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HISTORIE

STRUIKELSTENEN 
IN DE KLOKSTEEG 
Op 26 maart plaatsten Wout Duijndam, en Hennie Stouten in be-
sloten kring de 5 struikelstenen voor de familie Weijl in de Klok-
steeg. De Weijls hadden daar hun bakkerij, tot ze in 1943 werden 
verraden en door de nazi’s werden weggevoerd en vermoord. 
Kunstenaar-schrijver Arnold Schalks nam het initiatief. Hij zocht 
de geschiedenis van de familie uit en schreef erover in de Hart van 
de Stadkrant 129 (september 2020). 

Meer weten? http://www.arnoldschalks.nl/weijl.html •
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HISTORIE 

DODENHERDENKING
door Marjolijn Pouw

Caecil van Harteveld-Paardekooper, als stadsgids nauw be-
trokken bij ProKwadraat-Groepswijzer, neemt de stenen op 
in de herdenkingswandeling die ze met Leo Roosjen ontwik-
kelde voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in 
onze binnenstad. In de aanloop naar de dodenherdenking op  
4 mei maakt ze de wandeling met leerlingen van de basis-
school en het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.  
De wandeling voert grotendeels door onze wijk.    

4 mei Dodenherdenking
De wandeling begint bij de synagoge op het Levendaal. 
Aan de hand van het boekje Lotte vertelt Caecil hoe >>
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Lotte Adler en haar zusje Henny op 17 maart 1943 uit het 
Joodse weeshuis aan de Roodenburgerstaat werden wegge-
voerd en kort daarop door de nazi’s in Sobibor werden ver-
gast. Hun vader was al eerder vermoord. Hij werd vlak voor 
de Kristallnacht in Frankfurt, de woonplaats van de familie, 
opgepakt en naar het concentratie-
kamp Buchenwald gedeporteerd.  
Op 9 november 1938 werden in 
de Kristallnacht overal in Duits-
land synagogen in brand gestoken, 
Joodse huizen en winkels vernield 
en Joodse mannen opgepakt. Het 
was de voorbode van de massa-
moord waarbij meer dan zes mil-
joen Joden omkwamen. Lotte en 
Henny waren kort na die verschrik-
kelijke nacht met een kindertrans-
port uit hun woonplaats Frankfurt 
naar Nederland gebracht, vooruit-
lopend op hun vlucht naar Ameri-
ka. Ze kwamen terecht in Leiden, 
hun moeder wachtte in Frankfurt 
de visa voor Amerika af. Zij kon 
net op tijd uit Duitsland vluchten, 
maar de kinderen hebben het niet 
gehaald. Mien Stam-van der Staay, 
een Leids schoolvriendinnetje van 
Lotte, schreef in 2003 een boekje 
voor schoolkinderen over haar lot, 
ter gelegenheid van de tentoonstel-
ling Vervolging bescherming, jo-
den in Leiden en omgeving 1933-
1945 in de Lakenhal. Ze deed dat 
op basis van het fotoalbum en een dagboekje uit Lottes kof-
fer, die het meisje in bewaring had gegeven aan haar Leidse 
vriendinnetje Jopie Vos. Jopie heeft er goed voor gezorgd. 
Ze zijn  opgenomen in de Collectie van het Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork. 

De Leidse synagoge
Caecil vertelt: “Bij de synagoge gaan we in op de al eeuwen-
lang in Leiden wonende Joodse gemeenschap. We wijzen op 
de mezoeza, het kokertje met teksten uit het Oude Testa-
ment dat gelovige Joden op hun rechterdeurpost aanbren-
gen als herkenningsteken. We introduceren Lotte en haar 
zusje Henny en lopen vervolgens van het Levendaal naar 
de Doezastraat, waar de Arbeitseinsatz was gevestigd. Daar 
werden jonge mannen verplicht om in Duitsland te gaan 
werken en de plaats in te nemen van Duitse mannen die het 
leger in moesten. We gaan verder door de Molensteeg, langs 
een van de koffers van Ram Katzirs monument “Bagage”.

“Bagage”
Op 17 maart 2010 werd Bagage onthuld het herdenkings-
monument voor de 270 Leidse Joodse slachtoffers. De Is-
raëlische kunstenaar Ram Katzir (Tel Aviv 1969) kreeg er 
in 2009 de opdracht voor. Hij ontwierp “Bagage”, dat uit 
zes koffers bestaat naar een vooroorlogs model. Vijf ervan 
zijn van graniet uit de hele wereld, de zesde is gemaakt van 
Israëlisch basalt. Het beslag is van koper. 
Ze lijken op een aantal plekken in onze wijk te zijn achterge-

laten en symboliseren de ervaring van mensen die op stel en 
sprong weggehaald werden en alles, zelfs hun leven, verlo-
ren. “Een getal van zes miljoen is voor ons niet te bevatten”, 
schrijft Ram Katzir in zijn toelichting. De koffers roepen 
een gevoel op van verlatenheid en troosteloze eenzaamheid. 

De plaats van de koffers
“De eerste koffer staat bij 
de Molensteenbrug over de 
Vliet. Drie andere koffers 
zijn te vinden in de Zon-
neveldstraat, twee voor het 
(voormalige) politiebureau, 
waar de politie de opdracht 
kreeg voor de deportaties, 
de derde aan de overkant. 
De meeste politiemannen 
voerden de deportaties zon-
der enig gewetensbezwaar 
uit, maar agent Rozemeijer 
verzette zich. Hij werd later 
in Kamp Vught opgesloten 
en heeft het niet overleefd. 
Zijn zoon onthulde een 
van de koffers in de Zonne-
veldstraat. Een vijfde koffer 
staat in de Herensteeg, op 
de hoek met het Rapen-
burg. Tegen de achtergrond 
van het bakstenen huis 
valt hij door zijn steenrode 
kleur niet op. Dat is met 
opzet gedaan, omdat er in 

dat huis onderduikers zaten. De zesde koffer is te vinden bij 
het weeshuis in de Roodenburgerstraat. 
Je kunt het verhaal van de koffers zelf invullen: zijn de grote 
en het kleine koffertje bij het politiebureau van moeder en 
kind? Wat gebeurde er met de eigenaar van de koffer bij de 
Vlietbrug? Sprong hij in het water?”

De verdere wandeling
“Van de Doezastraat lopen we door de Molensteeg naar de 
brug met de eerste koffer en vandaar over de Vliet naar het 
gebouw van de vroegere Haanstra Kweekschool, waar Lotte 
de opleiding voor kleuterleidster volgde en bevriend raakte 
met Jopie Vos en Mientje van der Staay. Ze hoopte toen nog 
op hereniging met haar moeder en er zijn foto’s uit die tijd 
waarop ze vrolijk rondkijkt. We staan stil bij de gedachte dat 
Lotte en haar vriendinnen hier meer dan 75 jaar geleden 
echt hebben rondgelopen. Dan gaan we over het Rapenburg 
naar het Academiegebouw.
In 1581 werd dit oorspronkelijk aan Maria Magdalena ge-
wijde kerkje als eerste universiteit in de Noordelijke Ne-
derlanden in gebruik genomen, een voorrecht dat Leiden 
door Willem van Oranje werd gegund na Leidens ontzet. 
Als lijfspreuk kreeg de universiteit Praesidium Libertatis 
mee: Bolwerk van de Vrijheid. Ze heeft deze lijfspreuk in 
de oorlogsjaren opnieuw waargemaakt. Op 26 november 
1940 hield de rechtsgeleerde Rudolph Cleveringa in het 
Groot Auditorium zijn protestrede tegen het ontslag van 
zijn Joodse collega’s, waarop hij werd gearresteerd en de uni-
versiteit door de Duitsers werd gesloten. Aan deze vroege 

TWEE VAN DE ZES KOFFERS AAN DE ZONNEVELDSTRAAT, 
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verzetsdaad herinnert het monument bij de ingang, waarop 
ook de namen staan van de hoogleraren Barge en Van Holk, 
die zich openlijk achter Cleveringa schaarden.”  

Struikelstenen voor de familie Weijl in de Kloksteeg
“Daarna steken we de Nonnenbrug over naar de Kloksteeg. 
Op de hoek met het Rapenburg heb je het studentenhuis 
van Erik Hazelhof Roelfzema, de Leidse Engelandvaarder 
die Soldaat van Oranje schreef over het verzet van hem en 
zijn kameraden. We lopen langs de bakkerij van de fami-
lie Weijl in Kloksteeg 3, waar op 26 april 5 struikelstenen 
werden geplaatst om deze weggevoerde bakkersfamilie te 
herdenken. Het gaat om koperen plaquettes van beeldend 
kunstenaar Gunter Demnig, met de namen van slachtoffers 
van de nazivervolging: joden en zigeuners, maar ook homo-
seksuelen en politieke tegenstanders. Ze worden geplaatst in 
het plaveisel voor de huizen waarin de slachtoffers woonden.  

“Door de Kloksteeg gaan we naar het Pieterskerkhof, waar 
in het vroegere schooltje in de oorlog twee klasjes met jood-
se kinderen les kregen, toen ze niet meer naar gewone scho-
len mochten. Vandaar lopen we door de Herensteeg naar 
het politiebureau in de Zonneveldstraat. Tenslotte lopen 
we in een stille tocht naar het weeshuis aan de Roodenbur-
gerstraat. Daar leggen de kinderen een steentje bij de laatste 
koffer. Joden eren hun doden door een steentje op hun graf 
te leggen, waarin nog een deel van de ziel zou huizen. Ook 
kinderen zijn dan muisstil, maar als we terugkeren barsten 
ze los. Dan zie je hoe de spanning van ze afvalt. Het is ook 
erg heftig, ik raak er zelf ook telkens weer door ontroerd.” •

HERDENKINGSMONUMENT BIJ DE INGANG VAN HET ACADEMIEGEBOUW, FOTO SARAH HART 

DE VIJF STOLPERSTEINE VOOR DE FAMILIE WEIJL, FOTO ARNOLD SCHALKS
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BESTUUR

ALV PAL LEIDEN OPNIEUW
UITGESTELD VANWEGE DE
CORONABEPERKINGEN
Vanwege de voortdurende coronabeperkingen ziet het be-
stuur zich genoodzaakt om ook de Algemene Ledenverga-
dering (ALV) van dit jaar voor onbepaalde tijd uit te stellen. 
Zodra het weer toegestaan is om een fysieke bijeenkomst 
te organiseren zullen wij onze leden daarover berichten. In 
de tussentijd gaan de voorbereidingen van de ALV door en 
treft u binnenkort de agenda en bijbehorende stukken aan 
op onze website. Naast de  eerder verschenen jaarrekening 
met toelichting en het jaaroverzicht van het verenigingsjaar 
2019 zijn daar de stukken te vinden van het verenigingsjaar 
2020. 

KANDIDAAT-BE-
STUURSLID PAL 
LEIDEN 
MARIKA KEBLU-
SEK STELT ZICH 
VOOR

Graag stel ik me 
aan u voor als kan-
didaat-bestuurslid 
van PAL Leiden. 
Als geboren Leidse 
(1965) heb ik, op 
enkele uitstappen 
naar Amsterdam en 
New York na, vrij-
wel mijn hele leven 
in de stad gewoond. 
En daarvan bovendien het grootste deel in de Pieters- en 
Academiewijk. Hier werk ik als universitair docent Kunst-
geschiedenis, en hier woon ik, samen met mijn zoon Jakob 
en hond Teddy, in een wevershuisje aan de Raamsteeg. Over 
de geschiedenis daarvan schreef ik het boekje Het huis van 
de broers (2019). Als historica en als buurtbewoner voel ik 
me zeer verbonden en verknocht aan de wijk, waar ik me 
ook graag als bestuurslid voor wil inzetten. •

BUREN

SIMONE ROBBERS
door Charlotte Boschma

Het huis
Simone Robbers en 
haar vriend Albert 
Kingma wonen in 
één van die bekende 
huizen in Leiden, 
één van die huizen 
waarvan je zegt: “O, 
je zal daar maar wo-
nen, zo leuk”. Het 
witte huis aan het 
begin van de Rem-
brandtbrug met het 
Friese muurgedicht. 
Simone beaamt 
volkomen dat het 
heerlijk is om daar te 
wonen. Het huis was 
oorspronkelijk een tolhuis voor schepen die Leiden binnen 
voeren, het stond aan de stadsmuur. Toen in de 19e eeuw de 
Zeevaartschool gebouwd werd, was het tolhuis een bouw-
val. Het werd opgeknapt, er kwam een verdieping op en het 
werd de woning van de directeur van de Zeevaartschool. In 
de jaren zeventig werd het huis met de achterliggende loods 
beheerd door de roeivereniging Die Leythe en werd het be-
woond door leden van de roeivereniging. Een van die be-
woners was de broer van Simone, via hem kon zij er in 1974 
komen wonen. Haar latere vriend Albert kwam er eind jaren 
zeventig bij. Simone: “In 1983 kregen Albert en ik de kans 
het huis te kopen. De gemeente wilde het eigenlijk afbreken 
vanwege een verkeerscirculatieplan rond het Noordeinde en 
het Galgewater. We hebben ons enorm verzet, en gelukkig is 
de sloop niet doorgegaan. Eigenlijk begon de gemeente het 
huis pas interessant te vinden toen wij het wilden kopen. We 
hadden opknapplicht en moesten het helemaal verbouwen, 
maar dat was geen probleem omdat Albert architect is. De 
loods en een ziekenboeg die hier naast stonden, zijn afge-
broken. Het huis is nu een gemeentelijk monument in be-
schermd stadsgezicht.” Het uitzicht over het water is weids. 
Simone zegt: “Wonen aan het water is geweldig. We zwem-
men in de Rijn, dat heb ik afgelopen zomer vaak gedaan. 
Wij zijn niet de enigen, sommige mensen zwemmen zelfs in 
de winter. Er zijn tegenwoordig steeds meer boten die over-
last geven met muziek en lawaai. Dat is niet fijn. Maar wat 
dan wel weer geweldig is, zijn de vogels. Ik geef ze te eten en 
ik krijg iedere dag een stel eenden op bezoek in de tuin, en 
er komen meerkoeten, waterhoentjes, nijlganzen, zwanen 
en ook merels, tortelduiven, mezen, vinken en mussen.”

Lesgeven
Ik ken Simone van de etscursus bij Ars Aemula, waar zij 
prachtige etsen maakt, vaak bloemen en planten, heel fijn 
en teer. Simone heeft altijd veel kunst gemaakt, maar haar 
kunstenaarschap was vooral werk. Zij heeft altijd met il-
lustreren en tekenles haar geld verdiend. Omdat zij in haar 
werk altijd creatief bezig was, kwam zij er niet zo toe om in 
haar vrije tijd kunst te maken. Maar om toch eigen werk te 

SIMONE ROBBERS, FOTO CHARLOTTE BOSCHMA

MARIKA KEBLUSEK



5

maken ging ze bij ARS Aemula modeltekenen en later etsen. 
Zij zegt: “Ik ets nu al jaren bij ARS, en ik exposeer af en toe. 
De laatste keer was in De Waag in Haarlem met oud-klas-
genoten van de Academie, daar had ik ook kunstwerken in 
textiel voor gemaakt. We hebben het plan om met de hele 
klas van toen in de Haagse Kunstkring te exposeren en in de 
herfst van volgend jaar komt er weer een expositie van onze 
etsclub bij galerie Zône. Na mijn pensioen ben ik nog net zo 
druk als toen ik nog werkte.” En dat zij druk was tijdens haar 
loopbaan, is wel duidelijk. 

Simone: “Op de middelbare school was ik goed in wiskun-
de en tekenen, maar ik wist niet wat ik wilde. Ik ben eerst 
Bouwkunde in Delft gaan doen, maar na een verkeersonge-
luk was ik een deel van het eerste jaar uitgeschakeld. Ik wilde 
graag mijn eigen geld verdienen en niet meer lang studeren. 
Na een jaartje werken ben ik naar de Kunstacademie in Den 
Haag gegaan. Daar deed ik de docentenopleiding Textiel en 
Tekenen en heb ik mijn lesbevoegdheid gehaald. Het was 
een brede opleiding, degelijk en schools. We kregen onder 
andere kunst- en kostuumgeschiedenis, modeltekenen, stil-
leven, perspectief en illustratief tekenen en ook patroonte-
kenen, naaien. De opleiding was de juiste keuze, ik heb een 
leuke tijd gehad en ik heb daarna altijd met lesgeven mijn 
geld kunnen verdienen. Ik heb eerst twee jaar op een Nijver-
heidsschool voor de klas gestaan, maar het idee van een vaste 
baan benauwde me. Ik heb mijn baan opgezegd en ben naar 
de Vrije Academie in Den Haag gegaan om meer te leren: 
zeefdrukken, houtbewerken, textieltechnieken. 
Uiteindelijk raakte mijn spaargeld op. En heel toevallig, 
toen ik het arbeidsbureau belde of ze een baan voor me 
hadden, had een kwartier daarvoor iemand van de LTS op 
de Haagweg gebeld voor een tekendocent. Dus toen ben ik 
daar vrij tekenen gaan geven. Het waren wilde jongetjes – 
wanneer ik met hen buiten ging tekenen, sprongen ze zo in 
het water. Later heb ik les gegeven op het Rijnlands in Was-
senaar en op twee mavo’s daar. Maar bij een van die mavo’s 
had ik het niet naar mijn zin en ben ik weggegaan. Ik heb 
een grillige carrière gehad, omdat ik altijd opstapte als ik het 
niet meer leuk vond. Daarnaast werd ik tekenlerares bij de 
LOI. De cursisten stuurden hun tekeningen op en de docen-
ten gaven schriftelijk commentaar. Ook heb ik nog gesolli-
citeerd naar een baan als presentatrice bij Teleac. Dat ben 

ik niet geworden, maar ik mocht wel lessen schrijven. Mijn 
ervaring bij de LOI met schriftelijk lesgeven kwam goed van 
pas. Voor Teleac heb ik een les gemaakt over het tekenen van 
planten en bloemen en later een hoofdstuk voor het boek 
over grafische technieken, dat was een groot succes. En ik 
ben toch nog op televisie geweest met het aquarelleren van 
een boeket en voor een les over het maken van monotypes, 
dat is een druktechniek waarbij je een afbeelding één keer 
afdrukt.”
Simone rolde van het ene project in het andere. Zo heeft 
ze ook vormingswerk met jongeren gedaan, en een textiel-
project voor Marokkaanse en Turkse meisjes. Zij leerde hun 
naaien, breien, haken en patronen tekenen. En ze gaf les in 
het Praktijkonderwijs. De laatste vijftien jaar voor haar pen-
sioen gaf zij tekenles op het Da Vinci College aan anders-
talige kinderen van expats en asielzoekers. Na haar werk bij 
Teleac ging ze meer illustreren en maakte ze boekjes voor 
uitgeverij Cantecleer over tekenen voor kinderen en voor 
volwassenen. Simone: “Ik heb ook nog een stichting gehad, 
Rembrandts dochters, opgezet in het Rembrandtjaar 2006. 
We gaven workshops, bijvoorbeeld in etsen, portretschilde-
ren, linosnedes maken, baretten naaien. Ik hoop nog jaren 
door te gaan, in dit huis, met de tuin en de kunst.” • 

COLUMN

LOVE IN TIME OF COVID 
door Bridget McNamer

Two years ago I wrote an 
article for this publication 
which I called a “Love 
Letter to Leiden.”  I was 
on the verge of returning 
to the US after 3 years of 
living here.  I was already 
feeling wistful for this 
town I’d come to love 
so much and wonder-
ing what my experiment 
of living back in the US 
would bring.  

