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Boksen met je oma wint! Dat ligt misschien niet zo voor de hand, 
toch kan dit met Virtual Reality. Wim Verveen startte in oktober 
2019 het Virtuorium, een ruimte in Breestraat 51 waarin Virtual 
Reality centraal staat. Hij omschrijft het als een uitgaansgelegen-
heid waarbij Virtual Reality wordt gebruikt om samen nieuwe 
ervaringen op te doen. Het is een leuke sociale bezigheid, waarbij 
mensen soms over andere vaardigheden blijken te beschikken dan 
je zou verwachten. Je kan met je gezin, je team of je dispuut een 
middagje gaan varen, gourmetten of bowlen, maar dit is weer eens 
wat anders. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat niet alle 
Virtual Reality-spellen voor iedereen even geschikt zijn. Kinderen 
durven in het spel misschien makkelijker over een wankele brug te 
lopen dan een volwassene, maar in andere situaties kunnen volwas-
sener weer beter uit de voeten.
Wim vertelt hoe hij in deze wereld is terechtgekomen: “Ik heb een 
achtergrond in de IT en daarnaast deed ik ooit een hypnose-oplei-
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ding om het fenomeen hypnose beter te begrijpen. Zeker 
niet om mensen te gaan hypnotiseren”, lacht hij. “Bij Vir-
tual Reality komen twee werelden samen: je genereert via 
technologie een emotioneel effect. Mensen kunnen ermee 
leren om hun grenzen te verleggen. Het klinkt misschien 
gek maar bij Virtual Reality beleef je alles als echt. Als je in 
een spel voor een afgrond staat, dan is dat waar. Je schept 
weliswaar je eigen werkelijkheid, maar het blijft een illusie. 
Je kunt niet vallen, want je bevindt je in een beschermde 
omgeving. Sta je op een echte berg, dan is het risico van val-
len niet zo denkbeeldig. Virtual Reality is interessant van-
uit de entertainmen-gedachte. Je geeft de deelnemers iets 
mee, namelijk echte emoties. Ze hebben voor hun gevoel 
die berg immers echt beklommen!”

Lees verder op de volgende pagina >>

BOKSEN MET JE OMA  door Carla van der Poel

mailto:redactiehvds@palleiden.nl


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

Virtual Reality Department Leiden
Verveen maakt behalve van het Virtuorium team ook deel 
uit van het Virtual Reality Department Leiden. Het is goed 
om te beseffen dat Virtual Reality veel meer is dan alleen 
maar amusement, verklaart Wim Verveen. In de medische 
wereld zet men het onder meer in voor fobie- en pijnbestrij-
ding. Dat werkt goed, want ook al gaat het om een illusie, 
voor de patroonherkenning van je brein is het wel echt. Het 
is zo breed inzetbaar omdat in Virtual Reality alles een re-
petitief karakter kan hebben. Artsen kunnen het gebruiken 
voor het oefenen van nieuwe technieken; ze kunnen het 
blijven herhalen totdat ze het onder de knie hebben. De 
techniek kan verder ingezet worden voor de begeleiding van 
patiënten bij revalidatie, of bijvoorbeeld bij een uitzendbu-
reau om uitzendkrachten tevoren al vaardigheden aan te 
leren voordat ze een bedrijf hebben gezien. Feestjes, verga-
deringen, congressen op afstand, alles kan zo ingericht wor-
den alsof het lijkt dat mensen bij elkaar zijn. We hebben in-
middels ervaren dat zoomen nou niet bepaald de creativiteit 
bevordert. Als je daarentegen Virtual Reality gebruikt als 
ontmoetingsinstrument, dan kun je bijvoorbeeld bij elkaar 
komen op de Noordpool. Een totaal andere omgeving die 
een ander effect creëert. “Op een moment dat je een Virtual 
Reality bril opzet is er niets meer dat je afleidt. Die situatie 
is er in het gewone leven nooit en je zult zien: creativiteit 
bereikt dan zijn hoogtepunt.” •

BESTUUR

UITNODIGING LEDENVERGA-
DERING PAL LEIDEN 2021
In verband met de corona maatregelen moesten de jaarlijk-
se Algemene Ledenvergaderingen van PAL Leiden in april 
2020 en april 2021 worden uitgesteld. De in de Hart van de 
Stadkrant 158 gepubliceerde agenda kon niet worden afge-
handeld, wat betekent dat de door het bestuur opgestelde 
jaarrekeningen van 2019 en 2020 nog niet door de leden 
zijn vastgesteld. De coronamaatregelen zijn inmiddels ver-
soepeld en het bestuur wil nu alsnog aan zijn verplichting 
voldoen om de jaarrekeningen door de leden te laten vast-
stellen. We nodigen u derhalve uit voor onze Ledenverga-
dering op:   

Datum: 6 oktober 2021, aanvang 19.45 uur 
Plaats:  Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden

De agenda bevat onder punt 6 een voorstel tot statuten-
wijziging. Daarvoor gelden bijzondere statutaire vereisten, 
namelijk dat er in de vergadering een quorum is van ten-
minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden van 
onze wijkvereniging. (Stemgerechtigde leden zijn leden die 
hun contributie hebben betaald.) Mocht op 6 oktober het 
quorum niet worden gehaald, dan is er een tweede algeme-
ne ledenvergadering nodig met op de agenda uitsluitend de 
Statutenwijziging en de wijziging van het Huishoudelijk re-
glement. Deze wordt gehouden op: 

Datum: 13 oktober 2021, aanvang 19.45 uur 
Plaats:  Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden

Programma 6 oktober 2021 
19.45 uur  Inloop met koffie en thee
20.15 uur  Algemene Ledenvergadering 2021
22.00 uur  Afsluitende borrel

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen van de voorzitter en binnengekomen 

stukken 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019
4. Jaarverslag 2019 

a. Jaaroverzicht 2019
b.  Jaarrekening 2019
c.  Verslag en Advies van de Kascommissie bestaande 
uit de heren Hans Slot en Ruud Breedveld
d. Decharge van het bestuur: voorgesteld wordt het be-
stuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur 
en beleid
e.  Benoeming leden van de Kascommissie: vanwege 
het feit dat in 2020 om de bekende reden geen ALV 
kon worden gehouden, hebben wij de heer Hans Slot, 
die in 2020 had moeten aftreden, verzocht samen met 
de heer Ruud Breeveld in functie te blijven ten behoe-
ve van de Jaarrekening 2020. Tot ons genoegen heeft 
hij dit verzoek ingewilligd.

