal 
schilderijen die hij aan zijn vorst cadeau 
deed. Een jaar of twee later kon Lievens 
zijn koffers pakken en naar Londen ver-
trekken. In het Leidse atelier had hij toen 
al een poosje zonder zijn makker Rem-
brandt verder gewerkt, want deze had zich 
in 1631 in Amsterdam gevestigd, waar hij 
als portrettist naam begon te maken. 

Een Leidse opdracht
Dit stukje levensloop van een halfvergeten schilder zou 
niet van belang zijn als men in Leiden in 1631 niet op het 
idee zou zijn gekomen om de inmiddels alweer uit Londen 
vertrokken en nu in Antwerpen wonende oud stadgenoot 
Lievens uit te nodigen voor een buitengewoon eervolle op-
dracht. 
De Leidse vroedschap was toe aan de definitieve inrichting 
van de kort tevoren gereedgekomen vergaderzaal van wat 
wij nu de gemeenteraad noemen. Om te beginnen werden 

Jan Lievens, zelfportret rond 1629, collectie Ko-
ninklijk Paleis Amsterdam, afbeelding internet

Jan Lievens, portret van Constantijn Huygens, 
collectie Rijksmuseum, afbeelding internet
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er volgens de gewoonte van die tijd wandtapijten besteld. 
Die maakten een zaal waardiger en warmer.  Achttienhon-
derd 17e eeuwse guldens had men over voor de tapijten--het 
waren er acht. Het bedrag maakt duidelijk dat er voor het 
schoorsteenstuk dat men Lievens wilde laten schilderen een 
buitensporige som opzij werd gelegd: vijftienhonderd 17e 
eeuwse guldens. Waarom deed men dat? Omdat men nu 
eenmaal apetrots op hem was. Hij, een gewone Leidse jon-
gen, (zijn vader was passementmaker, ofwel maker van bij-
zonder borduurwerk) had toch maar een tijd lang de koning 
van Engeland als hofschilder gediend. En alsof dat adembe-
nemende honorarium nog niet mooi genoeg was, werd in 
het contract dat met Lievens werd afgesloten een passage 
opgenomen, waarin het stadsbestuur toezegde om hem ook 
nog een gouden herinneringsmedaille te geven als wat hij 
afleverde naar hun genoegen was. 
Lievens stelde hen een jaar later niet teleur. Het schilderij, 
dat in Antwerpen moest worden opgehaald, dat ook nog 
eens een hoop geld kostte, beviel zo goed dat het stadsbe-
stuur zijn belofte gestand deed en Lievens de huldepenning 
schonk. 

Stadhuisbrand
Wat zou het mooi zijn als Lievens’ schilderij nog in het stad-
huis zelf of in de Lakenhal te zien was. Maar helaas: in 1929 
ging het, met zoveel andere kostbare zaken, in de stadhuis-
brand ten onder. Dientengevolge zijn er alleen nog maar 
foto’s en een aantal geschilderde of getekende kopieën van 
over. Daaraan is niet goed te zien of de Leidse vroede vade-
ren gelijk hadden toen ze zo diep in de beurs tastten, maar 
eerlijk gezegd vrezen we het ergste. De indruk bestaat dat 
‘De edelmoedigheid van Scipio’ een buitengewoon middel-
matig schilderij moet zijn geweest. 