Well, it brought me face to face with the things I had missed 
about the US: family and friends, wide open spaces and ‘wild’ 
nature, good burritos.  It brought me back into contact with 
things I’d been glad to leave behind in the first place: expen-
sive health insurance, poor public transportation, mediocre 
beer (and few options for enjoying it while sitting outside 
on terraces).  And then it brought COVID, a re-surfacing of 
chronic racial tensions, and the sickening presidential cam-
paign which almost ended in disaster.  Not coincidentally, 
those things brought me back here to Leiden!
When I returned in August of 2020, my first thoughts were: 
pandemic? What pandemic? I’d gotten used to wearing a 
mask nearly everywhere I went in the US, carrying hand 
gel at all times, staying two arms’ length away from people, 
and generally feeling grumpy.  What a jarring, then pleas-
ant, surprise to witness Leidenaars enjoying life, mask-less 
and in close proximity to one another, including drinking 
beers on terraces. It almost felt like ‘normal’ except that the 
3-kiss greeting was nowhere to be seen and hugs were (un-
derstandably) scarce.

HET HUIS VAN SIMONE ROBBERS EN ALBERT KINGMA, FOTO CHARLOTTE BOSCHMA

SIMONE ROBBERS, FOTO CHARLOTTE BOSCHMA

FOTO: SARAH ORTEGA
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In retrospect, that was a short-lived ‘honeymoon’ period. 
Since October it’s been a slow slide into a tight COVID 
cocoon.  First restaurants, cafes and pubs were closed for in-
door dining and drinking; then non-“essential” stores and 
services shut down; then limitations on in-person gatherings 
in private homes, travel restrictions, and finally, the ‘avond-
klok.’  By early February, Leiden was as bleak as I’d ever seen 
it. It was hard to make logic of decisions that deemed flower 
and coffee shops as ‘essential’ (believe me, I agree that both 
are such, though it’s no surprise that some would dispute 
that) but not clothing stores.  I couldn’t get to my osteopath 
for my lower back pain treatments but could be treated by 
his friend the manuele therapeut (they both took similar hy-
gienic precautions.)  I could go visit a family for dinner but 
couldn’t host that same family at my place.  
As of this writing, the cocoon is loosening up ever so slight-
ly. I’ll be able to get to the hairdresser next week – thank 
GOD! I guess politicians have decided that neat hair is es-
sential.  
Which brings me to the main point of this article: what I’m 
learning about what is ‘essential’ to Leidenaars, as revealed 
during this COVID period:

Consultation: The Dutch don’t like to be told what to 
do.  They want to be consulted, to have input into de-
cisions, especially if these decisions have significant im-
pact on their lives.  This seems to me a key reason COV-
ID restrictions during this prolonged lockdown period 
have been so hard to swallow. They seem arbitrary and 
non-consultative. This is not the ‘polder model’ of de-
cision-making that the Dutch have come to see as their 
birthright.
Congregation: Isolation is hard for most people, but it 
seems particularly hard for the Dutch, for whom gezel-
ligheid is a national treasure. They love to come together, 
even if that’s 1.5 meters apart.  It’s been heartening to see 
the creative ways Leidenaars congregate during this lock-
down period, whether that’s walking the new Singelpark 
in single file (ish), doing outdoor yoga classes, or gather-
ing for ‘Zoom Borrel.’  It may not be Lowlands, but it’s 
what can be done under the circumstances. 
Celebration: While COVID has certainly brought 
dark times to Leiden, it has also brought sparks of light 
and joy.  Witness the defiance of the ban on fireworks 
on New Year’s Eve. (I suspect even the authorities had 
moments of thrill watching sparkles light up the night 
sky.  Who wasn’t happy to celebrate the end of 2020?).  
When sub-zero temperatures descended in February, 
what did Leidenaars do?  They didn’t huddle under their 
blankets and light more candles. They dusted off their 
skates and burst onto the frozen canals and ponds.  I’ve 
rarely seen such a spontaneous communal celebration – 
partially fueled, no doubt, by months of restriction.

As temperatures rise and signs of spring appear, I’m recog-
nizing the stirrings of hope and optimism in and around 
me.  COVID has left its mark on Leiden, from those no 
longer with us to restaurants and stores that have shuttered 
permanently to a somber sense that events-beyond-our-con-
trol are not disappearing even as COVID moves into some-
thing less directly harmful. Yet the essentials I’ve observed 

and described above convince me that Leiden will not just 
survive but thrive from here. March’s elections provide a 
timely chance for consultation on the future direction of 
the city and country. Creative congregation behaviors por-
tend well for handling future pandemics (God forbid), less 
unnecessary travel (Zoom business conferences can help 
mitigate climate change), and even greater appreciation for 
being together in real life with those we hold dear (will this 
mean the resumption of the 3-kiss greeting?).  And I, for 
one, can’t wait to participate in the ongoing celebrations 
that mark the resumption of ‘normal’ life, even if that ‘nor-
mal’ has adapted to a post-COVID existence. Imagine beers 
on outdoor terraces with dear friends, as a start.  Leave it to 
creative Leidenaars to come up with other ways to rejoice, 
planned and spontaneous.  Perhaps a celebratory funeral for 
COVID could be among these. Fireworks included. •

HISTORIE

DORRIT VAN DALEN - RAP 73
VERHALEN VAN HET LEIDS ACADEMIEGEBOUW

door Marjolijn Pouw

Leiden University Press bracht on-
langs een boekje uit van arabiste en 
journaliste Dorrit van Dalen over 
Rap 73, het hart van onze Uni-
versiteit*. We interviewden haar 
al eerder over haar werk in het 
Afrikaanse Tsjaad, haar onderzoek 
naar vroeg Afrikaans-Arabische 
manuscripten en haar boek over 
Arabische gom (Hart van de Stad-
krant 156, september 2019).  

De verhalen
Er is van alles en nog wat geschre-

ven over het Academiegebouw, neem deel VI b van de serie 
Het Rapenburg (Th. H. Lunsingh Scheurleer e.a.), of Het 
Academiegebouw (H. van Oerle). De nadruk ligt meestal  
op de architectuur of de geschiedenis van dit voormalige 
nonnenklooster, maar Dorrit van Dalen wilde een boekje 
schrijven over het gebruik van de ruimten en de mensen 
die er komen, geleerden, studenten of anderen. Ze legde 
het voor aan Carel Stolker (tot voor kort rector magnificus 
en voorzitter van het universiteitsbestuur) en vroeg hem of 
hij het geen leuk idee vond om zo’n boekje bij zijn afscheid 
uit te brengen. Dat hebben ze vervolgens gedaan. Corona 
dreigde roet in het eten te gooien, maar gelukkig bleef het 
archief tussen de eerste en tweede sluiting open en is het 
boekje toch op tijd af gekomen. 
Per zaal of kamer komen de geschiedenis aan bod, de inde-
ling in de loop van de tijd en het gebruik, maar vooral ook 
de band die gebruikers ermee hebben. Het leverde mooie 
verhalen op. Mensen lijken hun warme gevoelens voor Lei-
den op het Academiegebouw te projecteren. Eduard Klasen, 
tussen 1998 en 2012 decaan van de faculteit Geneeskunde, 
verwoordt dat heel mooi bij de trouwfoto van hem en zijn 
vrouw Tonny, die dertig jaar voor zijn benoeming tot hoog-
leraar Management en Gezondheidsonderzoek op de trap-
toren werd genomen: “dat dat Academiegebouw een soort 
van ons was of zou worden”. Dat gebeurde dus ook. 
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Madonna met kind 
Je ziet die liefde voor het gebouw ook bij mensen die hun 
naam op de muur van het zweetkamertje  schrijven of bo-
venin de klokkentoren. Niet alleen studenten, maar ook 
professoren en eigenlijk iedereen die er komt houdt ervan. 
Toen de schrijfster het zandstenen Mariabeeldje wilde foto-
graferen dat verweesd achterbleef na de verbouwing van het 
Elisabethgasthuis en asiel kreeg in het Academiegebouw, 
lukte dat eerst niet. Het staat in een donker hoekje waar je 
moeilijk bij kan. De schoonmaakster, van Marokkaanse af-
komst, zag haar tobben en kwam bijlichten. Zij vertelde hoe 
het beeldje haar ontroerde, zonder dat ze de religieuze bete-
kenis kent: “Moet je kijken hoe ze haar kindje vasthoudt. Zo 
mooi, die handen…”, zei ze. Ze houdt echt van het gebouw 
en het is haar beeldje geworden, waar ze elke dag langs komt. 

Misschien moet 
het beeldje ook in 
verband gebracht 
worden met het 
Academiespook 
dat de afgelopen 
twintig jaar al 
minstens vier keer 
is opgedoken. 
De eerste keer 
vertoonde het 
zich aan een me-
dewerker van de 
receptie, toen hij 
’s avonds zijn slui-
tingsrondje maak-
te. Bij het Groot 
Auditorium stuit-
te hij op een wit-
harige vrouw met 
een kind op haar 
arm die hij voor 

een geest aanzag. Jaren later zag een andere medewerkster 
de geest ook, zonder dat zij ooit met de vroegere receptio-
nist had gesproken. Nog weer later zagen twee Thaise gasten 
de geest rondwaren toen ze in het Groot Auditorium een 
conferentie bijwoonden. Zo heeft Hans van de Wetering, 
medewerker in algemene dienst, het Dorrit tenminste ver-
teld. (Zie het interview met Van de Wetering elders in deze 
krant.) 

De togakamer 
Het boekje leidt je het hele gebouw rond, ook langs plekken 
waar je als gewoon mens niet zo snel mag komen, zoals de 
klokkentoren of de togakamer, de garderobe van de profes-
soren. De fotografe Carla Matthee en de schrijfster hadden 
geluk dat er in deze stille corona-tijd net een paar hoogle-
raren aanwezig waren voor een promotie met ‘live’ oppo-
nenten toen ze een foto van de togakamer wilden maken. Je 
ziet de hooggeleerden vrolijk lachend en ontspannen hun 
toga’s aan doen. De togakamer deed Dorrit denken aan de 
coulissen van een theater, waar de rekwisieten de spelers in 
de stemming brengen voor de vertoning. Maar de togaka-
mer heeft ook wel wat van The day after. Er staat altijd wel 
een paar vergeten sneakers, van iemand die na een feestelijke 

receptie nergens last meer van had en nog gemakkelijk op 
hakken naar huis kon. 

Duivenhokken en peperbossen
Wat de meeste mensen niet weten is dat op het dak een 
paar eeuwen lang een sterrenwacht heeft gestaan. De uit-
bouwsels verschenen als paddenstoelen overal op het dak en 
verdwenen ook weer. Ze  werden door Beets in de Camera 
Obscura beschreven als “een niet onaardige verzameling van 
duivenhokken en peperbossen”. Maar deze vroege ‘Leidse 
Sterrewacht’ bevatte wel een observatorium dat als beziens-
waardigheid gold en vele geleerden en bezoekers naar het 
Academiegebouw bracht, ook uit het buitenland. Ze waren 
altijd welkom. In 1712 beschreef boekhandelaar Pieter van 
der Aa, de buurman van de Academie, het observatorium 
nog als een van de ‘Delices de Leyde’ in zijn gelijknamige 
boek. Maar tussen de grote instrumenten was het in de 
kleine ruimte vaak zo vol dat wetenschappers er niet uit de 
voeten konden en halverwege de 18e eeuw kwam er een mo-
derne Sterrewacht in de Hortus.
Op het dak staat 
nu alleen nog maar 
de klokkentoren. 
Tot in de jaren ’60 
werden de klokken 
geluid bij de begra-
fenis van een lid 
van de senaat. Nu 
gebeurt dat jaarlijks 
nog maar één keer, 
op de dies. Behalve 
het afgelopen jaar 
toen werden ze ook 
geluid op 3 oktober, omdat 3 October vanwege corona niet 
gevierd kon worden. De portiers van het Academiegebouw 
klimmen op Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrij-
dingsdag naar boven om de dagelijks wapperende vlag van 
de universiteit te vervangen door onze nationale driekleur. 
Er is daarboven een aparte stofzuiger voor vliegenkadavers 
en je vindt er op de ruwe betimmering de namen van men-
sen voor wie het bezoek aan die afgeslote ruimte gedenk-
waardig was, zoals van A. Ladan die daar op 28 juli 1943 
getuige was van het bombardement door de geallieerden 
van de vliegtuigfabriek van Fokker in Amsterdam.

Behalve oraties en promoties worden er lezingen en con-
ferenties in het Academiegebouw gehouden en  hebben 
de pedellen er hun kantoor. Dat is een apart slag mensen, 
vaak hebben ze een duidelijke voorliefde voor het theatrale. 
Willem van Beelen, van 1974 tot 1989 pedel, sprak 8500 
keer gedragen het “hora est” uit ter beëindiging van een pro-
motie. In een oud steelpannetje smolt hij de lak waarvan hij 
zelf de zegels voor de bullen maakte. Hij moet dat vaker dan 
8500 keer hebben gedaan, want de zegels mislukten ook wel 
eens. Dat pannetje is nu historie. Tegenwoordig wordt de 
lak netjes volgens de Arbo-regels gesmolten. •

*Dorrit van Dalen 
Rap 73, Verhalen van het Leidse Academiegebouw 
Leiden University Press 2021, € 22,50 
 

MARIABEELDJE AFKOMSTIG VAN HET VOORMALIGE 
ELISABETHGASTHUIS, FOTO DORRIT VAN DALEN  

HET OBSERVATORIUM IN 1825 GEZIEN VANUIT DE HORTUS, 
COLLECTIE ACADEMISCH HISTORISCH MUSEUM
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INITIATIEF

HERENBOEREN IN DE REGIO
door Carla van der Poel

Behoefte aan natuur in de stad
Steeds meer mensen willen tegenwoordig weten waar hun 
voedsel vandaan komt en zijn actief bij de natuur betrokken. 
In het recente verleden was er in Sijthoff aan de Doezastraat 
op woensdag de Buurderij. Daar kon je wekelijks onder 
meer brood, biologisch dynamisch geteelde groente en fruit 
en vlees uit de regio bestellen. In Leiden bestaat dit initiatief 
niet langer, hoewel men het weer wil oppakken. 
Velen van ons kennen het Odin-abonnement, waarbij je 
elke week biologisch dynamische verbouwde groente en 
fruit koopt. Er is behoefte aan eerlijk gekweekte produc-
ten en men wil graag dichter bij de natuur komen, we zien 
dat ook bij de voedselbossen, pluktuinen en insectenhotels. 
Ook het verbouwen van groente en kruiden in plastic kui-
pen langs de Singelroute wijst erop en de vele geveltuinen en 
beplante boomspiegels; de gemeente subsidieert het zelfs. 
Aan de Zoeterwoudse Singel profiteren leden van het Zoe-
teland wekelijks van de groente, fruit en bloemen die daar 
gekweekt worden. Vrijwilligers helpen er bij het tuinieren. 
Inmiddels is er een ledenstop en een wachtlijst voor de vrij-
willigers. Hieruit blijkt wel dat natuur niet alleen een ver-
groenend, maar ook een sociaal effect heeft.     

Herenboeren in de regio
Landelijk is er een nieuw initiatief dat veel verder gaat: 
Herenboeren. Het principe is een coöperatie, waarbij cir-
ca 200 mensen samen eigenaar zijn van een areaal, waar op 
een kleinschalig gemengd boerenbedrijf duurzaam geteeld 
en smakelijk voedsel wordt verbouwd. De 200 deelnemers 
leggen allemaal een bedrag in en via een abonnement kun-
nen zij wekelijks groente, fruit, aardappelen, kruiden, eieren 
en eventueel vlees ophalen. Op dit moment zijn er landelijk 
zeventien initiatieven voor herenboerderijen; negen heren-
boerderijen zijn actief.

Dichtbij huis
Volgens Maaike Vinkenburg en Arne Driessen uit Leiden, 
pleitbezorgers van Herenboeren in het Groene Hart, is het 
belangrijk dat de herenboerderijen in de directe omgeving 
van de deelnemers liggen. In december kon ten zuiden van 
Leimuiden de eerste grond in het Groene Hart worden aan-
gekocht. Het gaat om circa 23 hectare. Inmiddels hebben 
zich ruim 200 deelnemers aangesloten, waarvan zo’n 30 uit 
Leiden. Het is het doel van de kartrekkers om meer geschik-
te locaties te vinden; uiteindelijk wil men minstens vijf he-
renboerderijen opzetten in het Groene Hart.

In dienst van de coöperatie 
De boer houdt zich bezig met de productie van duurzaam 
voedsel en zorgt er door wisselende teelt voor dat de grond 
niet uitgeput raakt, maar vitaal blijft. Hij is als agrarisch be-
drijfsleider in dienst van de coöperatie. Het doel is om kwa-
litatief goed eten te produceren dat lekker smaakt en vol-
doet aan de wensen van de gemeenschap. Daarnaast draagt 
hij zorg voor natuur-inclusieve landbouw, wat inhoudt dat 
dat de natuur op en rond de boerderij zoveel mogelijk wordt 
benut en beschermd.