5. Jaarverslag 2020 
a. Jaaroverzicht 2020
b.  Jaarrekening 2020
c. Verslag en Advies van de Kascommissie bestaande 
uit de heren Hans Slot en Ruud Breedveld
d. Decharge van het bestuur: voorgesteld wordt het be-
stuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur 
en beleid
e.  Benoeming leden van de Kascommissie: beide le-
den van de Kascommissie treden per heden statutair 
af en zijn in beginsel niet herbenoembaar. Omwille 
van de continuïteit heeft het bestuur gemeend Ruud 
Breedveld te moeten vragen zich voor een derde jaar 
ter beschikking te stellen. Hij heeft zich hiertoe bereid 
verklaard en wordt dan ook hierbij voor herbenoeming 
voor 1 jaar voorgedragen. De vergadering wordt ge-
vraagd een tweede kandidaat uit haar midden aan te 
dragen voor benoeming voor een periode van 3 jaar.

6. Statutenwijziging
7. Wijziging Huishoudelijk Reglement en Redactiesta-

tuut
a. Huishoudelijk Reglement
De statutenwijziging heeft tot gevolg dat tevens het 
Huishoudelijk Reglement herzien dient te worden, 
aangezien diverse bepalingen in het reglement niet 
meer stroken met de huidige wettelijke regelgeving en/
of nu (beter) in de aangepaste statuten zijn opgeno-
men.
b. Redactiestatuut
Wijziging van het verouderde Redactiestatuut wordt 
gewenst geacht om onder andere de relatie tussen  be-
stuur en redactie duidelijker vast te leggen en is in goed 
overleg met de redactie van de Hart van de Stadkrant 
geschied.

8. Bestuur 
a. Aftredend en herkiesbaar: Jan Demper diende in 
2020 volgens rooster af te treden en was herkiesbaar 
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en beschikbaar voor een tweede termijn van drie jaar. 
Om de bekende reden kon dit niet door de vergadering 
goedgekeurd worden. Het bestuur stelt u voor dit als-
nog in deze vergadering te doen, waarmee de tweede 
termijn van Jan wordt geacht te zijn ingegaan in april 
2020. 
Fred van der Loo dient dit jaar eveneens volgens roos-
ter af te treden en is beschikbaar voor herbenoeming 
voor een tweede termijn van drie jaar. Het bestuur stelt 
voor hem te herbenoemen voor genoemde termijn.
b. Aftredend en niet herkiesbaar: na het besluit van de 
ledenvergadering in 2019 om Adri Klaassen een extra 
bestuursjaar te verlenen, heeft hij in 2020 besloten zijn 
functie definitief neer te leggen. 
Volgens rooster dient voorzitter Aart Martin de Jong 
dit jaar af te treden en zou hij niet herkiesbaar zijn.  
Met zijn aftreden en bij gebreke van (voldoende) kan-
didaat-bestuursleden zou het bestuur onderbezet wor-
den en hebben de overige bestuursleden Aart Martin 
derhalve gevraagd of hij bereid is zijn tweede termijn 
met één jaar te verlengen. Hij heeft zich daartoe bereid 
verklaard. De vergadering wordt dan ook voorgesteld 
Aart Martin voor één jaar te herbenoemen.
c. Nieuwe bestuursleden: Marika Keblusek heeft zich 
bereid verklaard een bestuursfunctie te vervullen. Het 
bestuur draagt haar met genoegen voor de statutai-
re termijn van vier jaar voor benoeming voor. Marika 
heeft zich voorgesteld in de aprileditie van de Hart van 
de Stadkrant. 

9. Wat verder ter tafel komt 
10. Rondvraag en sluiting

NB 1: 
De stukken voor de vergadering (verslag Ledenvergadering 
2019, jaarverslag 2019 en 2020 (financieel en inhoudelijk), 
de bevindingen van de Kascommissie en de stukken die 
betrekking hebben op de punten 6 (Statutenwijziging) en 
7 (wijziging van het Huishoudelijk Reglement en het Re-
dactiestatuut) van de agenda vindt u op onze website: www.
palleiden.nl 

NB 2: 
Er zijn nog vacatures in het bestuur. Kandidaten kunnen 
zich tot 24 uur voor het begin van de vergadering aanmel-
den via info@palleiden.nl. Om misverstanden te voorko-
men wijzen wij u er op dat de huidige statuten bepalen dat 
alleen betalende wijkbewoners lid zijn van de vereniging en 
dat alleen zij stemrecht hebben in de Ledenvergadering. In-
dien u nog geen lid bent en wel als stemgerechtigd lid de 
vergadering wilt bijwonen, dan adviseren we u om de con-
tributie alsnog zo snel mogelijk te voldoen als u dat nog niet 
heeft gedaan. Uiteraard zijn ook niet leden welkom bij de 
vergadering. U kunt dan kennismaken met onze vereniging, 
ons werk en onze leden. 

NB 3:
Tijdens de vergadering worden mogelijk foto’s gemaakt 
voor publicatie in de Hart van de Stadkrant of voor de web-
site. Indien u dat niet wenst kunt u dat aangeven op de pre-
sentielijst. Met vriendelijke groet en hopelijk tot 6 oktober 
en eventueel 13 oktober. •

http://www.palleiden.nl
http://www.palleiden.nl
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BUREN

GERRY VAN BAKEL EN HAAR 
WEG NAAR SLEUTELSTAD
door Roeland van Wely

Gerry van Bakel woont op de Garenmarkt. Onlangs schreef 
ze voor de website van Sleutelstad haar duizendste artikel. 
We treffen elkaar op het terras van restaurant ‘t Fust. Ze ver-
telt aan de Hart van de Stadkrant over haar route naar de 
Sleutelstad en over het maken van podcasts over dementie.
 