Lucasgilde
Onder de Leidse schilders moet op een goed moment de 
aan Lievens verleende opdracht het gesprek van de dag zijn 
geweest. Ongeorganiseerd als ze op dat moment waren had 
deze transactie zomaar kunnen passeren. Het is goed voor-
stelbaar dat de geest over hen vaardig werd en ze gedacht 
hebben: zoiets mag niet nog eens gebeuren. We moeten 
onze krachten bundelen in een vakvereniging en het Lu-
casgilde oprichten. In de loop van de jaren veertig van de 
17e eeuw kwam het dan ook zo ver. Maar dat is een ander 
verhaal. •

IN MEMORIAM

LEENDERT COUPRIE
(1938-2020)
Op 8 november stierf Leendert Couprie. De afgelopen ja-
ren publiceerden we een aantal stukken van hem over his-
torische aspecten en in het bijzondere de kunstcollecties die 
met onze wijk in verband gebracht kunnen worden. Leen-
dert Couprie volgde de gymnasiumopleiding in Den Haag 
en studeerde daarna kunstgeschiedenis in Leiden. Hij was 
lid van het illustere Letterendispuut Sodalicium Literis Sa-
crum en werd nog tijdens zijn studie benoemd tot assistent 
van de eerste Leidse hoogleraar kunstgeschiedenis Hen-

ri Van de Waal. Tot aan zijn pensioen bleef hij als docent 
kunstgeschiedenis en onderzoeker aan de Leidse universi-
teit verbonden. Aanvankelijk werkte hij in het ‘Prenten-
kabinet/Kunsthistorisch Instituut’ aan de Kloksteeg, later 
in de nieuwe behuizing aan de Doelensteeg. Hij was een 
van de founding fathers van het Iconclass-project, het ico-
nografisch classificatiesysteem voor in de kunst afgebeelde 
onderwerpen waar Van de Waal mee was begonnen en dat 
over de hele wereld in musea en erfgoedinstellingen wordt 
gebruikt. De stukken die we van Leendert voor onze krant 
kregen had hij oorspronkelijk voor het Leidsch Dagblad ge-
schreven. Wij waren blij dat we ze mochten plaatsen. Ze zijn 
licht en helder geschreven, zoals ook in deze krant is te zien. 
Ze maken ook voor ons, als niet in de kunstgeschiedenis op-
geleide lezers, het belang duidelijk van kunstverzamelingen 
en objecten en de rijke geschiedenis van onze wijk. Als ik 
Leendert sprak vroeg hij altijd naar zijn volgende stuk in de 
krant. Helaas kan hij dat nu niet meer doen. (MP) •

IN MEMORIAM

MENEER MOERMAN
(1916-2020)

Op 4 december overleed meneer Moerman, een dag nadat 
hij 104 was geworden. Hij was de oudste inwoner van onze 
wijk en woonde tot aan zijn dood op het Rapenburg. Hij 
genoot landelijke bekendheid als een van de oudste nog le-
vende veteranen van de Tweede Wereldoorlog. In mei 1940 
streed hij in de slag om Ypenburg tegen de Duitsers, die Ne-
derland waren binnengevallen. Na deze slag werd hij er in 
Overschie als verkenner op uitgestuurd om de Duitse posi-
ties te achterhalen. Nog altijd nam hij deel aan Veteranen-
dag en hij vond het erg jammer dat deze herdenking nu van-
wege corona niet kon doorgaan. Na de oorlog trok hij naar 
Leiden, waar hij 60 jaar het beroep van makelaar uitoefende. 
In 2012 interviewde Charlotte Boschma hem voor de Hart 
van de Stadkrant (nr. 132, april 2012). Toen verklaarde hij 
dat hij het leven als een geschenk beschouwde dat je niet 
mocht verkwanselen maar moest invullen naar de bedoeling 
van de Schenker. Hij hield ervan om zijn levensbeschou-
wing uit te dragen. Het interview is te vinden op onze web-
site: www.palleiden.nl. •

Meneer Moerman in 2012, foto Charlotte Boschma
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BERICHTEN 
Huub Frencken (HF), Eduard Groen (EG), Adri Klaassen 
(AK), Fred van der Loo (FL), Carla van der Poel (CvdP), 
Marjolijn Pouw (MP) 