In dienst zijn van een coöperatie is gunstig voor de boer: hij 
of zij heeft een vast inkomen en een gegarandeerde afname 
van alle producten. En tot slot: hij hoeft niet zeven dagen in 
de week te werken, zoals de meeste boeren.

Circulaire bedrijfsvoering
Het zal experimenteren worden. De Herenboeren verga-
ren daarbij steeds meer kennis over de mogelijkheden (en 
beperkingen) van de beschikbare landbouwgrond en ont-
dekken hoe zij daar op een duurzame en natuurinclusieve 
manier het beste uit kunnen halen en aan terug kunnen ge-
ven ter bevordering van de biodiversiteit. Ze sturen daarbij 
aan op een volledig circulair voedselsysteem. De mest van 
de koeien en varkens wordt gebruikt op het land. De kippen 
scharrelen tussen de fruitbomen rond in een soort verplaats-
bare kippencaravan om de ongewenste insecten op te eten. 
Er komen ook bloemenranden waar niet wordt gemaaid. 
Alles bij elkaar trekt dit vogels en insecten aan. 

Dit principe van natuurinclusief werken is niet alleen maar 
een hobby van natuurminnende mensen. Europarlementa-
riër Frans Timmermans geeft binnen de Europese Unie met 
zijn Green Deal aan dat hij de boeren in 2030 biologisch 
wil laten produceren. Werd de boer de afgelopen jaren vaak 
‘aangevallen’, omdat hij met zijn vee te veel stikstof uitstoot-
te, nu is hij hard op weg om een klimaatheld te worden. 

Voor meer informatie: herenboerengroenehart.nl •

BESTUUR

HORECAVISIE: DE FINALE
door Jan Demper

Na de beschamende vertoning door het college eind 2020 
bij de publicatie van de Nota van Antwoord ,als sluitstuk 
van de inspraakprocedure (geen van de ruim 150 bezwaren 
werd gehonoreerd!), restten ons nog twee nagerechten: de 
behandeling van de visie in de Raadscommissie Werk en 
Middelen en tenslotte in de Gemeenteraad. Beide vergade-
ringen vonden plaats in januari en waren digitaal en via de 
streamingdienst goed te volgen. Helaas stelde de behande-
ling nogal teleur. Zowel de Raadscommissie als de Gemeen-
teraad bleken grotendeels uit klapvee te bestaan, alleen 
CDA, CU en de Partij Sleutelstad hadden op onderdelen 
bezwaar, helaas zonder veel resultaat. De visie haalde vrijwel 
ongeschonden de eindstreep.

TUSSEN DE FRUITBOMEN RONDSCHARRELENDE KIPPEN IN HUN VERPLAATSBARE REN, 
COLLECTIE HERENBOEREN

http://www.herenboerengroenehart.nl
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In de behandeling ontbrak de onderbouwing van de uitbrei-
dingsplannen, behalve de nietszeggende mededeling van 
Groen Links dat er toch ook veel inwoners zijn die horeca 
prima vinden. Dat haal je de koekoek; ook de wijkvereni-
gingen hebben doorgaans geen bezwaar tegen horeca, ons 
bezwaar is de ongebreidelde groei.  

Loze uitspraken
Wat betreft het participatieproces betoogde de wethouder 
dat zij wel degelijk voorstellen van de wijkverenigingen zou 
hebben meegenomen in de concept-visie en wees onder an-
dere op het schrappen van een aantal straten als horeca-uit-
breidingsgebied. Dat is een verkeerde voorstelling van za-
ken, want die geschrapte straten stonden al in het concept 
dat de wijkverenigingen ontvingen voor het vooroverleg in 
juni vorig jaar. Bovendien betekent het schrappen niet dat 
die straten horecavrij worden. Het is dus een loze uitspraak. 
Bedenk dat er nieuwe horecagebieden bijkomen in gebie-
den waar de woonfunctie dominant is en tel uit je winst, of 
liever verlies. Waar blijft de door dit college zo gepropageer-
de balans van levendigheid en leefbaarheid in de stad? 
Als doekje voor het bloeden zegde de wethouder toe een 
procesbeschrijving van het participatietraject te overleggen. 
Die kwam er ook, en eerlijk is eerlijk: het is een indrukwek-
kend document. Maar helaas met een fantasievolle pen ge-
schreven, zo worden aan wijkverenigingen diverse voorstel-
len toegeschreven die niet van deze verenigingen afkomstig 
zijn. Bovendien worden bepaalde punten meermaals geno-
teerd als inbreng van meerdere overlegpartijen. Tja… 

Intussen ligt er weer een nieuwe beleidsvisie van deze 
wethouder op tafel, en wel voor de bezoekerseconomie. 
Weer gaat de wethouder op zoek naar de balans tussen le-
vendigheid en leefbaarheid (ja, het staat er werkelijk), die 
dus kennelijk nog steeds niet bereikt is. Wel eerlijk om 
dit eindelijk te erkennen. Maar oh, wat een lege woor-
den. Het eerste wat mij te binnenschoot was: wanneer 
komt er nu een visie op wonen en woonkwaliteit? •

BUREN

JOHAN SCHERFT
EN ZIJN SPEL MILO AND THE MAGPIES
door Roeland van Wely

Johan Scherft is een Leidse beeldende kunstenaar. Hij 
woont in het Weeshuishof en heeft zijn studio op de Haag-
weg. Johan maakt normaal gesproken kleine schilderijen 
en vogels van papier. Deze worden vaak gekocht door rijke 
Amerikanen. Met zijn nieuwe computerspel Milo and the 
Magpies oftewel Milo en de eksters richt hij zich echter op 
een heel ander publiek.

Hoe kom je ertoe om een spel te maken voor de computer?
“Het spel Milo and the Magpies is toch in eerste plaats een 
artistiek spel. De schilderijen en animaties in het spel zijn 
het belangrijkst. Deze zijn bijna allemaal met de hand ge-
schilderd. Ik noem het zelf dan ook wel een art game. Het 
leek me altijd al erg leuk om zelf een spel te maken, maar ik 
zag er tegenop omdat het moeilijk is. Zo moet je kunnen 
programmeren en animaties kunnen maken. Ik kreeg mijn 
kans toen mij werd gevraagd om de achtergrond te schil-
deren van een adventure game: Rusty Lake. Dit spel is van 
twee game developers in Amsterdam. Zij boden mij de kans 
om zelf ook een spel te maken. Ik kon bij ze terecht voor 
advies en andere hulp. Toen ben ik gewoon begonnen.” 

In hoeverre speelt de buurt een rol in je spel?
“Het verhaal begint met de kat Milo als hij over de daken 
loopt. Hij wordt daarbij lastig gevallen door twee eksters en 
raakt verdwaald. Ik zie natuurlijk veel katten in de wijk. Het 
leuke is dat katten zeer vrij zijn. Ze trekken zich niks aan van 
menselijke grenzen. Ze gaan van de ene tuin naar de andere. 
Daarbij raken ze weleens de weg kwijt. Daarnaast zie je in 

COLLAGE BEWONERSGROEP LANGEBRUG

MILO AND DE MAGPIES © JOHAN SCHERFT
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onze wijk op de daken ook vaak eksters zitten die het niet 
leuk vinden als er een kat voorbij komt. Vanuit mijn raam 
heb ik mooi zicht op een aantal huizen aan de Hoefstraat 
en aan de Doezastraat. Vooral die daken vind je als motief 
terug in het spel.”

Wat voor spel is het? 
“Milo and the magpies draait om het oplossen van puzzels. 
Het is een vrij rustig spel waarbij het vooral gaat om het zoe-
ken en klikken. Als je juist klikt verschijnen er animaties en 
gebeurt er iets waardoor je naar een volgend level kan gaan. 
Het spel draait echt om de kat. De mensen zijn op de achter-
grond. Het is de taak van de speler om ervoor te zorgen dat 
de kat weer veilig thuis komt. Het spel is bijna af. De muziek 
moet alleen nog worden opgenomen en toegevoegd. Dan 
wordt het uitgebracht.  Je kan de demo echter al downloa-
den. Het geeft een goede impressie van het eindresultaat.”

Tot slot: hoe beleeft een Leidse schilder Corona-tijd?
“Het valt me enigszins mee. De galeries zijn weliswaar dicht 
en ik kan geen leerlingen ontvangen. Daar staat tegenover 
dat mensen niet op reis kunnen en geld en tijd over hebben. 
Ik heb dit jaar voldoende opdrachten gekregen en de ver-
koop van de door mij ontworpen papieren bouwplaten van 
vogels verloopt uitstekend. Ook krijg ik geregeld kleinere 
opdrachten. Zo ben ik gevraagd voor een betaald interview 
door National Geographic en hebben ze de rechten gekocht 
van een van mijn schilderijen voor een lesboek. Het com-
puterspel zal me financieel niet veel opleveren. Ik vind het 
vooral leuk als mensen het gaan spelen. Het is met passie 
gemaakt en ik hoop dat mensen er plezier aan beleven.”

Demo https://store.steampowered.com/app/1407420/
Milo_and_the_Magpies/ •

COLUMN

LEIDS GESLEUTEL: 
RECREATIE-EMPLACEMENT
door Carlo van Praag

We hebben sinds kort een nieuwe Leidse troef: de Sin-
gelparkroute. Het traject is niet zozeer gecreëerd als wel 
uitgeroepen. Het lag er eigenlijk altijd al, maar gold niet 
als attractie. Sinds echter de route is voorzien van enkele 
onsoortige bruggetjes en de wandelaar voor zijn oriëntatie 
steun vindt bij gefiguurzaagde eendjes en konijntjes, hebben 
we in Leiden ‘het langste stadspark van Nederland.’ Park?  
 

Ach, als je wat stukken klinker- en asfaltbestrating en krui-
send snelverkeer wegdenkt, kun je de illusie in stand houden 
en is het best een leuke wandelroute, ware het niet dat je 
in de file loopt. Die wegwijzende beestjes zijn alleen nodig 
voor de dauwtrappers. De overigen kunnen zich gewoon 
bij de stoet aansluiten. Zo wil de gemeente het ook. Leiden 
moet bezoekers trekken. Er worden dus ook nog kiosken 
geplaatst waar de verdroogde en uitgehongerde recreanten 
zich kunnen laven aan verversingen en versnaperingen. Het 
Plantsoen is een van de daarvoor aangewezen locaties, een 
goede keuze want het is er aan het einde van de dag toch 
al een vuilnisveld. Ook een goed idee was de plaatsing van 
een kunstwerk in de vorm van een wachttoren. Het bouw-
werk kon voordelig worden betrokken uit een Roemeense 
legerdump en na een kleine schilderbeurt konden de Boa’s 
daarboven gelijk plaatsnemen om de anderhalve meter tus-
sen de bezoekers te bewaken. Eén van die bezoekers had, 
waarschijnlijk in het holst van de nacht, een plakkaat aan de 
toren bevestigd met de tekst ‘schijnwerper en machinege-
weer worden nageleverd’. Naar de dader wordt nog gezocht.

De gemeente is, zo lang ik mij kan herinneren, onvermoei-
baar bezig met de bevordering van het toerisme en het hui-
dige college is geen uitzondering. De dominante partijen 
zijn erg begaan met het milieu en streven krampachtig naar 
de verwijdering van auto’s uit de binnenstad, dit om de op-
warming van de aarde een halt toe te roepen. Dat speciaal 
de binnenstad het doelwit is, heeft nog een andere reden: 
wederom de bevordering van het toerisme. Ik denk dat de 
binnenstadsbewoners niet eens zoveel last hebben van het 
autoverkeer (eerder van de fietsen en de scooters), maar de 
bewoners zijn dan ook geen factor. Zij en de hen vertegen-
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DE WACHTTOREN IN HET PLANTSOEN, FOTO CARLO VAN PRAAG
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woordigende wijkverenigingen zijn, voor wat betreft de in-
frastructuur, zonder enige invloed. Naar Centrum Manage-
ment en Leiden Marketing wordt wel geluisterd. Het gaat 
om de ‘uitstraling’ van de Leidse binnenstad en haar ‘attrac-
tiewaarde’ voor de bezoekers (woorden van wethouder Ash-
ley North (moge hij lang voor ons gespaard blijven maar wat 
mij betreft liever niet als wethouder). De binnenstad wordt 
onderworpen aan eindeloze infrastructurele maatregelen, 
waarbij geld geen rol speelt. De binnenstad is een parel die 
zo lang wordt opgepoetst dat er niets van overblijft dan een 
recreatie-emplacement. • 

DIEREN

DE BOOMKRUIPER 
DE STAD ALS ARCHIPEL
door Jacques van Alphen

Archipels
Het eiland Tenerife is in de roman Archipel van Inger Ma-
ria Mahlke door zijn isolement beschermd tegen de boze 
invloeden van het continent. De bescherming komt helaas 
wel met een prijskaartje, zoals later blijkt in Mahlke’s ro-
man: de eilandbewoners 
vormen een nogal gesloten 
en beperkte gemeenschap 
met alle problemen van 
dien. Archipels genieten al 
lang de speciale aandacht 
van biologen. Door de 
bescherming die het iso-
lement van eilanden biedt 
komen er vaak soorten 
voor die nergens anders 
gevonden worden. Maar 
dat is niet de enige reden. 
Het was biologen ook 
opgevallen dat op kleine 
eilanden minder soorten 
leven dan op grotere. Deze 
regel geldt voor ieder archipel. De theorieën die dit patroon 
verklaren zijn inmiddels door veel onderzoek bevestigd. Bo-
vendien gaat de regel niet alleen op voor eilanden in de zee, 
maar ook voor plekken waar dieren leven op het land als die 
omringd zijn door ongeschikt leefgebied, zoals een bos om-
ringd door akkerland. Hoe kleiner een natuurgebied, hoe 
moeilijker het is voor dieren om zich er te handhaven.
Voor bosvogels is de stad vaak een eiland, of vaker nog een 
archipel van kleine eilanden. 

De boomkruiper
De boomkruiper is een specialist die met zijn spitse gekrom-
de snavel spinnen, insecten en slakjes peutert uit spleten in 
de bast van bomen. Hoeveel stammen zijn er wel nodig om 
te zorgen dat een boomkruiper het hele jaar genoeg eten kan 
vinden? Een Belgische studie van  vogels als de boomkruiper 
en boomklever, die voedsel op de bast van bomen vergaren,  
vergeleek bossen en bosjes van verschillende grootte. In bos-
sen van vier hectaren of groter waren zowel boomklevers als 
de boomkruipers aanwezig. In bosjes die kleiner waren dan 
vier hectaren, maar groter dan één hectare, leefden alleen 

boomkruipers. Boomkruipers hebben dus minimaal één 
hectare bos nodig en boomklevers minimaal vier. We begrij-
pen nu waarom de boomklever geen stadsvogel is, want vier 
hectaren bos is in de meeste steden niet te vinden. 

Maar er zijn wel boomkruipers in de stad. Hoe kunnen 
die zich in de stad handhaven als een paartje minimaal een 
hectare bos nodig heeft? Deense onderzoekers hebben daar 
kortgeleden het antwoord op gevonden. De stadsboomkrui-
pers bleken verschillende geïsoleerde gebiedjes met bomen 
te gebruiken en reisden tussen die gebiedjes om hun voed-
sel te vinden. Ze hoeven dus geen hectare aaneengesloten 
bos, als het aantal bomen maar groot genoeg is om voldoen-
de voedsel te kunnen leveren. Toch is het leven in de stad 
niet makkelijk, want om hun voedsel te vinden moeten de 
boomkruipers veel harder werken dan hun bos-bewonende 
soortgenoten. Het heen en weer vliegen tussen groepjes bo-
men kost behalve tijd ook energie, waardoor ze meer voed-
sel nodig hebben dan wanneer ze in een bos zouden leven. 
Boomkruipers zijn standvogels die het hele jaar door in het-
zelfde gebied blijven. In het voorjaar zijn er veel insecten en 
spinnen en er worden steeds nieuwe geboren. In die periode 
kan een paartje boomkruipers genoeg voedsel vinden om 

vijf of soms wel zeven kin-
deren groot te brengen. In 
het najaar verstoppen spin-
netjes, insecten en slakjes 
zich in spleten van de bast 
van bomen om zo te over-
winteren. Die vormen dan 
de wintervoorraad voor de 
boomkruipers. Met het 
verstrijken van de winter 
neemt de voorraad af en 
dus moeten de boomkrui-
pers steeds langer zoeken 
om voldoende voedsel te 
vinden.

Boomkruipers houden niet van kou
Boomkruipers komen alleen voor in het West-Europese 
laagland en rondom de Middellandse zee. Ze zijn niet be-
stand tegen koude winters en je vindt ze dan ook niet in 
Scandinavië of oostelijk van Polen. Een koude periode zo-
als we deze winter hadden leidt tot sterfte. Bij kou moeten 
boomkruipers overdag meer eten om ’s nachts hun lichaam-
stemperatuur op peil te kunnen houden. Door de korte 
winterdagen en de in de loop van de winter afnemende 
voedselhoeveelheid moeten ze al heel hard werken om te 
overleven, zelfs als het niet vriest. Strenge vorst kan dus net 
het verschil maken tussen overleven of sterven. Ze proberen 
wel hun gedrag aan te passen: bij ernstige koude zoeken ze 
vaker naar voedsel op plekken waar de zon op de bast van 
bomen schijnt. Ze gaan ook gezamenlijk, dicht tegen elkaar 
aan slapen om zo warmteverlies te beperken.

De pro’s en contra’s van het stadsleven.
Waarom trekken boomkruipers naar de stad als het leven 
daar moeilijker is dan in het bos? Boomkruiperaantallen in 
Nederland nemen toe, waarschijnlijk door het warmer wor-
dende klimaat en het ouder worden van onze bossen. Het 

BOOMKRUIPER OP EEN MUUR, © MERELTJE FOTOGRAFIE WWW.MERELTJE.WERELDSPOTTER.NL

http://www.mereltje.wereldspotter.nl


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

kan zijn dat er voor een aantal boomkruipers geen plaats 
meer is in de bossen en dat ze noodgedwongen naar de stad 
verhuizen. Het kan ook zijn dat het stadleven ze compen-
seert voor de extra moeite die het daar kost om voedsel te 
zoeken. De kans om door een sperwer gedood te worden is 
groter in het bos dan in de stad. In de stad is het ook minder 
koud dan in het bos. ’s Winters slapen groepen boomkrui-
pers vaak onder de nok van overhangende daken, tegen de 
muur van een verwarmde woning, een luxe die in het bos 
niet is te vinden. 