Hoe ben je in Leiden terecht gekomen? 
Gerry van Bakel: “Ik studeerde journalistiek in Utrecht. 
Daarna ben ik naar Amsterdam verhuisd. Daar heb ik mijn 
man ontmoet. We hebben vervolgens een tijd in Los An-
geles en Brussel gewoond. Na onze terugkeer in Nederland 
moesten we op zoek naar een nieuwe woonplek. We zijn 
daarbij in Leiden terecht gekomen. De plaats lag lekker cen-
traal tussen de grote steden Den Haag en Amsterdam in. De 
stad zelf kende ik toen nog niet echt. In Utrecht had ik wel 
een Leidse medestudent ontmoet die verbouwereerd was 
toen zij geen vrij kreeg met 3 October. Maar veel verder reik-
te mijn kennis over Leiden niet. Eenmaal in Leiden werd ik 
freelance medewerker bij het Leidsch Dagblad. Mijn aan-
dachtsgebied werd Leiden-Noord. Voor een krant werken 
is leuk. Als journalist kom je op veel plekken en praat je 
met iedereen. Het is een goede manier om een stad te le-
ren kennen. Maar je hebt ook elke dag een deadline en voor 
het nieuws moet je op de meest onverwachte momenten de 
deur uit. Werken bij de krant was dan ook lastig te combi-
neren met het hebben van twee kinderen. Ik heb daarom op 
een gegeven moment gekozen voor een vaste baan bij een 
tekstbureau in Delft. Vervolgens heb ik de overstap gemaakt 
naar De Kamerbode, het tijdschrift van de Tweede Kamer.”
 
Wat hield je werk voor de Tweede Kamer in?
Gerry van Bakel: “Mijn nieuwe baas zag eruit als een ges-
jeesde majoor. Een andere collega droeg altijd een Miner-
va-outfit. Tot mijn verbazing kon ik het met beiden goed 
vinden. De Kamerbode was een blad voor iedereen die daar 
werkte, zowel ambtenaren als Kamerleden en fractiemede-
werkers. We schreven niet over politiek nieuws, maar wel 
over de werkwijze van de Tweede Kamer. Zoals werkbezoe-
ken van Kamercommissies, nieuwe producten en diensten 
van de ambtelijke organisatie, maar vooral over mensen. Bij 
het schrijven over de werkwijze van een Kamercommissie 
moest ik tactisch opereren. Je kan bij zo’n artikel niet elke 

fractie aan bod laten komen, maar je moet wel onpartijdig 
blijven. Dat betekende goed in de gaten houden dat we 
steeds andere Kamerleden aan het woord lieten komen. Het 
was een geweldige plek om te werken, maar na tien jaar heb 
ik ontslag genomen. Ik werd moe van de top van de amb-
telijke organisatie die van alles tegenhield en traineerde. In 
de Tweede Kamer heb je 150 eenmansbedrijfjes. Die spelen 
elkaar rücksichtslos uit als het hun uitkomt. Ze vinden hun 
eigen ideeën het belangrijkst. De ambtenaren in de Tweede 
Kamer zijn vooral bang om fouten te maken.” 
 
Hoe heb je de radio ontdekt?
Gerry van Bakel: “In 2012 kwam ik bij Sleutelstad terecht. 
Hoofdredacteur Chris de Waard gaf me meteen een micro-
foon in handen. In Leiden doe ik over het algemeen geen 
politieke verhalen. Dat laat ik graag aan Chris over. Radio 
is een besmettelijk medium, op de School voor de Journalis-
tiek heb ik alles gedaan behalve radio. Nu vind ik radio het 
leukste wat er is. Ik weet niet zo goed waarom. In de zomer 
van 2013 ben ik verhuisd naar Houston, Texas. Daar heb 
ik meteen een radiostation opgezocht. KPFT in Houston 
werd mijn home away from home. De verschillen in Texas 
zijn enorm. De stad Houston is anders dan de rest van Texas. 
Zo hadden ze daar een lesbische burgemeester. KPFT kan je 
wel een rabiaat links radiostation noemen. Een  niet-com-
mercieel station, zonder overheidssteun. We hielden ons 
staande door onze luisteraars om geld te vragen. Zo kon 
je speciale mokken en T-shirts kopen. Ik maakte daar ver-
schillende radioprogramma’s. En ik mocht op een gegeven 
moment ook het nieuwsprogramma presenteren. Er klaagde 
ooit één persoon over mijn Engels, maar die had zelf een 
verdacht Nederlandse achternaam. Amerikanen deden niet 
moeilijk over mijn Engels met sterk Nederlands accent. In 
Nederland reageren mensen vaak minder leuk als je de taal 
niet goed spreekt.”
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 Hoe verliep jouw terugkeer naar Sleutelstad?
Gerry van Bakel: Houston was een geweldige tijd. Maar we 
wisten dat het tijdelijk was en dat we zouden terugkeren 
naar de Garenmarkt. Bij Sleutelstad heb ik mijn werk weer 
opgepakt, dat kon en mocht gelukkig. Qua verslaggeving 
ligt mijn hart bij sociale onderwerpen, zoals het armoede-
beleid. Ook hier in Nederland is veel ongelijkheid. Je kijkt 
als journalist kritisch naar zaken zoals het maatwerkbudget 
en het afschaffen van tegemoetkomingen voor mensen die 
het niet breed hebben. Het sociaal wijkteam lijkt moeite te 
hebben om het geld uit het maatwerkbudget daadwerkelijk 
uit te geven. Ik heb daar wel een mening over, maar die stel 
ik in mijn artikelen niet voorop. Ik zou zelf nooit zeggen: 
Zo moet het. Het is ingewikkeld om armoede te bestrijden.”
 