PIETERSWIJK
Breestraat-Mosterdsteeg-Botermarkt-Choorlammersteeg 
blok | In september bracht de Oudendal Groep de eerste Nieuws-
brief uit over de herbouw van dit complex. Het is intussen om-
gedoopt tot Hof van Zurloh, naar de gelijknamige damesmo-
dewinkel die J.H. Zurloh in 1919 in de Breestraat liet bouwen. 
De Oudendal Groep houdt om de drie maanden een informa-
tiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers uit de buurt en 
brengt maandelijks een nieuwsbrief uit. Inschrijven kan op: 
oudendalgroep.nl/hofvanzurloh. Volgens bewoners is de overlast 
tot nu toe uit te houden, ook bij thuiswerken vanwege corona. 
Het neerhalen van de muren gaf een hoop herrie door de drilboor 
en er was al eens een stroomstoring, maar dat hoort erbij. (MP) 

Pieterskerkstraat Lokhorstkerk | Het programma van de Lok-
horstkerk hangt af van de ontwikkelingen met betrekking tot de 
corona-epidemie. De Practicum Musicae concerten (van 16.00 
tot 17.00 uur elke laatste donderdag van de maand) zijn intussen 
hervat, met in achtneming van de corona maatregelen. Vanwege 
het beperkte aantal plaatsen graag reserveren: www.doreleiden.nl. 
(MP)

Steenschuur Babyhuis | Sinds begin september is aan het Steen-
schuur, rechts van de Lodewijkskerk, het Babyhuis geopend. Eer-
der werden er al babyhuizen geopend in Dordrecht en Rotterdam 
Rijnmond. De Leidse vestiging is hiermee de derde in de rij. In dit 
huis kunnen (aanstaande) moeders die in moeilijke omstandighe-
den verkeren geholpen worden om tot rust te komen en hun leven 
weer op orde te krijgen. Zij krijgen daarbij hulp van professionele 
begeleiders en vrijwilligers. Het doel is de moeders te begeleiden 
naar zelfstandigheid. Voor meer informatie en donaties: 
het-babyhuis.nl/babyhuis-leiden. (CvdP)

Aalmarkt oude V&D gebouw | Eigenaar ASR Real Estate en 
Stadslab zoeken naar een invulling van de leegstaande verdiepin-
gen van dit gebouw. Indachtig de oorspronkelijke bestemming 
doopten ze hun actie Voor en Door Leiden. Samen met de Leidse 
inwoners en organisaties willen ze een plan maken dat aansluit bij 
Leiden en de Aalmarkt. Ze vragen ons om met ideeën te komen: 
“Kunnen we functies als winkelen, cultuur, horeca, studie, werk 
op een spannende manier met elkaar verweven? Kunnen we het 
pand tot een bijzondere publieke ontmoetingsplek maken voor 
Leidenaren van alle generaties en alle achtergronden? Kunnen we 
de rijke geschiedenis van het pand als inspiratiebron gebruiken?” 
Ze horen het graag van ons via info@stadslableiden.nl. (MP)

LEVENDAAL – WEST
Garenmarkt 1A (oude HBS voor Meisjes) | Voor de verbouwing 
van het hoofdgebouw tot 61 appartementen/studio’s is door de 
gemeente vergunning verleend. Bewoners van ’t Kruytschip heb-
ben bij de gemeente een zienswijze tegen het ontwerpbesluit in-
gediend en vervolgens bij de rechtbank beroep ingesteld tegen de 
verleende vergunning. Die procedure loopt nog. Inmiddels weten 
wij ook dat zeer binnenkort een aanvraag zal worden ingediend 
voor nieuwbouw van drie verdiepingen van nog een aantal stu-
dio’s die achter het hoofdgebouw komt, grenzend aan het Van der 
Werfpark. Om dat mogelijk te maken zou een verbindingsstraatje 
met de Raamsteeg en het park moeten worden gemaakt. We kun-
nen straks een hoop nieuwe wijkbewoners verwelkomen wanneer 
ook die vergunning onverhoopt wordt verleend. De aankondi-
ging van deze aanvraag zal binnenkort op de gebruikelijke wijze 
worden gepubliceerd in de Stadskrant. Wilt u gebruik maken van 
de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze plannen en uw 
zienswijze indienen, hou dan de Stadskrant goed in de gaten. (FL)