Boomkruipers zijn slechte lange-afstand-vliegers. Door de 
geïsoleerde ligging van de Canarische eilanden hebben ze 
Tenerife en de ook de rest van de Canarische archipel nooit 
bereikt. •

INITIATIEF 

DE REMBRANDTTUIN BIJ DE 
WEDDESTEEG
door Marjolijn Pouw

In 2017 opende wethouder Paul Laudy de Rembrandttuin 
bij de Weddesteeg, op het vroegere terrein van Botenver-
huur ’t Galgewater. Toen botenverhuurder Marco ermee 
stopte kwamen buurtbewoners Hilde van der Meer en Si-
mone Robbers op de gedachte om er een tuin van te maken. 
Met steun van de Vrienden van het Singelpark vroegen ze 
de gemeente om toestemming. De gemeente gaf deze, op 
voorwaarde dat de tuin voor het publiek open werd gesteld 
en in de omgeving paste. De bewoners zouden voor het be-
heer en onderhoud zorgen. Er kwamen een gebruikersover-
eenkomst en een tuinplan, dat met hulp van de gemeente 
werd uitgevoerd. Simone en Hilde wilden in hun tuin een 
kleurenpalet maken met perken rode, blauwe, gele en wit-
te bloemen. Dat is door elkaar gaan lopen,  maar dat geeft 
niet: “Rembrandt mengde zijn kleuren tenslotte ook”, zegt 
Simone. 

Hilde en Simone hebben veel plezier in hun werk. Tuinieren 
is ontspannend en een welkome afwisseling van hun drukke 
bestaan. De tuin staat vol met meer dan 200 soorten bollen, 
vaste planten, kruiden en theesoorten. Planten kopen ze bij 
de Hortus, de bloemenkiosk om de hoek, of kwekerijen die 
ze bezoeken. Vrienden nemen ook wel eens wat mee, maar 

Simone en Hilde zijn selectief. Niet alles past in hun opzet. 
Ze stekken veel en winnen zaden, het overschot verkopen 
ze. Betalen gebeurt met een tikkie of baar geld in een vastge-
schroefd geldkistje: “Het is een keer gepikt, maar toen zat er 
maar 50 cent in”, zegt Hilde. Van de opbrengst van de tuin 
schaffen ze nieuwe planten aan of materiaal, zoals potgrond 
en plantenrekken. Een strikte werkverdeling hebben ze niet, 
ze doen wat ze nodig vinden en waar ze plezier in hebben. 
Dat werkt goed, want ze vullen elkaar aan. Simone brengt 
structuur in alles, zij maait de graspaden en maakt de naam-
bordjes met de foto’s van de planten. Hilde zaait en stekt, 
beiden maken ze de pakjes met zaden en potten ze plantjes. 
Ze bespreken alles samen.   

Singelpark
“Het Singelpark is tegenwoordig file lopen”, zeggen ze. “Er 
komen hier hordes mensen langs en je hoort hoe trots ze zijn 
op hun park. Het is nu zo’n beetje het enige dat je in Lei-
den gezamenlijk buiten kunt doen, maar we denken dat de 
drukte zal blijven. Het is echt prachtig wat de Vrienden van 
het Singelpark en de gemeente voor elkaar hebben gekre-
gen. Je ziet de stad opfleuren en de mensen ook. Wandelen 
is zo plezierig en tegengesteld aan gemotoriseerd verkeer dat 
steeds meer lawaai maakt. Het lijkt wel of het aldoor druk-
ker wordt ondanks het weren van de auto uit de binnenstad. 
Van wandelaars en schoolkinderen op excursie hebben we 
geen last. Met de jeugd die er af en toe rondhangt kun je 
ook goed praten. Eigenlijk hebben we het meeste last van te 
hard varende plezierboten met hun versterkte muziek. Op 
het water wanen mensen zich onaantastbaar en ze gedragen 
zich vaak ook zo. Er zou tegen opgetreden moeten worden, 
maar er zijn te weinig mensen om de regels te handhaven. 
Die regels zijn bovendien niet goed aangegeven, ze hangen 
op plaatsen waar nauwelijks boten komen, maar op deze 
drukke vaarroute vind je ze niet.” 

“De tuin verbindt, soms beginnen mensen spontaan een 
praatje als we aan het werk zijn. Ook de buren komen re-
gelmatig langs. We zouden het leuk vinden als ons initiatief 
wordt nagevolgd en willen onze ervaringen graag met an-
deren delen. De gemeente werkt voor zover we weten ook 
graag mee. Op de  Rembrandtplaats hier zouden we graag 
meer groen willen aanplanten en in de stad zijn er ook nog 
tientallen plekken waar je een publieke tuin zou kunnen 
maken.” •

DE REMBRANDTTUIN IN HET VROEGE VOORJAAR, FOTO SARAH HART
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INITIATIEF 

OLD SCHOOL SLUIT DEUREN
door Carla van der Poel

Roos-Marijn Kinkel en Gideon Roggeveen realiseerden 
zich in november 2015 niet waar het oprichten van kunst 
& cultuurlokaal Old School op het Pieterskerkhof toe zou 
leiden. De mogelijkheid werd hun geboden door de eige-
naar van het pand. Aan de kant van het Rapenburg zal er 
op termijn een Joods-Christelijk museum komen, maar tot 
die tijd konden er invulling aan geven. Dit leek iets voor een 
jaar of twee, maar telkens kon het gebruik worden verlengd.

Bescheiden levendigheid
Kinkel en Roggeveen zorgden voor een originele invulling 
met een aardige dynamiek. Het werd een sympathieke plek 
voor ontmoeting: tentoonstellingen, bijeenkomsten en 
startpunt van vele culturele evenementen. Het tweetal initi-
eerde en faciliteerde dit allemaal met veel aandacht en zorg. 
In het weekend stelden zij Old School open als koffiebar en 
zo maakten zij deze plek tot een trefpunt van bewoners van 
de wijk en de stad. Het leidde tot een bescheiden levendig-
heid aan het zo mooie, verstilde Pieterskerkplein: de ideale 
herbestemming van de voormalige Witte Poortschool. 

Terug naar de eigen stiel
De twee hebben hun oorspronkelijke werkzaamheden in-
middels weer opgepakt. Roos-Marijn werkt  als ontwerper/
meubelmaker aan de inrichting van het brugwachters-
huisje bij de Marebrug en stelt deze zomer een tentoon-
stelling samen. Gideon is als schrijver en presentator druk 
bezig met een theatervoorstelling die in juni te zien zal 
zijn. De galerie in het gebouw is niet meer permanent open, 
hooguit een aantal dagen voor de tentoonstelling van eigen 
werk, of tijdens speciale gelegenheden als de Kunstroute. •

STADSONTWIKKELING 

BOUWISTORICUS JAN DRÖGE
OVER ZIJN ONDERZOEK NAAR DE GEVEL VAN 
HET STADHUIS
door Marijn Versteegen

Jan Dröge heeft al ruim 30 jaar een eigen bureau dat zich 
richt op bouwhistorisch onderzoek. Na al diverse projecten in 
Leiden onder zijn hoede te hebben gehad, zoals het Pesthuis, 
het weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht en de Pieterskerk, 
deed hij het bouwhistorisch onderzoek voorafgaand aan de 
restauratie van het Stadhuis.

Jan Dröge: “Ik heb al een paar honderd gebouwen binnen 
en buiten Leiden onderzocht door de jaren heen, ook bij-
voorbeeld Paleis het Loo. Bij de restauratie van de Pieters-
kerk was ik ruim tien jaar betrokken en dit leidde zelfs tot 
een publicatie. Dat is natuurlijk wel een van de mooiste din-
gen waar een bouwhistorisch onderzoek in kan uitmonden. 
In de ideale situatie gebeurt het onderzoek voorafgaand aan 
restauratiewerken, maar in de praktijk word ik zeer kort er-
voor of zelfs al tijdens het restaureren benaderd. Tijdens het 
proces komen er vaak nieuwe elementen naar voren, waar-
voor onderzoek nodig is. 
Ik ben altijd al een natuursteenfreak geweest, ik kijk graag 
naar de toepassing ervan, maar ook wie de opdrachtgevers 
waren en wie de werkzaamheden uitvoerden, de steenhou-
wers. In het begin keek ik naar de hele periode 950-1950, 
maar nu is dat toegespitst op 1575-1795, een haalbaarder 
tijdskader én een heel interessant tijdvak. Ook de bouw van 
het Stadhuis valt er grotendeels binnen.”

Het stadhuis
“Doordat de gemeente al heel lang een goed bijgehouden 
stadsarchief heeft, waren er weinig problemen met het vin-
den van informatie over de bouw van het Stadhuis. Alleen 
zou het leuk zijn als er meer bronnen waren over de mid-
deleeuwen, zodat ook daar meer onderzoek naar gedaan 
kan worden. Het is ook erg jammer dat er geen diepgaand 
onderzoek is gedaan na de grote stadhuisbrand van 1929 , 
maar gelukkig zijn er wel veel foto’s. Die geven veel infor-
matie over hoe het gebouw er voor die tijd uitzag. Ooit was 
de gevel helemaal beschilderd in de kleur van zandsteen om 
het er extra strak en egaal uit te laten zien. Tegenwoordig is 
de gevel niet meer beschilderd, het is nu gewoon schoonge-
maakt, natuurlijk zandsteen.”

ROOS-MARIJN KINKEL EN GIDEON ROGGEVEEN VOOR OLD SCHOOL,
FOTO CARLA VAN DER POEL

DE STADHUISGEVEL IN 1900, FOTOGRAAF ONBEKEND
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De gevel
“In het onderzoek naar het Stadhuis is er naar diverse zaken 
gekeken. Vooral interessant is hoe de gevel, ontworpen en 
gebouwd werd in de periode 1595-1597, gewoon tegen het 
al bestaande gebouw en dat het ontwerp drie nieuwe top-
gevels omvatte, toentertijd erg in de mode), en een nieuwe 
trap. Uit tekeningen en de stijl ervan, is goed zichtbaar dat 
twee ontwerpers aan de gevel werkten, namelijk Claes Cor-
nelisz van Es en Lieven de Key. In de archieven is ook pre-
cies terug te vinden welke steenhouwers aan de slag gingen. 
Zo is het duidelijk dat naast de Leidse steenhouwers er ook 
vanuit Duitsland tijdelijk steenhouwers naar Leiden kwa-
men om hieraan te werken. Het inzetten van ontwerpers 
en werklieden van buiten de stad kon in deze periode nog 
allemaal, omdat er nog geen sprake was van gildeverbanden. 
Ook valt er uit de manier waarop de zandsteen is bewerkt 
op te maken uit welke periode dit dateert. Onder andere 
hieruit kwam naar voren welke onderdelen van de gevel op-
nieuw zijn opgebouwd na de brand van 1929 en welke on-
derdelen nog intact gebleven waren. Dit hebben we allemaal 
in kaart gebracht.”

Restauratie
“Bij de huidige restauraties is bijna geen materiaal vervan-
gen. De trap is samen met de balustrade het meest aangetast,  
vooral door het gebruik van strooizout. Op de trap gaat 
vanaf nu ook in ieder geval niet meer gestrooid worden. De 
enkele stenen die wel echt aan vervanging toe zijn kunnen 
gewoon vervangen worden door materiaal uit exact dezelf-
de groeve in Obernkirchen, die vandaag de dag nog steeds 
bestaat. Zandsteen heeft door de tijd heen een slechte naam 
gekregen, omdat het stof ervan zo op de longen slaat, dat de 
werklieden die ermee werkten vaak geen lang leven bescho-
ren was. Dit leidde in 1951 zelfs tot het zandsteenbesluit, 
waardoor het gebruik ervan verboden werd. Gelukkig zijn 
er tegenwoordig moderne technieken en genoeg afzuiging 
zodat deze gevaren niet meer aan de orde zijn en mogen ge-
bouwen als het Stadhuis gewoon gerestaureerd worden met 
gebruik van het oorspronkelijke materiaal.”
“Een laatste opmerkelijke noot: tijdens het restauratiepro-
ces werden stukjes zandsteen uit de stenen geboord om zo 
te kunnen onderzoeken hoe beschadigd ze waren. Bij het 
nemen van een monster uit de trap, werd de boorkern (dus 
het stukje steen) even neergelegd. Even later was dit verdwe-
nen… iemand heeft dus een stukje steen uit de trap van het 
Stadhuis gejat!”
Hoewel de renovatie van het Stadhuis nog niet voltooid is, 
zijn bepaalde  delen, waaronder de gevel al wel weer zicht-
baar. Neem dus vooral een kijkje met deze achtergrondin-
formatie in het hoofd. •

BUREN 

JAAP DE VRIEND 
GRAND CAFÉ DE VRIEND
door Gertjan Bots en Marjolijn Pouw

Achttien jaar geleden betrok Jaap de Vriend het mooie pand op 
de hoek van de Boisotkade en de Doezastraat en begon er zijn 
Grand Café Restaurant De Vriend. Hij wil ons graag vertellen 
hoe hij deze voor ondernemers zo barre tijden is doorgekomen. 
Recht voor zijn raap, zo is hij opgevoed.   

Hoe reageerde je op de eerste lockdown?
“Dat was een donderslag bij heldere hemel. Het ene moment 
was je nog gewoon open, het volgende moment moest je te-
gen je gasten zeggen: jammer, dat etentje vanavond gaat niet 
door. Het was totaal onwerkelijk, ik had er slapeloze nachten 
van. Hoe ga ik dit doen, dacht ik? Hoe lang gaat dit duren? 
Hoe betaal ik mijn personeel, de leveranciers, de huur, de be-
lasting? En wat moet ik nou met al die inkopen en die volle 
koeling? Hoe kom ik uit de kosten? 
Ik heb dit restaurant neergezet met alle passie die er in me 
is, ik moet het wel overeind zien te houden. Stilzitten past 
niet bij me, daarvoor ben ik geen ondernemer geworden en 
ik ben meteen aan het werk gegaan. De volgende dag was ik 
al de diners aan het bezorgen die mijn gasten gereserveerd 
hadden. Maar ja, niet alles gaat op bij bestellingen en er bleef 
dus nogal wat over. Dat kan je niet zomaar weggooien. Via 
de app heb ik het aan vrienden verkocht en wat ik niet kwijt 
kon heb ik weggegeven aan het goede doel. We zijn ook me-
teen met een online platform begonnen, waarop je je eigen 
thuismenu kon samenstellen en laten bezorgen. We waren de 
eersten die dat deden in Leiden en het was razend druk. Het 
liep zo goed dat de kok bijna overspannen raakte. Toen heb 
ik iedereen bij elkaar geroepen en uitgelegd dat dit moest 
omdat we de eindstreep van coronatijd moesten halen en ik 
niemand wilde ontslaan. Dat laatste was natuurlijk niet vol 
te houden—helaas moesten er tijdelijke mensen uit, want 
een vol restaurant is wat anders dan een online bezorgdienst. 
Maar het heeft me door de eerste maanden heen geholpen, 
tot we in de zomer weer open mochten.”

Hielp het dat jullie toen ter compensatie je terras tijdelijk 
mochten uitbreiden? 
“Dat lijkt heel aardig en het is reuze prettig als het mooi weer 
is, maar wat doe je als het regent en je hebt net zestig mensen 
op je uitgebreide terras zitten? Waar laat je die als ze naar bin-
nen moeten? Daar zit het al vol met gasten op afstand met 
een tijdslot. Je moet er dan wel een mouw aan zien te passen. 
Mensen zijn bang, ze denken dat het virus zich makkelijker 
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verspreidt als het nat is buiten en willen dan nog verder uit 
elkaar zitten. Je hebt dan al gauw ruimtetekort. Je teert hoe 
dan ook in op je reserve, want je hebt minder omzet. Lang-
zaam zie je de zaak achteruit lopen. 
Daar kwam nog bij dat ik bij de eerste lockdown net mijn 
restaurant had verbouwd. Ik rekende erop dat ik die investe-
ring met de feestdagen terug zou verdienen, maar toen kwam 
die tweede lockdown er bovenop. Alle cafés en restaurants 
hadden intussen een afhaal- en bezorgdienst opgezet en ver-
kochten koffie To Go, daar moest je het dus niet meer van 
hebben. Toen heb ik mijn zeilboot maar verkocht, zodat ik 
weer wat lucht had.”

Wat deed je toen?
“Ik heb een verhuisbedrijf gebeld en alle meubilair uit mijn 
restaurant laten halen, we maakten er een soort van afhaal-de-
licatessenwinkel van waar je ook kerstpakketten met lekkere 
dingen kon kopen. Zo bleef ik in beeld bij mijn gasten en 
kon ik tegelijk mijn personeel lekker bezig houden. Dat 
moest wel, want alle klussen waren op. Het terrasmeubilair, 
de vloeren, de keuken en het interieur hadden we meteen bij 
de eerste lockdown al grondig gesopt en opgeknapt. 
De winkel heeft ons door die tweede periode heen geholpen, 
maar de opbrengst was niet genoeg om de investeringen te 
kunnen betalen. We kregen leuke reacties en dat is mooi, 
maar daar eet je niet van. Toen heb ik mijn Jeep moeten 
verkopen. Januari is een rustige maand en dan wordt het erg 
lastig als je geen buffer meer hebt. Zonder mijn ouders en 
mijn schoonouders zou ik het niet hebben gered. Die helpen 
waar het kan, maar een gezin met drie kinderen vergt een 
hoop en dan is er ook het personeel nog. Zelf heb ik al een 
half jaar lang geen salaris meer opgenomen, dit kan zo niet 
doorgaan.”