Hoe ben je erop gekomen om podcasts over dementie te 
gaan maken?
Gerry van Bakel: “De podcasts over dementie zijn eigenlijk 
een soort  alternatief voor het praatprogramma dat ik elke 
dag maakte in Houston. Ik wilde wat meer diepgang dan 
de gemiddelde interviews van vier of vijf minuten die ik bij 
Sleutelstad maak. Mijn moeder heeft ook dementie gehad. 
Ik was er zelf ook bang voor om het te krijgen. Je kan je kop 
in het zand steken of je kan  proberen te leren wat het alle-
maal inhoudt. Ik ben op zoek gegaan naar mensen die wil-
den vertellen over hun ervaring met dementie, mensen die 
op een positieve manier met de ziekte bezig zijn. Ik heb van 
de interviews geleerd dat je een manier moet vinden om met 
dementie om te gaan. Het contact met mensen met demen-
tie verloopt anders en daar moet je een nieuwe weg in vin-
den. Het helpt als je hun reacties niet ziet als een persoon-
lijke aanval. De agressie van je demente moeder of partner 
is niet op jou gericht.”  De podcasts zijn te beluisteren op: 
gerryverhalenbedrijf.nl • 

HISTORIE

TUBERCULOSE IN DE FAMILIE 
door Bep Kastelijns
 
Besmettelijke ziekten zijn van alle tijden. Bep Kaste-
lijns-Neuteboom, die samen met haar man Jos de geschiede-
nis van haar Leidse familie vastlegde in het boek Neuteboom, 
een boek vol verhalen* , onderzoekt nu de geschiedenis van 
haar moeder, de uit Rotterdam afkomstige Neeltje Neute-
boom-Maliepaard. In de Tweede Wereldoorlog kregen zes 
van de zeven leden van de familie Maliepaard tbc en werden 
in het Zeehospitium Katwijk opgenomen. Van haar verblijf 
daar  hield haar moeder een dagboekje bij.   
 
Volksziekte nummer één
Honderd jaar geleden was tbc volksziekte nummer één. 
Deze dodelijke ziekte kwam op het platteland en in de ste-
den voor. Rond 1900 stierven er jaarlijks ongeveer 10.000 
mensen aan, tot met de komst van antibiotica behandeling 
mogelijk werd. Tegenwoordig zijn er wereldwijd weer meer 
slachtoffers. 
Longtuberculose is de meest voorkomende vorm van tbc. 
Besmetting gebeurt door het inademen van vochtdeeltjes 
met bacteriën. Een tbc-patiënt is besmettelijk wanneer er 
afwijkingen zijn in de longen, met een open verbinding naar 
de luchtwegen: de zogenaamde ‘open tuberculose’. Met de 
ademhaling kunnen bacteriën in minuscule druppeltjes (ae-

rosolen) in de lucht worden verspreid door hoesten en nie-
zen. De kans dat je geïnfecteerd wordt hangt af van de mate 
waarin je iemand ziet en de ventilatie van de ruimte. Daar-
om werden de huisgenoten onderzocht die intensief contact 
hadden met de besmette persoon. Dr. E.H.J. Warns, van 
1942 tot1971 directeur-geneesheer van het Zeehospitium 
Katwijk schrijft in zijn analyse: “Als besmettingsbron van 
de patiënten werd meestal de moeder genoemd. De meeste 
patiënten waren Nederlands Hervormd, dan Rooms-Katho-
liek en gereformeerd. De meeste kinderen kwamen uit Rot-
terdam en waren tussen de 7 en10 jaar. De kinderen kregen 
citroensap, melkpoeder, gecondenseerde melk, levertraan en 
vitamine C-tabletten.” 
 

Rust, reinheid en regelmaat
In de begintijd was het enige dat men kon doen de patiënt 
veel laten eten, rusten en goede hygiëne voorschrijven, soms 
in een sanatorium. De longen moesten rust krijgen en dus 
moest je platliggen. De patiënten lagen een deel van de dag 
op bed in open lighallen in de frisse lucht. Door toepassing 
van röntgenstraling in 1895 werd het mogelijk om tbc in een 
vroeg stadium op te sporen. Plekken in de longen konden 
zichtbaar worden gemaakt. Zo werd de kans op besmetting 
kleiner. De dagindeling in de sanatoria was er een van rust, 
reinheid en regelmaat. De regels waren streng. Een Rotter-
dammer vertelde: “De essentie van het kuren was absolute 
bedrust, je werd vastgebonden en met bed en al, als het goed 
weer was, naar buiten gereden, in de zon.” 
 
Een toenemend aantal besmettingen
Voor de Tweede Wereldoorlog daalde het aantal sterfgeval-
len, maar in de oorlog nam het weer toe. Er was geen plaats 
in de sanatoria en zo besmetten nieuwe patiënten hun omge-
ving. Ook was er een groep oud-patiënten die opnieuw ziek 
werd door verminderde weerstand vanwege slechte voeding 
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en  schaarste. Men besmette elkaar ook bij gedwongen eva-
cuaties in volgepakte treinen en in de rij voor de gaarkeuken. 
In gezinnen waar de huisvrouw bedlegerig was, moest voor 
een hulp in de huishouding gezorgd worden, vaak ook een 
bron van besmetting.  

De bestrijding van tbc
Rotterdam liep begin vorige eeuw voorop bij de bestrijding 
van tbc. Nu weten we dat het een infectieziekte is, maar 
vroeger dacht men dat het erfelijk was. In Rotterdam over-
leden aan het begin van de 20e eeuw jaarlijks 500 mensen 
aan de ziekte, ongeveer acht procent van de sterfgevallen in 
de stad. Rotterdam kreeg in 1903 als eerste een vereniging 
ter bestrijding van tuberculose, de Koninklijke Nederland-
sche Centrale Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose 
(KNCV). Er kwam een consultatiebureau om de ziekte te 
kunnen opsporen en voorlichting te geven over hoe je be-
smetting kon voorkomen. Een controleur ging bij tbc-pati-
enten op huisbezoek en keek of mensen zich hielden aan de 
voorschriften. Er werd in die jaren heel anders tegen privacy 
aangekeken dan nu. 
Tbc-patiënten werden in sanatoria in de bossen en aan de 
kust verpleegd in de hoop dat rust, goede voeding, zon en 
schone lucht verbetering in hun situatie kon brengen. De 
Stichting Rotterdams Zeehospitium kreeg in 1906 van de 
gemeente Katwijk toestemming om een sanatorium voor tu-
berculosepatiënten te bouwen, dat op 4 april 1908 door Ko-
ningin-moeder Emma werd geopend. Het bood plaats aan 
100 patiënten. Vanaf 1916 werd daar aan de kinderen on-
derwijs gegeven. In 1934 werd een modern schoolgebouw 
in gebruik genomen. Het grote aanbod van patiënten na de 
oorlog maakte uitbreiding met Zweedse barakken noodza-
kelijk. Later werd door bevolkingsonderzoek tuberculose in 
een vroeg stadium opgespoord en effectief behandeld. Het 
Rotterdams Zeehospitium werd als sanatorium overbodig 
en kreeg een nieuwe bestemming als revalidatiecentrum. 
Directeur Warns vertelde dat hij van het kuren veel ellen-
de had gezien. Mensen die aan de ziekte leden werden na-
gewezen en ook als ze genezen waren nog als besmettelijk 
beschouwd. Gezinnen werden uit elkaar gerukt en kinderen 
verwaarloosd, doordat vader of moeder langdurig verpleegd 
werd. Voor veel patiënten was de opname in het sanatorium 
een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. 
Hun verblijf werd gekenmerkt door heimwee (er mocht 
maar heel weinig bezoek komen), kou (de buitenlucht was 
een van de pijlers van het kuren), en verveling (op je rug in 
bed liggen was geen pretje).