Garenmarktplein | Het plein is bijna af. De klinkers konden niet 
op tijd geleverd worden en een deel fungeert nog steeds als opslag 
voor het werk aan de Kaardesteeg en Sint Jorissteeg. Zodra dat 
klaar is worden de nog lege plantvakken gevuld en in januari wor-
den de bomen op de middenstrook van de Korevaarstraat geplant. 
Het onderhoud wordt overgedragen aan Stedelijk Beheer, dat 
zich laat bijstaan door een groep bewoners. Met de gemeente zijn 
daar afspraken over gemaakt. Schoffelen, snoeien en grasmaaien 
doet de gemeente, wieden van de plantvakken, boomspiegels en 
geveltuintjes gebeurt door de bewoners. De bewoners zien er ook 
op toe dat het plein goed wordt schoongehouden. Meehelpen? 
Aanmelden bij frencken.huub@xs4all.nl (HF) 

Garenmarktplein Evenementen | Er zijn nog geen afspraken 
gemaakt over aantal en soort evenementen. Zoals bekend heeft 
B&W toegezegd dat het ‘locatieprofiel’ van het plein wordt her-
ijkt, vanwege het nieuwe karakter. Bij de behandeling van de Eve-
nementennota hebben we erop gewezen dat het oude ‘locatiepro-
fiel’ niet past bij de nieuwe inrichting van het plein. Deze beperkt 
het soort evenementen dat je er kunt houden. Het is ongeschikt 
voor massale en moeilijk te controleren evenementen zoals Ko-
ningsnacht. Het Minikoraal en de Taptoe op 3 october passen er 
wel, daarmee is rekening gehouden in het ontwerp. Dit standpunt 
zal PAL Leiden naar voren brengen in het te starten overleg met 
de gemeente. (HF)

Jan van Houtbrug | Verkeershinder De ergernis over de verkeers-
situatie bij de ovale rotonde leidt nog steeds tot grote ergernis bij 
buurtbewoners. De vele personenauto’s en zware vrachtauto’s die 
vanaf de Hooigracht en de Oranjeboomstraat de rotonde over 
denderen zie je niet aankomen en maken oversteken levensgevaar-
lijk. Bestelbussen en vrachtwagens parkeren illegaal op de in- en 
uitgang van de ondergrondse parkeergarage, en rijden over het 
fietspad. Bewoners hebben een actiegroep opgericht met als doel 
de gemeente ertoe te bewegen verbetering in de toestand te bren-
gen. (MP)

Garenmarktplein jubileum PS Theater, foto Huub Frencken 

Hoogstraat en omstreken rond 1920, het eerste V&D pand, fotograaf onbekend (collectie ELO)
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Jan van Houtkade | Singelpark Op 25 september presenteerde 
de Werkgroep Singelpark Jan van Houtkade de Resultaten Werk-
groep Jan van Houtkade aan wethouder Ashley North. De bijeen-
komst  was georganiseerd door Michèle Klare, als projectleider 
openbare ruimte onder meer betrokken bij de herinrichting van 
de Rijnsburgersingel-Maresingel. De opkomst was groot. Intussen 
heeft de gemeente als opvolger van de oorspronkelijke werkgroep 
de Werkgroep Jan van Houtkade 2.0. in het leven geroepen. Begin 
december was de eerste bijeenkomst. (MP) 