Heb je op 2 maart uit protest je terras open gegooid, zoals 
sommige horecaondernemers?  
“Ik begrijp die acties wel. Het frustrerende is dat de parken 
uitpuilen, terwijl een goed opgezet terras met afstand niet 
mag. Dat is allemaal erg tegenstrijdig, maar toch wil ik het 
netjes houden. Dat heb ik tot nu toe altijd gedaan. Ik ga mijn 
terras wel alvast op het nieuwe seizoen voorbereiden. Daar 
verheug ik me al op. Het stikt hier nu van de wandelaars. 
Voor ons is het Singelpark een uitkomst, de route loopt bij 

mij voor de deur langs. Als horeca mag je niet open, maar de 
aangeklede meeneemkoffie en andere warme dranken die je 
wel mag verkopen zijn hier op zaterdag en zondag niet aan 
te slepen. Ik haal ook een hoop mensen binnen voor mijn 
delicatessen. Ze zien al die lekkernijen, de sauzen, de patés, 
de rillettes en de ham, de kazen, de wijnen en ze komen te-
rug. Dat is ook goed voor de leveranciers waar de ingrediën-
ten vandaan komen. Die hebben er dan ook nog wat aan, zij 
moeten ook overeind blijven. 
Het blijft een rottijd, wat je ook doet. Je weet niet hoe lang 
het nog gaat duren en de onzekerheid is moordend. Wat ik 
in achttien jaar aan reserve heb opgebouwd is weg. Ik moet 
straks helemaal opnieuw beginnen, maar hoe? Ik heb al mijn 
tijdelijke personeel moeten ontslaan. Als we straks weer open 
mogen dan heb ik die mensen weer keihard nodig, maar die 
hebben zich allang laten omscholen of zijn wat anders gaan 
doen.”

Wat ga je nu doen?
“Wat ik nu doe, diners aan huis bezorgen en in m’n restau-
rant specialiteiten verkopen, heb ik nooit eerder gedaan. Al 
mijn creativiteit wordt aangesproken en dat is leuk. Daar ben 
ik ondernemer voor geworden. Na achttien jaar kon ik zo’n 
beetje op mijn routine draaien, maar dat is nou over. Je moet 
je voortdurend aanpassen. Het ene moment sta je voor je 
deur in de vrieskou Glühwein te verkopen, kort daarop gaat 
de temperatuur omhoog en wordt het sinaasappelsap. Ik heb 
op Marktplaats een bijna nieuwe sapcentrifuge gekocht van 
een marktkoopman die ermee is gestopt en verder heb ik me 
toegelegd op kazen, wijnen en zelfgemaakte bonbons. Met 
de kerst verkochten we kerstdiners en kerspakketten uit de 
koelwagen, met Pasen komt de paashaas paaspakketten ver-
kopen. Het is leuk, maar het blijft een druppel op een gloei-
ende plaat. De concurrentie is bovendien moordend, je hebt 
hier en in de Herenstraat bij elkaar nu al vier pizzeria’s en een 
Thai zitten.

De gunfactor bij de ondernemers in de buurt is nog steeds 
hoog—Sanders van hiernaast heeft me heel goed geholpen 
om de wijnen volgens de regels van de kunst neer te zetten—
maar de hele stad doet zo langzamerhand hetzelfde en de 
klanten raken verveeld. Ze hebben niet gekozen voor een 
avondje stappen met een hap op straat. Je tournedos ziet er 
op je bord op tafel met een goed glas wijn ernaast toch an-
ders uit dan in zo’n bakje. Mijn volgende zet wordt asperges. 
Daar staan we om bekend. Die kan je heel goed van te voren 
klaarmaken en laten bezorgen, ze laten zich goed opwarmen 

GRAND CAFÉ RESTAURANT DE VRIEND MET VIRUSBESTENDIG TERRAS, FOTO SARAH HART

GRAND CAFÉ RESTAURANT DE VRIEND DELICATESSEN, COLLECTIE DE VRIEND
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zonder aan kwaliteit in te boeten. Het is een mooi product. 
Maar ik moet nog bedenken hoe ik het zo ga aanpakken dat 
het bij de klant op tafel ook nog mooi uitziet.” 

Heb je wat aan de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten 
(TVL)?
“Ja natuurlijk, hoe zou ik anders mijn personeel moeten be-
talen en mijn vaste lasten? Maar verkijk je niet op die maatre-
gelen. Het ene moment krijg je een telefoontje dat je je terras 
mag uitbreiden, het volgende moment ligt de precarioaan-
slag op je vloermat. Zo gaat het ook met de overbrugging, 
die moet je straks wel weer bij je inkomen optellen, net als 
je weer een beetje lucht krijgt. We zitten in een moeilijke pe-
riode, maar de gemeente blijft de stad maar volstoppen met 
horeca. Dat maakt de vooruitzichten niet beter, ze zouden 
eens over de toekomst na moeten gaan denken. 
Straks mag je beperkt weer open. Dan zal ik wat ik nu doe 
erbij blijven doen. Het is niet alleen maar verdriet, de ver-
nieuwing is ook leuk. Het mooie is dat je je je kinderen weer 
elke avond ziet. Tot voor kort ging ik vroeg de deur uit om 
pas ’s avonds laat weer thuis te komen. Dat is nu anders. Een 
ding blijf ik heel jammer vinden: ik mis mijn gasten en het 
omgekeerde geldt vast en zeker ook. We hebben naast eten 
een belangrijke sociale functie. Een groot deel van ons werk 
is het contact met de gasten en de zorg dat zij het naar hun 
zin hebben en bij elkaar kunnen komen. De overheid vergeet 
hoe belangrijk dat maatschappelijk gezien is. Wij kunnen 
daar als horeca op een hele veilige manier voor zorgen. Geef 
ons daar dan ook de ruimte voor.” •

STADSONTWIKKELING  

DOELENTERREIN
door Theresa Steeman en Giny Schoemaker

Woningbouwvereniging de Sleutels sloot in december 2020 
een intentieovereenkomst met de universiteit over het Doe-
lencomplex wanneer de plannen voor de Humanities Cam-
pus doorgaan. De Sleutels verzocht Bewonerscommissie 
de Doelen (BC De Doelen) daarop om uiterlijk 19 maart 
advies uit te brengen over het herhuisvestingsplan. Dat om-
vat onder meer het sociaal plan voor de verhuizing van de 
bewoners en de locaties voor hun herhuisvesting: drie in de 
binnenstad en een daarbuiten. Omdat BC De Doelen  toen 
nog geen volledige en vaststaande informatie over de loca-
ties had, maakte zij bezwaar tegen die datum. Eerst wilde zij 

beschikken over alle informatie. Intussen heeft de Sleutels 
de sluitingsdatum losgelaten.
Op 10 maart organiseerde de gemeente een digitale infor-
matieavond voor de bewoners. HBVE de Eendracht en 
BC De Doelen waren tegen deze beperkte wijze van infor-
meren. Het gaat hier om een zo belangrijke en emotionele 
zaak, dat bewoners fysiek bij elkaar willen zijn voor steun en 
uitwisseling van gedachten. Bovendien heeft een deel van 
de bewoners geen computer, waardoor ze niet mee kunnen 
doen. De Sleutels was er ook geen voorstander van. Bijeen-
komsten van maximaal dertig mensen zijn toegestaan, waar-
om heeft de gemeente dat niet gedaan? 
Op de digitale informatieavond haperde de techniek be-
hoorlijk, waardoor mensen niet konden inloggen, geen 
geluid hadden, of niet konden reageren via de chat. Goede 
uitleg ontbrak. Wel kwam daarna de informatie in de bus bij 
alle bewoners. Deze informatie was gedetailleerder dan die 
op de informatieavond zelf. 
De door de gemeente aangewezen deskundige,Rottier oor-
deelt onder voorwaarden positief over de aangeboden com-
pensatiewoningen en geeft aan dat er nu eerst een definitief 
ontwerp moet komen voor alle locaties. Pas dan is er sprake 
van een goed compensatieaanbod.”
De gemeente heeft een in onze ogen nogal optimistische 
planning gepresenteerd. De procedure om het bestem-
mingsplan te wijzigen zou in maart van dit jaar moeten 
starten en in augustus zijn afgerond. De woningen zouden 
2023-2024 beschikbaar moeten komen.

Het logboek van de BC vanaf 31 juli 2020 vind u op 
www.doelencomplex.nl, onder het kopje nieuws. •

INITIATIEF

BLUE DEAL 
LEIDEN WATERSTAD
door Marjolijn Pouw

De gemeente wil een groene en vitale binnenstad en zette het 
weren van auto’s hoog op de Agenda autoluwe binnenstad, 
de uitwerking van de onderliggende Mobiliteitsnota. Water-
ambacht Leiden (WAL), de vereniging die zich inzet voor 
behoud en versterking van het open water in de stad, miste de 
rol van het Leidse water. De organisatie vindt dat de kansen 
die onze grachten en singels bieden voor verduurzaming be-
ter benut kunnen worden dan de nota en agenda aangeven. 
De organisatie bepleit een Blue Deal Leiden Waterstad: een 
door alle in Leiden bij het water betrokken partijen gedeel-
de overeenkomst met de uitgangpunten en toekomstplannen 
voor het water in en om de stad. En dan vooral de ruimtelijke 
mogelijkheden en de samenhang tussen het grond- en opper-
vlaktewater. 

DOELENTERREIN, FOTO BERT VAN HEERDEN. WWW.DOELENCOMPLEX.NL

GEZICHT OP HET KORT RAPENBURG MET VERBREDE BOSTELBRUG, HOEK RAPEN-
BURG EN NOORDEINDE BEGIN 1909. OP DE ACHTERGROND DE PRINSESSEKADE, 
ONTSTAAN DOOR DE SLOOP IN 1908 VAN DE PAARDESTEEG. OP DE VOORGROND DE 
NOORDEINDSBRUG. GLASNEGATIEF, MAKER ONBEKEND. COLLECTIE ELO

http://www.doelencomplex.nl
http://www.doelencomplex.nl
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Ideeën voor een blauwe, groene en vi-
talere binnenstad 
Jan Wieles, secretaris, en Ton van der 
Zon, contactpersoon voor de pers van 
Blue Deal Leiden Waterstad, zijn onver-
moeibare pleitbezorgers van het Leidse 
water. Zij vroegen de gemeente al eerder 
om enkele grachten open te graven en de 
oorspronkelijke doorvaarroutes te her-
stellen. In de 20e eeuw zijn er in Leiden 
helaas nogal wat grachten opgeofferd 
voor de auto, maar het tij keert en er is 
gelukkig steeds meer aandacht voor het 
belang en de mogelijkheden van water 
om de stad leefbaar te houden. En om 
haar schoonheid te benadrukken. 
In Blue Deal Leiden Waterstad krijgt 
de politiek ideeën aangereikt. Jan Wie-
les en Ton van der Zon  wijzen op het 
Kort Rapenburg en de aansluiting met 
het Noordeinde en de Breestraat: “Dat 
deel van onze wijk heeft een hoge prio-
riteit gekregen op de kansenkaart van de 
Autoluwe Binnenstad. Het is een kleine 
verkeersader waar alles samenkomt. Da-
gelijks trekken tienduizenden voetgan-
gers, fietsers, auto’s, bussen, vrachtwa-
gens, brommers en scooters over dit eens 
zo mooie, maar nu gedempte grachtje. 
Het is een van de meest verwaarloosde en slechtst ingerich-
te punten van de stad, waar erg veel ongelukken gebeuren. 
Je zou zo snel mogelijk verbetering in die toestand moeten 
brengen”, zeggen ze. 

Agenda Autoluwe Binnenstad 
“De Mobiliteitsnota geeft genoeg aanknopingspunten en 
het past in de Agenda autoluwe binnenstad. Denk je in: lek-
ker uitrusten op de Gijselaarsbank met uitzicht op de boten 
die weer net als vroeger door het water van het Kort Rapen-
burg alle kanten op kunnen en de binnenstad in- en uitva-
ren. Je vergroot de mogelijkheden van passagiersvervoer per 
watertaxi of vrachtvervoer in kleine boten. De terrasboten 
moeten dan wel de grachten uit, maar als je de binnenstad 
autoluw maakt heb je terrasruimte genoeg op de kades. We 
hebben in deze krant al eerder een lans gebroken voor het 
weer opengraven van het Kort Rapenburg, maar die wens 
geldt ook voor de Lange Mare en andere grachten. Loop de 
Gedemptegrachtenwandeling aan de hand van ons boekje* 
en je ziet wat we bedoelen”. 

Leiden Waterstad
Ton vervolgt: “Leiden was altijd al een waterstad. In de Mid-
deleeuwen en nu weer, kijk maar naar het Singelpark, dat 
is ondenkbaar zonder het water. In het verleden vormden 
de grachten en singels vaak een bedreiging voor de volksge-
zondheid—het water was verontreinigd en stonk. Het was 
de bron van ziektes als cholera en de ziekte van Weil en zorg-
de voor overstromingen in de stad. Na jaren veronachtza-
ming is de tijd rijp om Leiden aantrekkelijker en leefbaarder 
te maken door het gebruik van onze grachten hoog op de 
politieke agenda te zetten. 
Bevoorrading, personenvervoer per taxi of pakketdiensten 

en vuilafvoer kunnen op veel plaat-
sen over het water gebeuren. Het zou 
bijdragen aan het terugdringen van 
de auto in de stad en het leefklimaat  
verhogen. In combinatie met de aan-
plant van groen kun je er de stad mee 
verkoelen, het teveel  opvangen als de 
toevoer door hoosbuien en smeltwa-
ter te groot wordt en ruimte bieden 
aan de alsmaar groeiende groep ge-
bruikers van onze parken. Hoe vol 
zitten die niet, nu je door klimaatver-
andering  vaak tot ’s avonds laat bui-
ten kunt zitten? Er wordt ook steeds 
meer gewandeld, het Singelpark is 
een succes, er zijn een hoop mensen 
die dit wandelpad dagelijks rondlo-
pen ook al is het nog lang niet af.
En vergeet de schoonheid niet. Lei-
den combineert een mooie, histo-
rische Hollandse binnenstad met 
trekvaarten, plassen en meren in de 
omgeving. Benut dat om de aantrek-
kingskracht van de stad te vergroten 
en haar tot cultureel centrum te ma-
ken van de Randstad.” 

Programma
Waterambacht Leiden wil geen nieu-

we nota’s schrijven. Die zijn er genoeg. DE vereniging wil 
een Blue Deal afsluiten, ofwel een waterovereenkomst, 
waarin de partijen vastleggen wat ze de komende vier jaar 
willen bereiken. Het komt in het kort neer op het volgende: 
• veilig en schoon oppervlaktewater, dat behalve voor 

varen ook voor zwemmen, kanoën, roeien en pootjeba-
den gebruikt kan worden;

• meer ruimte voor water en minder voor stenen in sa-
menspraak met ondernemers en bewoners; 

• stimulering van uitstootvrij personen- en goederenver-
voer over het water in en om de stad;

• instelling van nieuwe vaarwegen door bestaande water-
gangen vrij te maken en obstakels te verwijderen;

• versterking van de beleving van het water door de kades 
vrij te houden van auto’s en vergunninghouders tegen 
straattarief in de nieuwe ondergrondse parkeergarages 
te laten parkeren;

• ontwikkeling van de kennis van ons water met lespak-
ketten, de opzet van een kenniscentrum en een Blauw 
Huis of andere informatiecentra; 

• invoering van een watertoets bij infrastructurele projec-
ten.

Actieplan 2021-2025 
In het voorjaar en de zomer willen ze in gesprek met de 
betrokken partijen, waaronder ook de wijk- en buurtver-
enigingen. In oktober volgen een symposium, de verdere 
uitwerking en de resultaten. In 2022 komt de verdere opzet 
aan bod. 

*Gedemptegrachtenwandeling, Jan Wieles en Piet de Baar 
(Uitgave Waterambacht, Leiden 2017) •

ALLE GEDEMPTE EN OVERKLUISDE GRACHTEN EN SINGELS IN DE 
BINNENSTAD IN 2017. KAART VAN BERT DE JONGE, © HET WATER-
AMBACHT LEIDEN

ONZE BINNENSTADGRACHTEN EN SINGELS IN 2017. 
KAART VAN BERT DE JONGE, © HET WATERAMBACHT LEIDEN
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PLEVIER ZIET HEKWERK 

LATEN WE ER ZUINIG OP ZIJN
door José Plevier

Hek, o.(-ken), 1. afscheiding of omheining van verticale, op 
gelijke afstanden geplaatste, overdwars verbonden palen, 
staven of spijlen, 2. zulk een afsluiting of een deel ervan, als 
een deur draaibaar.

Catharinahof
In de recent gecreëer-
de Catharinasteeg tus-
sen de Aalmarkt en de 
Breestraat bevindt zich 
een bijzonder hek. Het 
geeft toegang tot het 
eveneens nieuw gevorm-
de Catharinahof. Sinds 
de lockdown is het vrij-
wel permanent gesloten 
en daardoor mooi zicht-
baar. Het draaibare deel 
is aluminiumkleurig en 
uitgevoerd in fijn laser-
gesneden kantwerk met 
bladmotieven. De oplet-
tende kijker kan hierin 
het jaartal 2017 ont-
waren. Boven dit deel is 
in zwart smeedwerk de 
naam Catharinahof aan-

gebracht in een art deco belettering. Dit wordt bekroond 
door een open gotische boog die refereert aan de spitsboog-
ramen aan de achterzijde van de Église Wallonne. Deze wa-
ren altijd aan het zicht onttrokken, maar zijn sinds de open-
stelling van het hof, ook wel Cultuurtuin genoemd, voor 
de bezoeker zichtbaar. Het hek, een ontwerp van architect 
Marcel van Dijk, is uitgevoerd door Smederij Van Rijn in 
Hazerswoude. De smederij spreekt hier over een ‘poort, en 
inderdaad voldoet deze erfafscheiding niet aan de woorden-
boekdefinitie. Door de open constructie ben ik toch zo vrij 
hem als ‘hek’ te beschouwen. •

STADSONTWIKKELING

HORECAVISIE EN 
PIETERSWIJK
door Klaske van der Mandele

Eind januari heeft de gemeenteraad de nieuwe horecavisie 
aangenomen. De door ons bepleite horecastop voor het 
Rapenburg en de Pieterswijk kreeg helaas geen enkele steun 
bij de raadsleden van D66, GroenLinks, PvdA en VVD, 
die gezamenlijk een meerderheid in de Raad vormen. Dit 
is een teleurstellende uitkomst, temeer omdat niet alleen 
veel bewoners maar ook horecaondernemers in de buurt te-
gen uitbreiding zijn. Bovendien heeft Horeca Nederland in 
2019 al gewaarschuwd voor de tomeloze groei van horeca 
in binnensteden en aangegeven dat deze de economie van 
binnensteden verzwakt. 