Tbc in de familie 
Het begon met mijn oma. Zij kreeg rond 1940 als eerste van 
het gezin Maliepaard tuberculose. Oma scheen open tbc op-
gelopen te hebben in het contact met de benedenbuurvrouw 
en is een paar jaar uit huis geweest. Voor haar heel verdrietig, 
om zolang van haar gezin gescheiden te zijn. Mijn oma werd 
opgenomen in de Boezembarakken, langs de Rotterdamse 
Boezembocht. Dit was een quarantaine-inrichting in Croos-
wijk. De ‘Barakkenbrug’ over de Boezem leidde naar de plek 
waar de patiënten met besmettelijke ziekten werden ver-
pleegd. Buiten onder een afdak werden bedden opgesteld, 
waar met mooi weer de patiënten konden vertoeven. Later 
ging ze naar het sanatorium Sonnevanck in Harderwijk. Dat 

was in 1908 opgericht, vanwege de ligging in de bossen en de 
goede spoorverbinding. Een van haar zonen herinnerde zich 
dat de kinderen naar hun moeder zwaaiden, die achter het 
glas te zien was. Begin jaren 70 werden de Boezembarakken 
afgebroken. De Barakkenbrug is er nog steeds. 
De zes besmette kinderen verbleven in Zeehospitium in 
Katwijk. Mijn moeder  was vijftien toen ze op 3 juli 1942 
naar Katwijk moest. Samen met alle andere patiënten en het 
personeel werd ze op 20 november 1942 met de trein naar 
het Familiehotel in Paterswolde gebracht, omdat de Duit-

sers het gebied rond het  Zeehospitium nodig hadden voor 
de Atlantikwall. Een lange stoet auto’s reed om zeven uur ’s 
morgens naar Leiden. Met een speciale trein werden de 160 
patiënten en 50 personeelsleden van Leiden naar Paterswol-
de vervoerd om ondergebracht te worden in het Familieho-
tel en bij particulieren. De kinderen kwamen in het hotel 
terecht, het personeel met hun gezinnen in vakantiewo-
ningen. Rodekruis-vrijwilligers begeleidden de evacués en 
zorgden voor verversingen en voor een warme maaltijd op 
een tussenstation. De trein kwam om vier uur ’s middags aan 
op de plaats van bestemming. Mijn moeder schreef in haar 
dagboekje dat het een leuke reis was, in de trein kregen ze 
pannenkoeken, limonade en snoepjes.

In Paterswolde had mijn moeder, vanuit het paviljoen, uit-
zicht op het Paterswoldsemeer. Ze heeft er zes maanden en 
vier dagen liggend moeten doorbrengen en heeft in Paters-
wolde schoollessen gevolgd. Mijn moeder is 25 maart 1943 
terug naar huis gegaan, waar alles versierd was met lichtjes 
en slingers. De kinderen waren van juli 1942 tot maart 1943 
weggeweest van huis. Mijn moeder vertelde ons later vaak 
hoe zwaar het leven in het sanatorium was, ze moesten ’s 
avonds vroeg stil zijn en dat terwijl mijn moeder een tiener 
was. Maar de zussen praatten met elkaar in de vorm van ge-
barentaal. Mijn oma en al haar zes kinderen zijn gelukkig 
allemaal genezen van de tbc. •

*Neuteboom, een boom vol verhalen, J. Kastelijns en E. Kaste-
lijns-Neuteboom (Eijsden-Margraten 2019 ISBN / EAN;978 
90 5613 120 3)

 VIER ROTTERDAMSE ZUSSEN IN PATERSWOLDE, COLLECTIE KASTELIJNS VIER ROTTERDAMSE ZUSSEN IN PATERSWOLDE, COLLECTIE KASTELIJNS--NEUTEBOOMSNEUTEBOOMS
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INITIATIEF

BOERDERIJWINKEL VAN HIER 
EN DICHTBIJ 
IN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK
door Marjolijn Pouw

Eind april opende boerderijwinkel Van Hier & Dichtbij 
aan het Spookverlaat 2 in Hazerswoude-Rijndijk zijn deu-
ren. De winkel is opgezet door de familie van der Hulst, 
bestaande uit melkveehouder Gerard en zijn vrouw Joyce, 
hun dochters Suze, Ivy, Fien en zoon Siem, de honden Baloe 
en Sam, poezen Goofy en Dikkie, en twee paplammeren. 
Moeder Joyce en de meisjes zijn met de winkel begonnen 
toen er steeds meer vraag kwam naar de eieren die het gezin 
aan de opgang naar hun boerderij verkocht. Behalve in de 
winkel werkt Joyce parttime als kleuterjuf, de meisjes volgen 
een opleiding. Voor Suze is dat de Mode Academie in Am-
sterdam, Fien start volgend jaar op het Grafisch Lyceum in 
Utrecht en Ivy volgt de veehouderijopleiding in Barneveld. 
Zoon Siem gaat aan het einde van dit schooljaar naar het 
Groene Hart Lyceum in Rijnwoude. 
Naast de kinderen helpen ook oma en een tante regelmatig 
mee in de winkel. Deze ziet er van buiten uit als een goed 
onderhouden schuur, van binnen is het een sobere, mooi en 
effectief ingerichte winkel met een ruime toonbank en volle 
voorraadplanken. Door de ramen aan de achterkant kijk je 
uit op het erf waar de ruim 180 kippen van de familie rond-
scharrelen, ze worden grotendeels door zoon Siem verzorgd. 
Het gebouwtje is eigenlijk een houten huis dat op zolder lag 
te versloffen bij opa Van der Hulst. De familie mocht het 
meenemen en heeft het eigenhandig opgeknapt. 
Grafisch ontwerpster Fien is nog niet zo ver dat ze de web-
site en de folder voor de winkel kon maken—ze moet nog 
beginnen met haar opleiding—maar in de toekomst gaat ze 
zulke dingen zeker doen, vertelt ze opgetogen.  