Steenschuur 16/Levendaal 2 hostel | Door middel van een tus-
senuitspraak heeft de rechter het college van B&W in de gelegen-
heid gesteld om met een aanvullend rapport beter te motiveren 
wat de te verwachten geluidsoverlast is van bezoekers van het hos-
tel. De huidige motivatie was volgens de rechter onvoldoende en 
daarom zou er feitelijk een streep gehaald moeten worden door 
de vergunningverlening. De gemeente heeft intussen de door de 
rechter geboden mogelijkheid aangegrepen om via een aanvullend 
akoestisch onderzoek, uitgevoerd door AV Consulting B.V., het 
motiveringsgebrek te herstellen. Door de bezwaarmaker is daarop 
in overleg met enkele geluidsexperts uit onze wijk en een naburi-
ge wijkvereniging (!), en een jurist van rechtsbijstandverzekering 
ARAG, de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) bena-
derd. Deze is gevraagd om een contraexpertise uit te voeren op het 
uitgebrachte rapport van AV Consulting. De rechter heeft daar de 
ruimte voor geboden tot 18 december 2020. (FL)

Van der Werfpark | Opknapbeurt De eerste fase van de opknap-
beurt van het Van der Werfpark is uitgevoerd. Het asfalt is vervan-
gen door halfverharding en de paden zien er een stuk aantrekke-
lijker uit. Over de tweede fase hebben we in september overlegd 
met de projectleider en ontwerpster van de aanpassingen. Kleine 
onderdelen uit het voorontwerp van oktober 2017 zijn daarop 
aangepast. De tweede fase zal van februari tot april 2021 worden 
uitgevoerd. In hoofdlijnen blijft de structuur van het park gelijk 
aan de oorspronkelijke. Er komen vijftien plantvakken met elk een 
eigen karakter, open aan de Steenschuurkant en schaduwrijk aan 
de Raamsteegkant. De hoge heesters worden vervangen door la-
gere beplanting, waardoor het park opener wordt en het zicht op 
het monument wordt verbeterd. De toegangshekken verdwijnen, 
zodat de entrees ‘uitnodigend zijn’. De verlichting blijft de oude. 
De verbinding van park en Raamsteeg is in dit plan niet meegeno-
men, omdat tijdens de participatiebijeenkomst bleek dat de buurt 
dat geen goed idee vond. (HF)

Van der Werfpark toegangshekken | De toegangshekken ver-
dwijnen ondanks ons vurige pleidooi voor handhaving. De ge-
meente blijkt vooral gevoelig voor het argument van het Platform 
gehandicapten Leiden dat stelt dat fietssluisjes het park voor hen 
ontoegankelijk maakt. Onze tegenwerping dat op andere plek-
ken ook goed functionerende sluisjes staan en dat scootmobielers 
meer last zullen hebben van langs hen schietende fietsers, kon de 
gemeente niet op andere gedachten brengen. Ook de suggestie 
om de ingang aan de Doezastraat als toegang voor rolstoelers aan 
te merken kon de gemeente niet vermurwen. Afgesproken is om 

de ontwikkelingen gedurende de zomer van 2021 nauwlettend te 
volgen. In overleg met de Werkgroep Garenmarkt wordt het ge-
bruik in het najaar van 2021 geëvalueerd. Zo nodig zullen er dan 
alsnog fietssluisjes komen. (HF)

 

Van der Werfpark | Geluidsoverlast Door corona worden par-
ken als recreatieruimte gebruikt. Dat was de afgelopen zomer en 
herfst duidelijk te merken. Het is een goede ontwikkeling, maar 
het betekent wel dat de overheid maatregelen moet treffen om te 
voorkomen dat buurtbewoners overlast ondervinden. Het houdt 
ook in dat de inrichting moet worden aangepast. In ons gesprek 
met de gemeente hebben we erop aangedrongen om het park zo in 
te richten dat overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dat le-
verde slechts op dat het groen aan de entree bij de Garenmarkt iets 
zal worden uitgebreid en een bankje in de buurt wordt verwijderd. 
We hebben er bij de gemeente ook op aangedrongen om een re-
geling te treffen tegen de geluidsoverlast in de nachtelijke uren. 
Zo hebben we bepleit om na 11 uur ’s avonds alleen verblijf toe 
te staan ten westen van het Van der Werf-monument. (Een soort-
gelijke regeling is getroffen voor een deel van het Huigpark.) We 
wezen erop dat ‘t Kruytschip fungeert als klankkast en het geluid 
uit het park versterkt. De gemeente plaatste half september een 
bord bij de ingang met de mededeling dat scherp gehandhaafd zal 
worden in geval van overlast. De politie kon al snel aan de slag, 
want ’s avonds was er een feest van meer dan honderd studenten! 
(EG, HF, AK) 