Als je op de totstandkoming van de nieuwe horecavisie en 
de behandeling ervan in de gemeenteraad terugkijkt, sprin-
gen twee essentiële punten in het oog.
 Ten eerste: het participatie- en inspraaktraject dat het colle-
ge voor bewoners en wijkverenigingen had opgetuigd zag er 
op papier goed uit, maar bleek een wassen neus. 
• Acht wijkverenigingen (waaronder onze wijkvereni-

ging) zijn uit het vooroverleg met de wethouder ge-
stapt, omdat de wethouder niet bereid bleek iets met 
hun voorstellen te doen. De uitkomst van het voor-
overleg stond op voorhand vast. Het resultaat laat zich 
raden: er is geen enkel voorstel van de wijkverenigingen 
in de concept horecavisie terechtgekomen. 

• Het college heeft 28 schriftelijke inspraakreacties ont-
vangen op de concept horecavisie, hoofdzakelijk van 
bewoners. Deze inspraakreacties bevatten in totaal 
153 opmerkingen en verbeterpunten. Op twee (onder-
geschikte) punten na, heeft het college deze allemaal 
terzijde geschoven, veelal zonder hiervoor goede ar-
gumenten aan te dragen. Ze herhaalde slechts de argu-
menten uit de concept horecavisie, die juist aanleiding 
gaven tot de inspraakreacties! 

Ten tweede: in de huidige gemeenteraad zitten te weinig 
politieke partijen die rekening houden met de bewoners. 
Ter toelichting het volgende. De bewoners (waaronder drie 
van onze wijk) die hebben ingesproken tijdens de vergade-
ring van de raadscommissie Werk & Inkomen op 19 novem-
ber 2020 hebben vrijwel allemaal gewezen op de negatieve 
gevolgen van extra horeca voor bewoners, met name in de 
binnenstad. Daarom heeft de ChristenUnie, toen de ho-
recavisie aan de gemeenteraad ter goedkeuring werd voor-
gelegd, middels een amendement geprobeerd om de hele 
Pieterswijk plus nog een aantal andere straten in Leiden aan 
te wijzen als gebied waar geen horeca meer bij mag komen. 
Dit om de huidige horecaondernemers te beschermen tegen 
extra concurrentie en de inwoners tegen nog meer overlast. 
De ChristenUnie kreeg de steun van het CDA, Partij voor 
de Dieren, SP en Partij Sleutelstad, maar het amendement 
heeft het helaas niet gehaald. VVD, GroenLinks, D66 en 
PvdA stemden tegen. Niet verbazend van de VVD die bij 
uitstek het ondernemerschap stimuleert. De linkse partijen 
gaven aan dat in de nieuwe visie al minder nieuwe horeca 
wordt toegestaan dan in de vorige. Er is dus al een stap te-
ruggezet. Naar het oordeel van GroenLinks is er daarom in 
de aanloop naar de gemeenteraadsvergadering teveel aan-
dacht geweest voor overlast en minder voor de belangen van 
de horeca. D66 merkte op: “Er hebben mensen ingespro-
ken, maar ook heel veel niet. Ook met de belangen van niet 
insprekers moet rekening worden gehouden.”

HET HEK VOOR DE CATHARINAHOF, 
FOTO SARAH HART

2020 TIJDELIJKE UITBREIDING HORECA OP HET GERECHT, 
FOTO CARLA VAN DER POEL
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Conclusie? 
Er valt niet op te boksen tegen een wethouder die inspraak 
en participatie van bewoners enkel voor de vorm uitvoert, 
en een meerderheidscoalitie in de gemeenteraad die pro-ho-
reca is. Kunt u als bewoner nog iets doen? Jazeker. Het is 
belangrijk dat u de ontwikkelingen goed in de gaten houdt 
en bezwaar maakt tegen mogelijke horecavergunningen die 
verleend gaan worden. En bij de komende gemeenteraads-
verkiezingen in 2022 moet u wellicht op een andere partij 
stemmen dan u voorheen deed. De bewoners van de Leid-
se binnenstad stemmen massaal op D66, Groen Links en 
VVD. Evenals de PvdA zijn deze partijen groot voorstander 
van horeca uitbreiding. Als u wil dat uw belangen als bewo-
ner gaan prevaleren, is uw stem op de juiste partij cruciaal. 
Anders gaat dit nooit gebeuren. •

BUREN

HANS VAN DE WETERING 
door Carla van der Poel

Al dertig jaar is Hans van de Wetering een baken in het Aca-
demiegebouw; zijn werk doet hij met veel plezier. Door de ja-
ren heen trokken er veel beroemdheden voorbij “inclusief onze 
koning en de Japanse keizer”. Hij kent iedereen en iedereen 
kent hém. Hij heeft rectoren, hoogleraren, docenten en collega’s 
zien komen en gaan. Tijd voor een kennismaking.

Ritme van de week
Bij de universiteit ging het er vroeger veel plechtiger aan 
toe. Weliswaar formeel, maar wel met meer stijl. “Dat het 
nu anders is, is wel een beetje jammer.” Werd het werk bij de 
Algemene Dienst en de Beveiliging door meerdere mensen 
gedaan, Van de Wetering doet het nu alleen. Als facilitair 
medewerker moet je alles kunnen en overal tegelijk zijn. 
Vroeger woonde custos Erades links van de ingang. Die re-
geerde met ijzeren hand dag en nacht het hele wel en wee.
Er gebeurt veel. De weken zijn ingedeeld volgens een vast 
patroon. Elke dag zijn er afstudeerzittingen. Maandag zijn 
de afscheidscolleges. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn 
de promoties, ongeveer drie per dag. Vrijdag tot slot vinden 
alle oraties plaats. Voor elke hoogleraar die weggaat komt 
er een terug. Met andere woorden een afscheidscollege op 
maandag heeft een inaugurele rede op een vrijdag tot gevolg.

PIETER DE JONG MAAKT EEN ZOUTKISTPRENT, © ONDER WATER IN LEIDEN  

Fatsoeneren van de vlag
Hans is betrokken bij alle technische ondersteuning, zoals 
het in orde brengen van geluidsapparatuur en beamers. Hij 
is daarin uiteraard met zijn tijd meegegaan. “Allemaal me-
zelf aangeleerd.” De techniek van tegenwoordig betekent in 
minstens een geval een aanzienlijke verlichting: als vroeger 
de vlag op het Academiegebouw niet goed wapperde, moest 
Hans zo’n vijf keer per dag alle trappen beklimmen om dat 
handmatig in orde te brengen; nu kan hij het wapperen met 
een druk op de knop vanuit de portiersloge bedienen. Als 
we in de dakgoot zijn geklommen om de hardstenen duivel-
achtige beelden van nabij te bekijken, wijst Hans me op de 
torenklok. ‘Zie je hieraan wat opvallends?’ Ik zie het niet. 
Hans helpt me uit de droom door te zeggen dat er maar een 
wijzer is.  Het is me niet eerder opgevallen en ik woon toch 
al zo’n veertig jaar in de wijk.

Eerste vrouwelijke rector
De zojuist afgetreden rector magnificus Carel Stolker heeft 
Van de Wetering hoog staan. Een fijne toegankelijke man 
die altijd groette en als het kon de tijd nam voor een gesprek. 
‘Echt jammer dat hij weggaat!’ Zijn opvolging betekent ove-
rigens een historische gebeurtenis: na 445 jaar werd er op 8 
februari dit jaar met het aantreden van Hester Bijl voor het 
eerst een vrouw benoemd! 

Portretten van collega’s
In zijn vrije tijd schildert Hans graag, in de stijl van Pop Art. 
Soms is hij daar voor zijn werk ook al mee bezig. In 1999, bij 
het 444-jarig bestaan van de universiteit, vroeg men hem om 
vier schilderijen voor de vitrine op de overloop van het Aca-
demiegebouw te maken. Dat wilde hij wel doen, maar onder 
voorwaarde dat hij geen professoren hoefde af te beelden. 
Het werden  portretten van vier collega’s, onder wie de por-
tier en de koffiedame. •

ONDERNEMEN

ALEX TIERATES SELECT MARKT
door Marjolijn Pouw

In juni 2020 nam Alex Tierates Select Markt over, de avond-
winkel van het uit Perzië afkomstige echtpaar op de Ko-
revaarstraat. Alex werkte als kok bij Puur in Leiden, maar 
door corona was daar niet veel meer te doen. Hij was intus-
sen al uit zijn geboorteplaats Delft naar Leiden verhuisd en 
had een band opgebouwd met de oorspronkelijke uitbaters 
van Select Markt. Omdat hij graag zelf zijn brood wilde blij-
ven verdienen en wist dat zij met hun winkel zouden stop-
pen besprak hij met hen de mogelijke overname. Ze werden 
het al gauw eens. Toen Alex alles op orde had en zijn winkel 
goed begon te lopen werd de avondklok ingesteld, met het 
verbod om na 8 uur alcohol te verkopen. Dat was een tegen-
valler, want hij wilde net de winkel gaan verbouwen. Finan-
cieel zit dat er nu niet in, de inkomsten zijn nogal terugge-
lopen. Als hij zich beperkt tot het hoogst noodzakelijke kan 
hij van zijn omzet leven, maar het is mondjesmaat.   
 
“Ik verkoop vooral fris, snacks en alcohol”, vertelt Alex. 
“Normaal was ik van acht uur ’s avonds tot twee uur ’s nachts  
open. Vooral ’s avonds laat en ’s nachts was het druk, dan 
zijn alle andere winkels gesloten en doen de mensen bij mij 

HANS VAN DE WETERING OP HET DAK VAN HET ACADEMIEGEBOUW, FOTO CARLA VAN DER POEL
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hun inkopen en bestellingen. Nu ben ik om acht uur dicht 
en reken maar dat Handhaving goed in de gaten houdt of ik 
na sluitingstijd niet toch nog wat verkoop. Dat is hun werk. 
Daar kan ik weinig aan veranderen en we moeten allemaal 
meehelpen om van de pandemie af te komen. Maar ze vra-
gen me nooit eens: ‘Hoe gaat het nou?’,  terwijl ze kunnen 
weten hoe ik er voorsta. Dat moet toch ook anders kunnen.”

Bezorgdienst  
“Gelukkig kon ik mijn besteldienst aanhouden; ook na 
sluitingstijd mag ik boodschappen blijven bezorgen en dat 
helpt me om me hier doorheen te slaan. Maar mijn klanten 
zijn niet gewend om hun  snacks of frisdrank en de andere 
dingen die ze nodig hebben via de website te bestellen. Die 
lopen de winkel binnen, maken een praatje en kopen spon-
taan wat ze willen hebben. De voortdurende controles zijn 
ook wel eens hinderlijk. 
Je kunt als ZZP-er nergens op terugvallen, he hebt geen buf-
fer maar je huur en je belasting gaan gewoon door. Ik zou 
wel een bord buiten willen neerzetten met ‘Open’ en de re-
gels die in m’n winkel gelden, maar dan ligt er de volgende 
dag een aanslag voor precariorechten op de mat. Ondanks 
de moeilijke situatie waarin we verkeren mag de vlag nog 
steeds uit en die laat ik dagelijks wapperen.”

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 
“Als beginnend ondernemer moet je zelf maar zien hoe je
je redt, je kunt geen gebruik maken van de TVL-regeling, 
omdat je nog geen omzet hebt. Bij City Management Lei-
den kun je ook niet terecht, die laten beginnende onderne-
mers zo’n beetje hangen. Maar ik geef de moed niet op. Het 
wordt doorsukkelen tot de avondklok voorbij is en dan kan 
ik weer gewoon ’s avonds en ’s nachts open.”
Steun Alex. Zie voor het assortiment, bestellingen en de be-
zorging: www.avondwinkelleiden.nl of loop even de winkel 
binnen op Korevaarstraat 49-A. (Let op de aangepaste ope-
ningstijden vanwege de pandemie, ook deze zijn te vinden 
op de website). •

Ivo van der Leek Makelaardij
Kanaalpark 140 te Leiden

Telefoonnummer:  071 203 21 06
E-mailadres:  info@ivovanderleek.nl www.ivovanderleek.nl

Gespecialiseerd in oude & monumentale panden

HANS VAN DE WETERING OP HET DAK VAN 
HET ACADEMIEGEBOUW, FOTO CARLA VAN 
DER POEL

AVONDWINKEL SELECT MARKT OP DE KOREVAARSTRAAT, FOTO SARAH HART 

http://www.avondwinkelleiden.nl
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STADSONTWIKKELING

DE LEVENSGEVAARLIJKE 
OVALE ROTONDE 
JAN VAN HOUTBRUG - ORANJEBOOMSTRAAT
door Ab Bouman - De Actiegroep Kommarotonde

De gemeente wil niet ingaan op ons herhaalde verzoek 
om een zebra te maken op de oversteekplaats bij de ovale 
rotonde in de Oranjeboomstraat. Dagelijks kruisen op dat 
onoverzichtelijke punt langzaam- en snelverkeer elkaar dui-
zenden malen en het is een wonder dat er nog geen dodelij-
ke slachtoffers zijn gevallen. Wij vroegen de gemeente om 
er zebra’s te maken en een 30 kilometer zone in te stellen, 
omdat er zo hard gereden wordt. De gemeente heeft dat ver-
zoek afgewezen. 

De argumenten van de gemeente tegen zebra’s en een 
30 km zone
Als argumenten voert de gemeente aan: 
Ten eerste: de rotonde maakt deel uit van de HOV-verbin-
ding tussen Zoetermeer en Leiden. Bussen op deze route 
moeten vanwege de doorstroming zoveel mogelijk voorrang 
hebben, de stoplichten zijn daarop afgesteld en de ovale ro-
tonde is erop ingericht. Daarom kunnen fietsers en voetgan-
gers er geen voorrang krijgen. Een zebrapad is niet op zijn 
plaats zou uit modelstudies blijken. 
Ten tweede: de Oranjeboomstraat is een zogenaamde auto-
weg, een doorgaande weg die de binnenstad ontsluit waarop 
voetgangers en fietsers geen voorrang kunnen krijgen. Alle 
doorgaande wegen in ons land zijn op deze manier ingericht 
om de verkeersveiligheid te vergroten, dan weet iedereen 
waar hij aan toe is. Een 30 km zone kan er om die reden ook 
niet komen, deze past niet bij een drukke “gebiedsontslui-
tingsweg.” Daar moet gewerkt worden met: “asfalt, marke-
ring, verkeersborden, duidelijke voorrangsregels en hoogte-
verschillen”. Daarvoor gelden landelijke richtlijnen: “zodat 
alle weggebruikers snappen wat er van ze verwacht wordt.”

De tegenargumenten van de Actiegroep kommarotonde
Daar valt wel wat op af te dingen. Allereerst het argument 
dat op de Oranjeboomstraat geen zebra’s zouden passen of 
stoplichten, omdat het een gebiedsontsluitingsweg zou zijn. 
De straat sluit aan op de Hooigracht, ook een gebiedsont-
sluitingsweg. We telden vanaf de Oranjeboomstraat tot aan 
de Langegracht maar liefst zeven stoplichten en zeven ze-
bra’s, en twee passages waar het verkeer door de bestrating 
wordt gedwongen om langzaam te rijden. Ook op gebieds-
ontsluitende wegen als het Levendaal en de Lammenschans 
zijn zebrapaden en stoplichte te vinden. 
Dat op dergelijke wegen geen 30 km zone zou passen wordt 
weersproken door de 30 km zones op de Korevaarstraat, de 
Witte Singel, de Rijnsburgersingel en de Maresingel. De 
inrichting van deze straten is vergelijkbaar met die van de 
Oranjeboomstraat. De gemeente spreekt voorts van hoog-
teverschillen, maar deze zijn op de Oranjeboomstraat niet 
te vinden. Dat mensen door de inrichting van wegen  zou-
den weten hoe ze zich als verkeersdeelnemers veilig moeten 
gedragen en zich daarom zouden  aanpassen is gezien hun 
gedrag een wel erg optimistische gedachte. 

Verbetering 
Los van de verkeerssituatie vindt het merendeel van de be-
woners dat de inrichting van hun straat er met de rotonde 
op vooruit is gegaan. Met enkele ingrepen zou er al veel te 
verbeteren zijn, al blijven zebra’s en snelheidsbeperkingen 
nodig. Neem de fietsenrekken aan de huizenkant. Die staan 
veel te dicht op het fietspad. De gestalde fietsen drijven de 
fietsers het voetpad op en de voetgangers kunnen geen kant 
uit. Haal een paar fietsrekken weg en markeer het verschil 
tussen voetpad en fietspad duidelijker. Door de bocht in de 
weg zie je als voetganger vanaf de Korevaarstraat bovendien 
het verkeer van de Hooigracht niet aankomen. Ook daar 
zou je wat aan kunnen doen. 

Een ander punt is de doorstroming naar de Lammenschans. 
In de spits staan de auto’s op de Oranjeboomstraat in de file 
voor het stoplicht op de Jan van Houtbrug. Haal dat stop-
licht weg, en ook dat op de Zoeterwoudse Singel. Laat het 
verkeer van de Zoeterwoudse Singel dat de stad in wil een 
lus maken over de Lammenschansweg. Het maakt de Zoe-
terwoudse Singel onaantrekkelijker voor sluipverkeer, wat 
toch de bedoeling is van de Autoluwe Binnenstad en ver-
mindert de uitstoot van fijnstof. 
Tenslotte: om te zorgen dat de bewoners van de Oranje-
boomstraat elkaar in hun huizen kunnen verstaan is geluid-
werende beglazing en gevelisolatie nodig. •

ONOVERZICHTELIJK VOETPAD MET IN DE WEG STAANDE FIETSEN, DE FOTO IS VLAK VOOR DE 
OCHTENDSPITS GEMAAKT (FOTO, CHARLOTTE BOSCHMA)
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INITIATIEF

SACHI MIYACHI OP 
HET GERECHT
door Sophie Jansen

Met haar kunstwerk The Hut Next to the Guard’s House wil 
de in Amsterdam wonende en werkende Japanse kunstenaar 
Sachi Miyachi bijdragen aan de kennis van de geschiedenis 
van Leiden. Op een van de oudste plekken van de stad, het Ge-
recht, bouwde zij een tijdelijke houten constructie. Ze liet zich 
inspireren door de samenhang met het Gravensteen, het vroe-
gere gerechtsgebouw. Het kunstwerk wordt gerealiseerd met 
steun van het Lucas van Leyden Fonds, dat zich sterk maakt 
voor kunst in de openbare ruimte van onze stad.  