Van 3 kippen naar 180
Vader Gerard en zoon Siem begonnen een tijdje terug met 
de verkoop van eieren die ze over hadden. Van een vriend 
kregen ze drie kippen cadeau en dat werden er steeds meer. 
Al gauw kreeg het gezin de eieren zelf niet meer op en ver-
kocht ze in dozen van tien stuks aan de weg. Dat liep zo 
goed dat de familie op de gedachte kwam om een winkel 
op te zetten. Daar zouden ze streekproducten aanbieden, 
rechtstreeks van de boer. Zo betrek je de buitenwacht bij 

wat je als boerenbedrijf doet en het is duurzaam. Aan de 
eettafel werden de plannen besproken. Wie zou er mee wil-
len doen? In welke vorm? Aan welke formaliteiten en voor-
waarden moest je dan voldoen? Ze richtten gezamenlijk 
een vennootschap onder firma op, waarna bedrijven uit de 
omgeving werden benaderd voor de producten. Die wilden 
graag meedoen. Drie dagen per week zijn er in de winkel 
nu naast eieren ook boerenyoghurt uit het Groene Hart te 
koop, boter, kaas, verse groenten, klein fruit en erg lekkere 
sinaasappelbloesemhoning en olijfolie van een bevriende 
boer uit Spanje. 
De geitenkaas komt van Sik en Blaar, de melkveehoude-
rij van de familie Vlooswijk uit Papekop (120 Zwitserse 
Saanen geiten en Nederlandse bonte) de ijstaarten zijn ge-
maakt door de dames Akkerlust uit Stompwijk, het ijs komt 
van De Stal uit Ter Aar, jam en fruitsappen van Smorenburg 
uit Woerden, of Drogenbroek uit Loenen aan de Vecht, 
chips uit de Hoeksche Waard. Boter en koemelkse kaas uit 
Zoeterwoude.  

Behalve uit Alphen is Van Hier & Dichtbij ook uit Leiden 
makkelijk te bereiken. Het landelijke Spookverlaat ligt tus-
sen Hazerswoude Dorp en Alphen, je kunt er met de fiets 
naar toe of met de auto en het is er heerlijk wandelen. De 
familie wil ook een webwinkel opzetten. Zie boerderijwin-
kelvanhier.nl of mail boerderijwinkelvanhier@gmail.com. •

INGEZONDEN

OPEN BRIEF KEES WALLE
‘GA IN GODSNAAM NIET SLEUTELEN AAN HET 
DNA VAN MIJN SLEUTELSTAD’ 

Open brief n.a.v. de youtubevideo ‘de economie van 
morgen’ van Ondernemend Leiden
Op YouTube staat een video, getiteld ‘Economie van mor-
gen’. De film van 44 minuten geeft een verhelderend inzicht 
in wat de gemeente Leiden en een aantal ondernemers be-
doelen met ‘bezoekerseconomie’ en bovenal wat de stad 
en haar inwoners te wachten staat. Kijk en sidder. https://
www.youtube.com/watch?v=n22-LeSPFGo Wie het linkje 
aanklikt ziet drie heren en een dame aan een tafel. Het zijn 
Pieter van der Straaten (gespreksleider en namens de ge-
meente bezig met strategische visieontwikkeling en adviseur 
voor de aanpak van complexe beleidsvraagstukken), Meta 
Knol (Director Leiden European City of Science 2022), Jos 
Vranken (directeur van het Nederlands Bureau voor Toeris-
me en Congressen) en Martin Vreeburg (eigenaar van een 

DE BOERDERIJ VAN FAMILIE VAN DER HULST IN HAZERSWOUDEDE BOERDERIJ VAN FAMILIE VAN DER HULST IN HAZERSWOUDE--RIJNBDIJK © FAMILIE VAN DER HULSTRIJNBDIJK © FAMILIE VAN DER HULST

http://boerderijwinkelvanhier.nl
http://boerderijwinkelvanhier.nl
mailto:boerderijwinkelvanhier@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=n22-LeSPFGo
https://www.youtube.com/watch?v=n22-LeSPFGo
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bed & breakfast aan de Nieuwe Rijn). Via een zoomverbin-
ding komen ook Trudy Kwik (organisator van evenemen-
ten en congressen) en Lorenzo van Beek (eigenaar van twee 
boutiquehotels in de Leidse binnenstad en voorzitter van de 
ondernemersclub BV Leiden) aan het woord.

Geen kritische benadering
Het is niet netjes om op de vrouw en man te spelen in plaats 
van op de bal. Maar soms moet je niet netjes zijn en je afvra-
gen wie de belanghebbenden zijn van de ‘bezoekersecono-
mie’. Dat geldt zeker voor Vreeburg, Van Beek en Kwik die 
als ondernemers gebaat zijn bij zoveel mogelijk klanten die 
Leiden bezoeken en daar eerlijk voor uitkomen. Maar het 
gaat ook op voor Van der Straaten, Knol en Vranken, want 
of je nu adviseur of directeur van een club bent – blijkbaar 
zorgt ook het filosoferen over stedelijk toerisme voor een 
goed belegde boterham. Daar is op zichzelf niets mis mee, 
maar het is wel goed om dat in gedachte te houden.

Die persoonlijke- en beroepsbelangen zullen een belangrijke 
reden zijn waarom in de film van een kritische reflectie op 
het concept ‘bezoekerseconomie’ geen sprake is. Gevraagd 
welke segmenten van de lokale economie daarvan profite-
ren, zegt Van Beek dat het om ‘alles gaat waar mensen aan 
te pas komen’. Ha, het gaat dus om iedereen – dus ook over 
de binnenstadbewoners die nu al overlast ervaren. Maar dat 
is een misverstand. Al snel blijkt het in de eerste plaats te 
gaan om ondernemers die door de pandemie zijn getroffen. 
Dat is mooi en zeer te billijken wanneer het promoten van 
Leiden zou eindigen op het moment dat tante Corona ons 
vaarwel zegt. Maar dat is niet de bedoeling. Nee, het gaat 
om de ‘Economie Van Morgen’ – een groteske benaming die 
het permanent promoten van Leiden als bezoekstad moet 
verhullen. Maar dan wel op kosten van de belastingbetalen-
de inwoners, die daar – afgezien van de horeca – geen enkel 
belang bij hebben. 