PAL LEIDEN BESTUUR
Samenstelling bestuur | Zoals bekend moest de Algemene Le-
denvergadering vanwege corona tot twee keer toe worden uitge-
steld. Om die reden hebben wij nog geen officieel afscheid kunnen 
nemen van Adri Klaassen als bestuurslid. Intussen is hij al geruime 
tijd uit functie en zijn we nog altijd op zoek naar nieuwe bestuurs-
leden. Heeft u interesse, neem dan contact op met Fred van der 
Loo via info@palleiden.nl. 
Statutair is ook onze huidige voorzitter, Aart Martin de Jong, in 
2021 aftredend en niet meer herkiesbaar. Aangezien nog niet te 
voorspellen is wanneer de Algemene Ledenvergadering kan wor-
den gehouden zal hij in ieder geval tot deze plaatsvindt als voor-
zitter in functie blijven.
Inmiddels is ook een procedure gestart om de statutaire bestuur-
stermijn van drie naar vier jaar op te hogen. U bent daarover ge-
informeerd in de bijlagen van de (nog niet gehouden) ALV. We 
merken namelijk dat het steeds moeilijker wordt om bestuursle-
den te vinden en dat brengt de continuïteit van de vereniging in 
gevaar. (FL)

Lustrum 2021 | Volgend jaar is het 45 jaar geleden dat PAL Lei-
den werd opgericht (1976). Natuurlijk willen we dat moment niet 
zomaar voorbij laten gaan. Het bestuur roept daarom de leden op 
om zich aan te melden voor de Lustrumcommissie. Deze commis-
sie krijgt als opdracht om het bestuur te adviseren over de viering 
van ons 9e lustrum. Aanmelden kan via info@palleiden.nl. (FL)

Singelparkbrug bij het Arsenaalplein, foto Sarah Hart

Van der Werfpark ingang Doezastraat, foto Sarah Hart



28 | Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West

PAL LEIDEN
De Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West 
(PAL Leiden) stelt zich ten doel de leefbaarheid in de wijk te ver-
groten. Het bestuur bestaat uit bewoners die voor maximaal zes jaar 
door de leden worden gekozen. Jaarlijks in april is er een ledenverga-
dering waarin het bestuur zich verantwoordt voor het reilen en zeilen 
van de vereniging en de financiën. Jaarverslag, statuten en reglemen-
ten zijn te vinden op de site: www.palleiden.nl. De wijk is een van 
de grootste van de binnenstad en bestaat uit de buurten Pieterswijk, 
Academiewijk en Levendaal-West. Op het kaartje hieronder zijn de 
grenzen aangegeven. 

Adres en gegevens: Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en 
Levendaal-West (PAL Leiden) 
KvK Rijnland: 40445179
Postadres: Levendaal 6b, 2311 JL Leiden
@-mail:   info@palleiden.nl 
Bankrekening: NL47INGB0003664416 t.n.v. Vereniging   
  voor Pieters- en Academiewijk Leiden

WWW.PALLEIDEN.NL
Bestuur 
• Aart Martin de Jong voorzitter
• Fred van der Loo secretaris-penningmeester, nieuwsbrief 
• Wim Brugman bestuurslid
• Jan Demper bestuurslid – distributie Hart van de Stadkrant

Hart van de Stadkrant | De Hart van de Stadkrant is een uitgave 
van PAL Leiden. De krant verschijnt driemaal per jaar in een oplage 
van 3000 exemplaren. Hij wordt verspreid onder de leden van de 
gemeenteraad, ligt ter inzage in het stadhuis, de OB, verschillende 
leestafels van cafe’s en wordt huis aan huis bezorgd. 
Kopij graag voor de op het voorblad aangegeven datum opsturen 
naar: redactiehvds@palleiden.nl.