Laten we beginnen met de titel The Hut Next to the 
Guard’s House. Dat klinkt mysterieus.
Sachi Miyachi: “Een titel kan abstract zijn, of juist meer op 
een verhaal gebaseerd. Het woord ‘hut’ benadrukt het tijde-
lijke aspect van het werk en duidt er ook op dat het met de 
hand gemaakt is. Op het Gerecht vind je het koffiehuisje ’t 
Suppiershuysinghe, waar ik de laatste tijd vaak geweest ben. 
De naam betekent wachtershuis, daar verwijst de titel ook 
naar. Mijn werk staat er direct naast.”

Was je al eens in Leiden voordat je aan dit project begon?
“Al meerdere keren, omdat Rijksmuseum Boerhaave mijn fa-
voriete museum is. Zij hebben een prachtige collectie, neem 
de allereerste microscoop van Van Leeuwenhoek. Die wilde 
ik lang voordat ik naar Nederland kwam al eens zien, sinds 
ik er in de natuurkundeles op school in Japan voor het eerst 
over hoorde. Het verhaal van deze amateurwetenschapper 
en hoe hij de wereld van de microscopen opende heeft me 
altijd gefascineerd. Sinds ik werd uitgenodigd door het Lu-
cas van Leyden Fonds ben ik vaak door Leiden gefietst en 
gelopen om de geschiedenis van de stad te proeven. Die pe-
riode in een onderzoek is zo spannend!”

Zodra zo’n onderzoek van start gaat, betreed je de stad 
dan met een geheel nieuwe blik?
“Eigenlijk wel, ik probeer de stad te voelen terwijl ik rond-
loop. Ik kijk extra goed naar de kleine ornamentele details 
van de gebouwen en kom zo in een heel andere atmosfeer 
terecht. Je zou kunnen zeggen dat ik mijn antennes aanzet.”

Waardoor wist je dat jouw werk op het Gerecht moest 
komen?
“Ik stak de Breestraat over omdat ik de Pieterskerk wilde be-
zoeken en voelde de atmosfeer helemaal veranderen zodra ik 
dat gebied betrad. Kleine straatjes en huizen, veel verschil-
lende soorten stenen en een heel oude uitstraling. Zelfs de 
mensen in de buurt voelden anders. Het maakte me rustig 
en het leek me prettig om in die kalme omgeving te wer-
ken. Per toeval belandde ik het op het Gerecht en zag het 
Gravensteen. Een gecompliceerd gebouw dat uit veel meer 
dan één ontwerp bestaat. Deze mengeling van structuren en 
steensoorten, hoe is dat mogelijk in één gebouw? Ik begon 
me te verdiepen in de architectuur en besloot The Hut te 
maken als reactie hierop.”

Hoe ben je vanuit dat besluit vervolgens aan het werk ge-
gaan?
“Ik begon in hoog tempo ideeën te verzamelen en leerde 
meer over de geschiedenis van het Gerecht als plek waar 
executies plaatsvonden. Ik raakte gefascineerd door de acht 
ramen en de galerij, een plek vanwaar men naar de executies 
keek maar ook bekeken werd. Een executie was ook bedoeld 
als een performance om het volk iets te leren, als waarschu-
wing. Ik probeerde me te verplaatsen in de toeschouwers 
van destijds, misschien wel de familie van de veroordeelde. 
Ramen zijn natuurlijk tweedimensionale objecten. Ik pro-
beerde ze als het ware te kristalliseren door er acht achter el-
kaar te zetten en tot een driedimensionaal object te maken. 
Dat was het beginpunt.”

Eeuwen geleden werd een toren neergezet en vandaag de 
dag zet jij er een kleine houten hut naast om jouw bijdra-
ge aan de geschiedenis van de plek te leveren.
“Het is natuurlijk lastig om geschiedenis te symboliseren 
maar ik hoop met dit werk een middel te bieden waarmee 
mensen de geschiedenis van het Gerecht kunnen beleven, 
een sculptuur dat het nu verbindt met het vroeger van deze 
openbare plek. Dat gaat terug tot het begin van de 13e eeuw, 
waarin de toren fungeerde als herkenningspunt voor de stad 
en van heel ver te zien was. Zelfs met die tijd hoop ik mijn 
werk te verbinden.”
Door het werk op een openbare plek te plaatsen geef je het 
als het ware uit handen, je geeft het aan alle Leidenaren. 

SACHI MIYACHI OP HET GERECHT, FOTO SARAH HART
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Vind je dat spannend?
“Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij of zij toevoegt 
aan de openbare ruimte, de ruimte van ons allemaal. Wat ik 
daarbij spannend vind is de houding die ik moet aannemen. 
Dit werk is een microscoop waarmee ik dingen kan bloot-
leggen, of juist een spotlight om ergens op te richten. Mijn 
nadenken over het feit dat op deze plek vroeger doodstraf-
fen werden uitgevoerd, maakte het idee van zien en gezien 
worden in het openbaar tot backdrop van dit werk.”

Ook nu is het Gerecht nog een plek van zien en gezien 
worden. Hoe was het om daarover met buurtbewoners te 
spreken?
“We hebben elkaar kort ontmoet en op afstand, middenin 
de lockdown. Ze hadden gemengde gevoelens. Het plein 
wordt door veel mensen bezocht, ook ’s nachts. Soms zijn ze 
dronken en dat kan problemen opleveren. Wat mij betreft 
is dat een uitdaging en onderdeel van mijn kunstproject. Ik 
maak iets en dan wil ik natuurlijk dat mensen zich er rond-
om verzamelen,. Dat is het sociale aspect van kunst in de 
publieke ruimte, het dwingt ons om na te denken over het 
stadsleven en de betekenis van deze ruimte.”
Meer weten? Bezoek de website van het Lucas van Leyden 
Fonds en de social media kanalen. •

STADSONTWIKKELING

AAF VERKADE OVER DE 
WATERKWALITEIT VAN 
ONZE GRACHTEN
door Marjolijn Pouw

Adviseur Stadsgrachten Aaf Verkade is onvermoeibaar be-
zig met de wat er zich in onze grachten afspeelt. Onder 
water komen zij en de vrijwilligers die haar helpen behalve 
de zwemmende fauna ook allerlei huisraad tegen. Hier een 
korte opsomming: hoeden en petten, ijskasten, zonnebril-
len, portemonnees, nieuwe en oude fietsen, bestek, bekers, 
glazen, serviesgoed, koevoeten, messen en flessen van een 
illegale jeneverstokerij, een complete tent, dekzeilklemmen, 
afvalcontainers, terrasstoelen, buggy’s, barkrukken, drang-
hekken, schragen, vuurkorven, cassettebandjes, munten, 
een mast, hele en halve poppen, schaatsen en skeelers, ska-

teboards, allerhande tangen, sleutels, zakmessen, winkelwa-
gens, kinderzitjes, autobanden, mobieltjes, volle vuilniszak-
ken (soms met een aal erin) en een staande schemerlamp. “ 
Je denkt soms dat de mensen hun hele interieur in de gracht 
afzinken”, zegt Aaf.  De vondsten worden op lijsten bijge-
houden met de vindplaatsen, je zou er een sociologische 
kaart van de bewoners van kunnen maken. Naast huisraad 
zijn de losse paaltjes die onze straten voor auto’s afsluiten 
een geliefd doelwit: “Als mensen ze loskrijgen gaan ze de 
gracht in, net als de verkeersborden op een paal. Soms vra-
gen de mensen me: ‘Wat heb je nou nog niet opgedoken?’ 
en dan zeg ik: een vliegtuig. Maar ik had het laatst nog niet 
gezegd, of het Nieuws meldde dat een Boeing  een paar on-
derdelen had verloren. Die kan ik dus nog tegenkomen.” 

Moet er een nieuwe schoonmaakactie komen? 
Aaf voelt er niets voor. Vanaf 2011 is ze met wijkverenigin-
gen en vrijwilligers bezig om de grachten schoon te maken: 
“Wat er nu nog in ligt moet je eigenlijk als onderwaterrif 
beschouwen”, zegt ze. “Het beschermt onze flora en fauna. 
Vissen schuilen erin, er groeien waterlelies en gele plompen 
doorheen, en driehoeksmosselen hechten zich eraan. Die 
moet je niet weghalen, want de mosselen filteren het water. 
Magneetvissers denken dat ze er goed aan doen om al het 
ijzer op te vissen, maar die maken de boel juist kapot. Ze ver-
nielen de structuur van de bodem. Dan verdwijnt zo’n mooi 
begroeid rif en houd je niets dan zand en modder over. Wat 
half verzonken op onze grachtenbodems ligt heeft de func-
tie van vergane schepen op de bodem van de oceaan. Als je 
ziet wat zich daarin aan leven heeft ontwikkeld, dan begrijp 
je dat je zo’n al te rigoureuze schoonmaak beter kunt laten. 
Grofvuil is een prachtige schuilplaats voor onze inheemse 
rivierdonderpadden als er weer eens een boot te hard door 
de gracht vaart, of als ze door de Amerikaanse rivierkreeften 
worden belaagd. Haal je dat weg dan verdwijnen die kleine 
beestjes ook. Je moet het dus met verstand doen en na een 
gedegen schouw. De gemeente weet dat en heeft een mag-
neetvisverbod ingesteld, maar sommige mensen kunnen 
het niet laten. Die trekken nog steeds van alles op de kant. 
Het gebeurt met de beste bedoelingen, maar het werkt ave-
rechts.”   

Je ziet ’s zomers steeds meer kinderen in de singels zwem-
men. Is dat verstandig?
“Op de kwaliteit van het water is niks aan te merken, maar 
ik zou het mijn kind alleen onder strikte voorwaarden toe-
staan. Op brede stukken in de Rijn of de singels kan het 
geen kwaad, bijvoorbeeld in het Plantsoen, maar je ziet 
kleintjes vaak vlak voor de boten langs de singel overzwem-
men. Ze hebben niet in de gaten hoe hard die gaan en hoe 
onzichtbaar ze zelf zijn. Vaak gaat het nog maar net goed. 

TEKENING VAN HET KUNSTWERK © SACHI MIYACHI
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24 | Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West

Op de beschoeiing en de walkanten zitten messcherpe drie-
hoeksmosselen en er ligt veel kapot glas op de bodem. Als 
je je snijdt kan dat een diepe wond veroorzaken en kun je 
een stevige infectie oplopen. Strikt genomen mag je niet in 
de grachten  zwemmen, maar ik begrijp ook wel hoe ver-
leidelijk dat is op warme dagen als je er vlakbij woont. De 
gemeente zou op geschikte plaatsen ballenlijnen kunnen 
leggen, zoals in Vlietlanden of het Joppe, om aan te geven 
waar je zonder gevaar voor de boten zwemmen kan. Maak 
er een mooi buitenbad van, zoals je dat vroeger had. Laat 
je kinderen wel zwemschoenen aan doen, zodat hun voeten 
beschermd zijn—het blijft natuurlijk wel je eigen risico.”

Wat zou er nog meer te verbeteren zijn?
“Er zinken nogal wat slecht onderhouden bootjes. Ze boven 
water halen en de olievlekken verwijderen is een kostbare 
zaak. Boten liggen vaak ver van de straat waar de eigenaar 
woont en onderhoud is dan lastig. ’s Winters lopen ze vol, 
maar er wordt nauwelijks gehoosd. De gemeente zou alleen 
nog maar aanlegplaatsen moeten verhuren aan eigenaren 
die dicht bij hun boot wonen. Nu gaat het op volgorde van 
aanvraag. Je kunt in de Stevenshof wonen en midden in de 
stad een ligplaats toebedeeld krijgen. Dat is onlogisch. Je 
kunt de kosten natuurlijk op de eigenaren verhalen, maar 
die zijn lang niet altijd terug te vinden of onverzekerd. In 
de vergunning zou ik de vaarregels duidelijk aangeven en ik 
zou deze strikt handhaven. Dat zou veel plezieriger zijn voor 
de woonomgeving die nogal te lijden heeft van al die boten. 
Kijk eens hoe Amsterdam dat aanpakt. Daar lopen ze jaren 
voor op Leiden.  

Een verbod op het voeren van watervogels kan ook geen 
kwaad. Brood is helemaal niet goed voor ze, het is te zout en 

ze raken erdoor verstopt. Overmatig voeren trekt ook ratten 
aan. Een paar eenden in de gracht is leuk, maar teveel poep 
maakt het water troebel en ongeschikt als zwemwater. Ver-
der mag de Amerikaanse rivierkreeft hard aangepakt wor-
den, omdat hij veel ecologische schade aanricht. Als futen, 
meerkoeten en mensen ze als delicatesse gaan zien ontstaat 
er hopelijk eerder een natuurlijk evenwicht tussen deze 
beestjes en onze inheemse fauna.” • 

STADSONTWIKKELING

HERINRICHTING ZUIDKANT
GARENMARKT
door Sonja Wagemans

Bewoners van de Garenmarkt werden eind 2020 verrast 
door de nota Agenda Autoluwe Binnenstad. Bladzijde 37 
bevat een passage over de Garenmarkt, waaruit is af te leiden 
dat de gemeente de zuidkant van de markt wil inrichten vol-
gens het model van de noordkant aan het Garenmarktplein. 
Op termijn wordt dan ook het zuidelijke deel autovrij en 
wordt de bestrating doorgezet zoals bij het Kruitschip.  

Nieuwsgierig geworden naar de door de gemeente genoem-
de bewoners heb ik in de buurt de mensen huis aan huis ge-
vraagd of de gemeente het plan aan hen had voorgelegd en 
wat zij ervan vonden. Daarbij bleek al gauw dat niemand iets 
gevraagd was. Naar aanleiding daarvan heb ik in januari bij 
de behandeling van de nota in de raadscommissie naar voren 
gebracht dat het plan om de inrichting van de Garenmarkt 
te veranderen, in tegenstelling tot wat de nota aangeeft, niet 
met  ons is besproken. Voorts dat alle 51 buurtbewoners die 
ik sprak te kennen gaven dat ze de huidige monumentale 
inrichting willen houden, met de originele bestrating van de 
kinderkopjes en de ‘loper’.
Tenslotte heb ik aangegeven dat de meeste bewoners zeggen 
dat ze in de toekomst best van het parkeren op de Garen-
markt af willen, mits hun auto in de Garenmarktrparkeer-
garage kan staan tegen het huidige vergunninghoudersta-
rief. Als inrichting willen we het liefste een profiel als op de  
Hooglandse Kerkgracht.

Reactie van de gemeente
De gemeente heeft intussen laten weten dat de uitspraak in 
de nota over de wensen van de bewoners gebaseerd was op 
een enquête onder voorbijgangers op het Garenmarktplein 
en een digitale enquête. Maar voorbijgangers zijn lang niet 
altijd bewoners en bij de digitale enquête zijn de bewoners 
overgeslagen. De gemeente heeft dat toegegeven. 
Afgesproken is dat we als bewoners rond 2025 benaderd 
zullen worden voor inspraak over de inrichting van ons deel 
van de Garenmarkt. 

IMPRESSIE GARENMARKTPLEIN © GEMEENTE LEIDEN 
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BESTUUR 

IN MEMORIAM 
JOEP CREIJGHTON
door Marjolijn Pouw

Op 13 februari overleed Joep Creijghton op 81 jarige leef-
tijd. Joep was een innemende, sociale man die voor iedereen 
klaarstond en probeerde de wereld vooruit te helpen. Van 
1991 tot 1997 zat hij in het bestuur van de wijkvereniging 
en berichtte hij in deze krant over wat zich destijds afspeel-
de. Van 2009 tot 2010 schreef hij een serie over Papengracht 
16, 18, 20 en 20a, op welke gracht hij vanaf (ongeveer) 1970 
woonde tot hij in 2011 naar Tilburg verhuisde. Onze bin-
nenstad werd hem te rumoerig, er kwamen steeds meer stu-
dentenhuizen en horeca bij in zijn buurt en Joep had een 
levensritme waar dat niet bij paste. Ook stoorden hem de 
vele, steeds luidruchtiger en grootschaliger evenementen. 
Joeps kat Rekel was een geliefde buurtkat, waarmee altijd 
wat bijzonders viel te beleven. Je kon Joep en hem dagelijks 
tegenkomen op hun ronde door de buurt. 
Rekel zat een keer vast op de binnenplaats van het Museum 
van Oudheden. Na drie dagen kwam hij keuvelend in zijn 
eigen taal met  de directeur de poort uitlopen. Nooit heb-
ben we een gelukkiger weerzien aanschouwd dan dat van 
Joep en Rekel. •

HISTORIE 

DEMPING MARE EN 
DE KOELIEKERK
door Hans Heestermans

DEMPING MARE Uit een ingezonden brief van hoogle-
raar en schrijver Johan Huizinga in NRC, 16 mei 1923 over 
de voorgestelde demping van de Mare: Wat zal de stad armer 
zijn? Een bekoorlijk gebogen stemmig grachtje, met twee 
onvergelijkelijke stadsgezichten aan de beide uiteinden: van 
den Ouden (sic!) Singel in de richting der Marekerk en bij 
het Huis ter Lugt. De Marekerk kan men gerust sloopen, als 
zij niet meer aan het water ligt.

Is het verlies gering? – De grachten zijn in een Holland-
sche stad wat de oogen zijn in een aangezicht. De hoofd-
schoonheid van Leiden, die zoo sterk spreekt ondanks den 
geringen rijkdom aan mooie oude gevels, ligt in het beloop 
van haar grachten. Men kan er niet straffeloos een van om-

zetten in…een troosteloos onding, zonder de harmonie van 
het geheele stadsbeeld te schenden. – Is er nog niet genoeg 
verminkt door een vorig geslacht, dat blind was voor wat 
thans iedereen ziet? Niemand ontkent het gewicht van de 
eischen van het verkeer. Doch bij ieder dempingsplan moet 
weer worden afgewogen, wat de algemeene winst is en wat 
het verlies. In het thans aanhangige geval is de conclusie on-
vermijdelijk: de Mare mag niet gedempt worden. 