Je moet maar durven
Kennelijk is het gezelschap zich daar ook van bewust en 
erkent ze dat grote bezoekersstromen drukte en overlast 
met zich meebrengen. Maar volgens de sprekers hoeft nie-
mand daar wakker van te liggen, want Leiden mikt niet op 
ordinaire Engelse vrijgezellenfeesten, maar op hoogwaar-
dig toerisme. Daaronder verstaat men nette mensen, 30- 
en 40-plussers, die afkomen op het kruispunt van kunst & 
kennis en cultuur & wetenschap en zich volgens Meta Knol 
zullen voegen naar het DNA van de stad. Waaruit dat DNA 
bestaat legt ze niet uit, maar kennelijk doelt zij op ons-soort-
mensen. Hoofdzaak is dat al die beschaafde gasten genoeg 
verteren. Dat is niet de erudiete cultuurminnaar die geen 

cent te makken heeft, maar overnachtende bezoekers die 
voor € 155 p.p. per nacht met of zonder ontbijt aankloppen 
bij Vreeburg, Van Beek en andere beddenverhuurders.

Volgens Knol kunnen al die bezoekers genieten van de din-
gen waar Leidenaars ook van genieten, zoals de mooie bin-
nenstad en het Singelpark, zeg maar ’van de kleinschaligheid 
en diepgang van Leiden’. Waarop Pieter van der Straaten 
haar vraagt ‘hoe we er dan voor zorgen dan het niet filelopen 
wordt in het Singelpark?’ Het antwoord is onthullend: ‘nou, 
door er voor te zorgen dat we andere dingen organiseren in 
de binnenstad’. Er is niemand aan de tafel die tegenwerpt dat 
het organiseren van ‘andere dingen’ nóg meer drukte en nóg 
meer bezoekers genereert in de op een na dichtstbevolkte 
stad van Nederland. Bovendien roept het geneuzel van me-
vrouw Knol extra chagrijn bij mij op. Zij en haar partner 
hebben zich in een interview namelijk laten ontvallen dat 
zij het wonen in een ‘volle’ stad niet zien zitten. Daarom 
heeft het echtpaar voor een afgelegen boerderij in de Boter-
huispolder gekozen, want: ‘waar we ook keken in deze regio, 
we vonden het niet. Alles was ‘vol’ en we hadden geen zin 
om in een woonwijkje of in de stad te gaan wonen…’ Artikel 
Leidsch Dagblad via Boterhuispolder.nl Maar blijkbaar is 
dat geen beletsel voor haar om diezelfde stad nóg voller te 
maken. Je moet maar durven.

Leidenaars als figuranten
Tussen het gebabbel door kondigt Van der Straaten monter 
aan dat de gemeente met de Leidenaars in gesprek gaat over 
de bezoekerseconomie. ‘Laten we even kijken waarom’ – en 
dan volgt een kort, gelikt filmpje over de stad met overvol-
le terrassen en Leidenaars die als figuranten door het beeld 
schieten. In gesprek gaan? Inmiddels weten we dat de zo-
genaamde ‘stadsgesprekken’ meer het karakter hebben van 
persconferenties. Wanneer men werkelijk de moeite neemt 
om de geïnformeerde Leidenaars oprecht naar hun mening 
te vragen, zal de ‘bezoekerseconomie’ binnen de kortste ke-
ren worden afgeschoten. 

Toenemende frustraties
Vervolgens komt de toerismespecialist Jos Vranken aan het 
woord. Hij zegt het fantastisch te vinden dat de gemeente 
samen met ondernemers (dat klopt) en bewoners (dat klopt 
niet) werkt aan een visie op de toekomst. De man verkeert in 
de veronderstelling dat de Leidse aanpak navolging verdient 
‘en je op die manier een gebalanceerde kijk op de toekomst 
krijgt, want anders krijg je juridische processen en ben je 
bezig met de nee-stem te organiseren.’ Hoewel Vranken in 
tegenstelling tot Knol wel in Leiden woont, lijkt het wel of 
hij een nee-nee-sticker op zijn brievenbus heeft geplakt. An-
ders zou hij weten dat – om maar een voorbeeld te noemen 
– de wijkverenigingen en de inwoners van de binnenstad al 
jaren klagen over allerlei vormen van overlast. Daarbij kan 
je denken aan het beslag dat de universiteit op de schaarse 
leefruimte legt (de sloop van het Doelencomplex voor een 
campus), de alsmaar groeiende studentenpopulatie en daar-
mee samenhangende verkamering (inmiddels zijn al een 
paar honderd splitsingsvergunningen afgegeven). Hetzelf-
de geldt voor de wildgroei van luidruchtige plezierboten en 
de ongebreidelde toename van terrassen die het historisch 
stadsbeeld verzieken. En al evenzoveel jaren worden de pro-
testerende wijkverenigingen afgepoeierd door het gemeen-
tebestuur en haar ambtenaren. Wanneer de plannen voor 

FILELOPEN OP DE 5E BINNENVESTGRACHT, FOTO BUURTBEWONERFILELOPEN OP DE 5E BINNENVESTGRACHT, FOTO BUURTBEWONER

http://boterhuispolder.nl/files/media/leidsch%20dagblad%2022%20augustus%202015.PDF
http://boterhuispolder.nl/files/media/leidsch%20dagblad%2022%20augustus%202015.PDF
http://Boterhuispolder.nl
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de ‘bezoekerseconomie’ toch worden doorgedrukt (wat in 
Leiden helaas een bekend verschijnsel is) en de gevolgen 
zichtbaar worden, zullen ergernis en frustraties nog meer 
toenemen. Al in 2020 zijn de wijkverenigingen in de bin-
nenstad om dergelijke redenen uit het overleg met de ge-
meente gestapt – doch dit terzijde.