Nieuwsbrief | PAL Leiden geeft naast de krant een digitale 
Nieuwsbrief uit, waarvoor u zich kunt aanmelden op de website. 
De verzending gebeurt door Fred van der Loo, secretaris.

Redactie | Marjolijn Pouw (eindredactie), Charlotte Boschma, 
Carla van der Poel, Els Olden

Vaste medewerkers | Jacques van Alphen, Sarah Hart (foto’s), 
José Plevier, Marijn Versteegen  
Opmaak | Sanne Dresmé

Website | Hans Tebra
Drukwerk | Drukkerij van der Linden, Vliet 4a – 6 Leiden
Bezorging | Organisatie Jan Demper. 
Bezorgers | Sarah Hart, Aart Martin de Jong, Adri Klaassen, Jan 
Pieters, José Plevier, Marjolijn Pouw, Evelyne van Lottum en Marcel 
Schikhof, Henk van der Wal

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Artikelen en gesprekken | Jacques van Alphen, Thomas Biesheuvel, 
Clariet Boeye, Charlotte Boschma, Gertjan Bots, Babette Claas-
sen, Jan Demper, Huub Frencken, Ita de Hes, Pieter de Jong, Frank 
Kalshoven, Jan Laurier, Els Olden, José Plevier, Carla van der Poel, 
Marjolijn Pouw, Carlo van Praag, Irene Prinsen, Patricia Scholte, Cor 
Smit, Henk Spies, Farina Tahir, Aaf Verkade, Marijn Versteegen, Joan 
van der Waals, Werkgroep Van der Werfpark PAL Leiden (Eduard 
Groen, Huub Frencken, Adri Klaassen)  

Berichten | Huub Frencken, Fred van der Loo, Marjolijn Pouw, Wer-
groep Van der Werfpark

Foto’s en illustraties | Heleen Apers, Babette Claassen, ELO, Huub 
Frencken, Gemeente Leiden, Sarah Hart, Internet, Jopsine Jansen, 
Tilleke Jansen, Onder water in Leiden, Carla van der Poel, Carlo van 
Praag, Loek Zuyderduin

Donateurs | M.L.C. de Geus, Gemeente Leiden, VvE Kruitschip

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Wijkagent 

Dennis Perdok: 0900-8844    
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 

Martin Oppelaar: 14071 of m.oppelaar@leiden.nl 
Gemeentelijke Diensten 14071

De Hart van de Stadkrant is een uitgave van 
PAL Leiden. Hij wordt gemaakt en bezorgd door 
vrijwilligers.

LID WORDEN VAN PAL LEIDEN OF DONATEUR?

Dat gaat heel gemakkelijk. 
1.   Lid worden | Ga naar de website palleiden.nl. Kies 
in het hoofdmenu Aanmelden-Lid worden en vul daar uw 
gegevens in. Kort daarna ontvangt u digitaal de factuur 
voor uw lidmaatschap: € 10 ongeacht de omvang van uw 
huishouden.
2.   Donateur worden | Stuur een mail met uw persoons- 
en/of bedrijfsgegevens en het bedrag dat u wilt doneren 
(minimaal € 15). U ontvangt vervolgens een factuur met 
het door u aangegeven bedrag. Bij een donatie van € 100 
of meer vermelden wij uw naam achter op de Hart van de 
Stadkrant. 

Zeer bedankt!