KOELIEKERRK Als je op het hoekje van de Lange Mare 
en de Haarlemmerstraat staat, met je rug naar de Stille Mare, 
dan zie je een kerk. Een waterstaatskerk. Die zijn over het 
algemeen niet mooi, maar deze kan er best mee door. Voor-
al omdat er boven het portaal in prachtige gouden letters 
staat geschreven: haec domus dei est et porta coeli. Dat is 
Latijn voor ‘dit is het huis van god en de poort naar (of van) 
de hemel)’. De Leidenaar heeft aan deze stichtelijke woor-
den waarschijnlijk geen boodschap gehad, maar hij heeft ze 
wel gelezen. Hij noemt deze kerk namelijk naar het laatste 
woord van deze portaalspreuk en met zijn eigen vrijmoedige 
interpretatie van de juiste uitspraak ervan: de koeliekerrk. 
Officieel heet de koeliekerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen, en iets minder officieel: de Hartenbrugkerk. 
Ook die naam heeft zijn sporen nagelaten in het Leids. Ja-
ren geleden zei een Leidse vroedvrouw tegen een aanstaande 
moeder, die zich vreselijk veel zorgen maakte over de nade-
rende bevalling: “Je mot maarr denke dat de Harrtebrrug-
kerrk doorr de Maarrsmansteeg mot, en dat gaat ‘n beetje 
strroef.” •

JOEP CREIJGHTON, VOORSTE RIJ MIDDEN OP DE LAATSTE ALV DIE HIJ BIJWOONDE 
IN 2011, ARCHIEF PAL LEIDEN

IMPRESSIE GARENMARKTPLEIN © GEMEENTE LEIDEN 
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BERICHTEN 
Gertjan Bots (GB), Wim Brugman (WB), Fred van der Loo 
(FL), Jacqueline Mos, Carla van der Poel (CvdP), Marjolijn 
Pouw (MP), Sonja Wagemans (SW), Bewonersgroep Pieters-
wijk: Gaby Crince le Roy (GC) Hans Slot (HS, Adri Klaassen 
(AK), Werkgroep Van der Werfpark: Huub Frencken (HF), 
Eduard Groen (EG), Adri Klaassen (AK)   

PIETERSWIJK
Breestraat-Mosterdsteeg-Botermarkt-Choorlammersteeg 
blok | Hof van Zurloh De bouw van ligt nagenoeg op schema. De 
sloop van de oude gebouwen is nagenoeg voltooid, alleen de ge-
vels staan nog overeind. In april worden de damwanden geplaatst 
voor de aanleg van de fietsenkelder. Meer nieuws is te vinden in de 
Nieuwsbrief 2, februari 2021 https://oudendalgroep.nl/ontwik-
keling-breestraat-botermarkt-en-mosterdsteeg. ( JM)

Langebrug | Horeca Langebrug 12A In de langlopende zaak 
tegen horeca in het voormalig ABN AMRO pand hebben wijk-
bewoners samen met de Bewonersgroep Pieterswijk afgelopen 
december beroep ingesteld bij de rechtbank Den Haag. Als bewo-
nersgroep kunnen we melden dat de steun vanuit de wijk en wijk-
vereniging hierbij hartverwarmend is geweest. Velen hebben een 
bijdrage gegeven ter dekking van de kosten. Om goed beslagen ten 
ijs te komen is een advocaat van een gerenommeerd Amsterdams 
kantoor ingeschakeld. Deze heeft begin februari de nadere gron-
den van het beroep ingediend. De rechtbank heeft begin maart 
stukken opgevraagd bij de gemeente. Tot welke datum de gemeen-
te het verweerschrift kan indienen is nog niet bekend. Het lijkt 
erop dat het nog wel even kan duren voordat er een zitting komt. 
Ons verzet tegen de ongebreidelde groei van de horeca betekent 
niet dat we alles bij het oude willen houden. Het is ingeven door 
de zorg dat de binnenstad wordt uitgeleverd aan verpretting en 
verkamering. Begin maart riep Ilja Pfeijffer het stadsbestuur nog 
op uit te kijken om met onze binnenstad niet dezelfde kant op te 
gaan als Venetië. Daar ziet hij dat alles ondergeschikt is gemaakt 
aan toerisme waarmee de doodsteek is gegeven aan de typische le-
vendigheid van een binnenstad waarin juist bewoning zo cruciaal 
is. Een gevaar dat zeker dreigt voor Leiden met de toename van 
de horeca en nu ook nog de 100% verkamering voor aanzienlijke 
delen van de binnenstad, waaronder onze Pieterswijk. De Bewo-
nersgroep Pieterswijk (GC, AK, HS) 

ACADEMIEWIJKLEVENDAAL – WEST
Garenmarktplein-Raamsteeg | Wildparkeren Bij de aansluiting 
Raamsteeg/Garenmarktplein staan ter hoogte van de kruising met 
de Garenmarkt erg vaak illegaal geparkeerde auto’s op een kluitje. 
Bezoekers van Zam Zam doen even boodschappen en zetten hun 
auto zo neer dat fietsers en vooral bakfietsers er niet meer langs 
kunnen. Of ze parkeren hem op plaatsen voor vergunninghouders 
op de Garenmarkt. Bij het keren in de Raamsteeg worden de paal-
tjes die de doorgang voor auto’s naar het Garenmarktplein moeten 
belemmeren regelmatig omver gereden. Men moet en zal erlangs, 
de perkjes gaan kapot. De gemeente heeft extra houten paaltjes 
neergezet, nu maar afwachten of het helpt. (SW)

Jan van Houtkade | Singelpark In de vooruitstrevende, ambitieu-
ze Agenda Autoluwe Binnenstad krijgt de Jan van Houtkade hoge 
prioriteit op de Kansenkaart groene en vitale binnenstad hoge pri-
oriteit. De gemeente wil van de kade een groen en aantrekkelijk 
deel van het Singelpark maken. De inrichting zou in 2023 kunnen 
gebeuren, na de herinrichting van de Koepoortsbrug in 2022 die 
voor een betere verbinding moet zorgen van de Doezastraat met 
de Herenstraat. Bewoners en bedrijfsleven uit de buurt zijn nauw 
bij de uitwerking van de plannen betrokken. Vooruitlopend op de 
verdere ontwikkeling presenteerde de gemeente online een aantal 
ontwerpen aan de Werkgroep Jan van Houtkade. Op grond van 
het commentaar worden de favoriete ontwerpen bewerkt en op-
nieuw bekeken. (GB)

Jan van Houtbrug |Verkeershinder Bewoners hebben zich ver-
enigd in de Actiegroep kommarotonde. Ze blijven protesteren te-
gen de gevaarlijke verkeerssituatie op de rotonde. De gemeente wil 
noch snelheidsbeperkende maatregelen treffen, noch een zebra te 
maken op de onoverzichtelijke, gevaarlijke oversteekplaats bij de 
Oranjeboomstraat. De argumentatie van de gemeente is zwak, zie 
verderop in deze krant. (MP)

Van der Werfpark |Opknapbeurt Het tweede deel van de re-
novatie van het park is op 1 maart gestart. Zo’n opknapbeurt is 
dringend nodig en we hebben er sinds augustus 2014 met wisse-
lend succes over ingesproken. Het wordt er hopelijk mooier op. 
Maar het doet pijn aan je ogen als je ziet hoe de biodiversiteit ver-
dwijnt, doordat de mooie, bloeiende klimop naast het theehuis 
(per vergissing) is gerooid en veel oude struiken zijn verwijderd. 
Hopelijk komt de diversiteit terug door de nieuwe plantvakken en 
aanplant, maar het zal nog even duren voordat het park er weer in 
volle glorie bijligt. 

BIJ VERGISSING GEROOIDE KLIMOP VAN DER WERFPARK, FOTO EDUARD GROEN

Het is ook even slikken als je de historische hekken op een stapel 
ziet liggen. Ondanks ons verzet zijn die weggehaald, zodat de bei-
de toegangen tot het  park “een meer uitnodigende vorm krijgen”, 
zoals dat in het verhullende taalgebruik van de gemeente wordt 
genoemd. Zoals we al eerder meldden, zal na een jaar een evalu-
atie van het gebruik van het park en van eventuele overlast door 
fietsers e.d. plaatsvinden. Dan zullen zo nodig fietssluisjes worden 
geplaatst. De gemeente heeft toegezegd een opzet van die evalua-
tie aan ons voor te leggen. We blijven dus waakzaam.

Dat geldt ook voor het treffen van een regeling tegen de geluids-
overlast in de nachtelijke uren. We blijven erop aandringen dat na 
11 uur ’s avonds het park ten oosten van het Van der Werf-monu-
ment (in de ‘oksel’ van het Kruitschip) verboden terrein wordt. 
Hopelijk ziet de gemeente eindelijk in dat het gebouw fungeert 
als een klankkast die het geluid uit het park versterkt, waardoor de 
zomerse nachten voor omwonenden ondraaglijk worden.
De renovatie zal begin april zijn afgerond. Dan begint een periode 
van zeker zes weken, waarin de aanplant en het schaduwbestendi-
ge gazon wortel moeten schieten. Dan kan het nog niet worden 
betreden. We zullen ook daarna extra voorzichtig met het park 
moeten omgaan en het moeten koesteren. Wie wil een handje hel-
pen om het park de kans te geven weer in alle glorie te floreren? 
Aanmelding graag bij de Werkgroep Van der Werfpark (EG, HF, 
AK) 

PAL LEIDEN BESTUUR
ALV PAL Leiden | Opnieuw uitstel Vanwege de voortdurende 
coronabeperkingen ziet het bestuur zich genoodzaakt om ook de 
ALV van dit jaar voor onbepaalde tijd uit te stellen. Zodra het 
weer  toegestaan is om een fysieke bijeenkomst te organiseren zul-

https://oudendalgroep.nl/ontwikkeling-breestraat-botermarkt-en-mosterdsteeg
https://oudendalgroep.nl/ontwikkeling-breestraat-botermarkt-en-mosterdsteeg
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len wij onze leden over een nieuwe datum berichten. In de tussen-
tijd gaan de voorbereidingen gewoon door en treft u binnenkort 
de agenda en bijbehorende stukken voor deze ledenvergadering 
aan op onze website. Naast de al eerder verschenen jaarrekening 
met toelichting en het jaaroverzicht over het verenigingsjaar 2019 
zijn daar dan ook de stukken te vinden die betrekking hebben op 
het verenigingsjaar 2020. (FL)

Bestuurssamenstelling | Marika Keblusek heeft zich kandidaat 
gesteld voor een functie in het bestuur. Elders in deze krant stelt 
zij zich aan u voor. Inmiddels heeft zij een tweetal bestuursverga-
deringen bijgewoond om sfeer te proeven. Bij wederzijds akkoord 
zal op de eerstvolgende ALV de formele voordracht aan de leden 
plaatsvinden. (FL)

Kascommissie | Omdat de ALV van vorig jaar helaas moest 
worden uitgesteld kon er geen nieuwe kascommissie worden 
benoemd. Het bestuur heeft daarom de commissieleden Slot en 
Breedveld verzocht om ook de controle uit te voeren op de finan-
ciële stukken die betrekking hebben op het afgelopen boekjaar, 
ervan uitgaande dat daar bij de leden geen bezwaar tegen bestaat 
vanwege de uitzonderlijke situatie. (FL)

Beleidsprogramma Voetganger 2020 – 2030 | Inspraakreactie 
Pal Leiden heeft met belangstelling kennis genomen van de be-
leidsnota Voetganger 2020-2030 en kan zich goed vinden in de 
daarin opgenomen uitgangspunten. Ook in eerdere reacties heeft 
PAL Leiden aangegeven dat voor ons niet zozeer de fietser, maar 
juist de voetganger op één zou moeten staan. We zijn daarom zeer 
verheugd te constateren dat nu ook de voetganger de noodzake-
lijke aandacht krijgt binnen de context van de Mobiliteitsnota. 
Hoewel wij ons voor het merendeel ook kunnen vinden in de op 
pagina 8 van de nota genoemde actiepunten om de voetganger let-
terlijk en figuurlijk de ruimte te geven, blijft het voor ons op dit 
moment nog wel onduidelijk hoe deze tien actiepunten concreet 
worden uitgewerkt en wat de effecten en exacte consequenties 
voor (de burgers in) onze wijk zijn. Voor ons is ook niet duidelijk 
op welke wijze burgers, i.c. de wijkvereniging bij de invulling van 
deze acties betrokken worden. Aangezien wij veel waarde hechten 
aan deze betrokkenheid, juist op de zaken die burgers direct raken, 
willen wij graag als wijkvereniging betrokken zijn bij de concrete 
invulling en uitvoering van deze actiepunten. Aangezien zoals 
hiervoor gezegd de concrete invulling van dit beleidsprogramma 
op dit moment nog niet duidelijk is dient het college onze reactie 
te zien als een voorlopige instemming en zal ons definitieve oor-
deel afhangen van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 
het participatietraject. (FL) 

Lustrum 2021| In de vorige krant en de nieuwsbrief deden wij 
een oproep aan leden om zich bij ons te melden met ideeën voor 
het lustrum van onze in 1976 opgerichte vereniging. Helaas zijn 
daar tot op heden nog geen reacties op gekomen. We herhalen 
met klem onze eerder gedane oproep.

Heeft u suggesties voor een activiteit of bent u bereid om zitting 
te nemen in de lustrumcommissie, stuur dan zo snel mogelijk een 
bericht naar info@palleiden.nl, waarvoor bij voorbaat onze har-
telijke dank. (FL)

Verkamering | Het is al weer ruim een jaar geleden dat de nieuwe 
regels over verkamering (Beleidsregels) in werking zijn getreden. 
Op verzoek van de gemeenteraad worden deze nu door het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders geëvalueerd. PAL Leiden is 
gevraagd om voor deze evaluatie input te leveren en dat heeft zij 
gedaan bij brief van 1 februari. (De tekst is te vinden op de web-
site: palleiden.nl.) 

De essentie van deze input is dat het beoogde doel van de nieuwe 
regels, te weten de totstandbrenging van een aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat, allesbehalve gerealiseerd is. Stoepen zijn nog steeds 
bezaaid met fietsen en winkelwagentjes waardoor voetgangers 

gedwongen zijn om over de rijweg te lopen, afval wordt niet di-
rect in de ondergrondse containers gedeponeerd en is daardoor 
interessant voor ongedierte en van de luidruchtige gesprekken en 
muziek kunnen omwonenden tot diep in de nacht mee genieten. 
Een belangrijke oorzaak van het niet halen van het doel is dat in 
het eerste jaar sprake was van één grote witwasoperatie van ver-
kamerde woningen. Omdat deze onder de overgangsregeling 
vielen, zijn hieraan vergunningen verleend die niet getoetst zijn 
aan voorwaarden met betrekking tot geluidswering, stalling van 
fietsen en huishoudelijk afval. (WB) •

DIEREN 

RIVIERDONDERPAD BERT
door Carla van der Poel

In augustus snorkelde adviseur stadsgrachten Aaf Verkade 
onder de pas opgeleverde Aeldisbrug (Brug der Ouderdom), 
de eerste van de zes Singelparkbruggen. Deze verbindt het 
Arsenaalplein met het wandelpad lans de Witte Singel ach-
ter restaurant Tabu. Ze wilde het effect onderzoeken van de 
stremming van de Groenhazengracht op de visstand en zag 
tot haar genoegen dat haar favoriete rivierdonderpad Bert 
(Cottus perifretum) er nog steeds rondzwom. Het bodem-
visje is vernoemd naar Ús Bertus, de warme bakker op de 
hoek van de Groenhazengracht en de Doelengracht. Rivier-
donderpadden zijn in onze grachten een zeldzaamheid aan 
het worden door de oprukkende   rode en gevlekte Ameri-
kaanse rivierkreeften en de Oost-Europese grondels. 

Als u in de buurt bent, kijk dan eens goed in de Groenhazen-
gracht, misschien vertoont Bert zich dan ook aan u. Meer 
over Aafs werk is te vinden op www.onderwaterinleiden.nl.

RIVIERDONDERPAD, 
ILLUSTRATIE GUUS GIJBEN  

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!

http://www.palleiden.nl
http://www.onderwaterinleiden.nl
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De Vereniging voor Pieters- en Academie-
wijk en Levendaal-West (PAL Leiden) stelt 
zich ten doel de leefbaarheid in de wijk te 
vergroten. Het bestuur bestaat uit bewo-
ners die voor maximaal zes jaar door de 
leden worden gekozen. Jaarlijks in april is 
er een ledenvergadering waarin het bestuur 

zich verantwoordt voor het reilen en zeilen van de vereniging en de 
financiën. Jaarverslag, statuten en reglementen zijn te vinden op de 
site: www.palleiden.nl. De wijk is een van de grootste van de bin-
nenstad en bestaat uit de buurten Pieterswijk, Academiewijk en Le-
vendaal-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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Wijkagent 

Dennis Perdok: 0900-8844    
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 

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

Gemeentelijke Diensten 14071
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AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
ARTIKELEN EN GESPREKKEN | Jacques van Alphen, Charlotte Bosch-
ma, Ab Bouman, Dorrit van Dalen, Jan Demper, Jan Dröge, Caecil 
Hartevel, Jan Demper, Hans Heestermans, Sophie Jansen, Marika 
Keblusek, Klaske van der Mandele, Bridget McNamer, Hilde van 
der Meer, Sachi Miyachi, Els Olden, José Plevier, Carla van der Poel, 
Marjolijn Pouw, Carlo van Praag, Simone Robbers, Johan Scherft, 
Giny Schoemaker, Theresa Steeman, Alex Tierates, Aaf Verkade, Ma-
rijn Versteegen, Jaap de Vriend, Hans van de Wetering, Roeland van 
Wely, Jan Wieles, Ton van der Zon  

BERICHTEN | Gertjan Bots, Wim Brugman, Fred van der Loo, Jacque-
line Mos, Carla van der Poel, Marjolijn Pouw, Sonja Wagemans, Be-
wonersgroep Pieterswijk: Gaby Crince le Roy, Adri Klaassen, Hans 
Slot; Werkgroep Van der Werfpark: Huub Frencken, Eduard Groen, 
Adri Klaassen

FOTO’S EN ILLUSTRATIES | Bewonersgroep Langebrug, Charlotte 
Boschma, Dorrit van Dalen, Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), 
Gemeente Leiden, Eduard Groen, Guus Gijben, Sarah Hart, Bert 
van Heerden, Internet, Bert de Jonge, Hielco Kuipers, Mereltje foto-
grafie, Onder water in Leiden, Carla van der Poel, Carlo van Praag, 
Arnold Schalks, Johan Scherft, Het Waterambacht Leiden

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 gemeente-
raad, 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 (correctie)

VASTE MEDEWERKERS | Jacques van Alphen, Sarah Hart (foto’s), 
José Plevier, Marijn Versteegen, Roeland van Wely
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

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