De bed & breakfast van Martin Vreeburg is gevestigd in 
een middeleeuws pand aan de Nieuwe Rijn, van achter uit-
kijkend op de Burcht. Hij beschrijft zijn gasten als keurige 
lieden die op zoek zijn naar cultuur, musea, theater en voor-
stellingen. ‘Die bezorgen geen overlast’, aldus Vreeburg, ‘de 
overlast wordt meer veroorzaakt door peurbakkentochten’. 
Kennelijk hebben hij en zijn gasten dus moeite om zich naar 
het Leidse DNA te voegen. Afgezien van het feit dat de 
peurbakkentocht een voor veel Leidenaars populair evene-
ment is, zal een kind begrijpen dat deze éénjaarlijkse ongein 
niets voorstelt in vergelijking met de drukte en overlast die 
de ‘bezoekerseconomie’ dagelijks met zich meebrengt. Ver-
der beweert Vreeburg met een stalen gezicht dat de hofjes 
geen last ondervinden van toeristisch bezoek. Meent hij dat 
echt? Het is algemeen bekend dan veel hofjesbewoners kla-
gen over gluren, inkijken en ongewenst fotograferen. Ook 
ligt Vreeburg niet wakker van het filelopen in het Singel-
park, want bij aankomst drukt hij zijn gasten een stadsplat-
tegrondje met de singelroute in hun handen.

Zichzelf tegenspreken
Zonder dat te beseffen spreekt het gezelschap zichzelf tegen. 
Terwijl Lorenzo van Beek terecht zegt dat de winkelstand 
in Leiden niet zal profiteren van de bezoekersstroom (want 
wie komt er naar Leiden om spullen te kopen die je overal 
en elders kan aanschaffen), meent Jos Vranken dat de Leide-
naars drukte en overlast voor lief moet nemen. ‘Want wat 
onderbelicht blijft, is dat bezoekers ook helpen om de win-
kels overeind te houden’ 
Maar als het daarom gaat zou je beter kunnen voorstellen 
om een streep te zetten door het budget van de ‘bezoeker-
seconomie’. Om vervolgens het geld in te zetten voor een 
campagne waarbij de Leidenaars wordt gevraagd om zo min 
mogelijk online te kopen. Dát zou pas een opsteker zijn 
voor de noodlijdende winkeliers in de binnenstad. Plus het 
voordeel dat minder foutparkerende pakketbezorgers de 
weg versperren. 

Beste Pieter, Meta, Jos en Martin…. 
….. We zijn het er over eens dat Leiden een prachtige stad 
is. Maar ook – ik kan het niet genoeg benadrukken – de op 
een na dichtstbevolkte gemeente van Nederland. Een stad 
die inmiddels 125.000 inwoners herbergt, samengeperst op 

een bewoonbare oppervlakte van nog geen 22 km². Dat zijn 
maar liefst 5.710 inwoners per km².
Waarom gaan jullie niet in andere universiteitssteden het 
evangelie verkondigen? Daar is letterlijk veel meer ruimte 
voor jullie ideeën. Wat zouden jullie denken van Rotterdam 
(2.993 inwoners per km²), Utrecht (3.811), Groningen 
(1.255), Tilburg (1.892), Nijmegen (3.346) en Enschede 
(1.134)? In al die steden zijn ruimtelijk gezien veel meer 
mogelijkheden voor b&b’s, boutiquehotels, wandelparken, 
evenementen, congressen en andere attracties. 
Maar ga in godsnaam niet sleutelen aan het DNA van mijn 
Sleutelstad. 

Met een allervriendelijkste groet, 
Kees Walle
13 juni 2021

STADSONTWIKKELING

BOUWHISTORICUS 
EDWIN ORSEL
door Marjolijn Pouw

Edwin Orsel is als bouwhistoricus nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van onze stad, of het nu gaat om de binnen-
stad of de buitenwijken. Hij richt zich vooral op gebouwen 
en werkt al sinds 2001 bij de gemeente, en wel bij Erfgoed 
Leiden en Omstreken

Hoe word je bouwhistoricus?
“Na de HTS ben ik bouwkunde gaan studeren aan de TU 
in Delft. Eigenlijk wilde ik als kind al archeoloog worden, 
maar ik deed havo en dat was voor archeologie geen geschik-
te vooropleiding. In Delft kon je bij bouwkunde de gespeci-
aliseerde opleiding restauratie volgen, gericht op monumen-
tenzorg. Dat sloot goed aan bij de kant die ik op wilde en 
daar heb ik toen voor gekozen. 

EDWIN ORSEL AAN HET WERK IN DE DAKKAP VAN AALMARKT 15, FOTO PIETEREDWIN ORSEL AAN HET WERK IN DE DAKKAP VAN AALMARKT 15, FOTO PIETER--JAN DE VOS JAN DE VOS 
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Na mijn afstuderen in 1996 heb ik eerst contact gezocht 
met Monumentenzorg Leiden en gevraagd of ik er werker-
varing kon opdoen. Daar heb ik toen een tijdje een werk-
ervaringsplaats gehad. Vervolgens  ben ik bij een privaat 
bouwhistorisch bureau gaan werken dat door heel Neder-
land onderzoek deed naar historische 
gebouwen, wat erg leuk was. Ik be-
zocht bijna alle steden van ons land 
en deed een hoop ervaring op, maar 
archeologie, bouwhistorie en de rela-
tie met monumentenzorg bleven me 
bezig houden. Tot mijn geluk kwam 
er bij de gemeente Leiden een baan 
vrij voor een bouwhistoricus. Zo ben 
ik bij Erfgoed Leiden beland. 
Om het af te ronden ben ik in 2020 
in Leiden gepromoveerd bij Archeo-
logie, ook al deed ik geen onderzoek 
naar wat in de grond zat maar in de 
lucht. Nieuwsgierig als ik was naar 
de constructie van dakkappen ben 
ik in alle huizen waar ik kwam de 
dakconstructie gaan onderzoeken. In 
de loop van de tijd heb ik meer dan 
1500 gebouwen onderzocht. Van 
vele heb ik de dakkappen uitgeplo-
zen en daar is mijn proefschrift uit 
voortgekomen.
Mijn werk blijft me bezig houden. 
Het verveelt nooit. Los van het on-
derzoek dat je doet verandert er 
steeds van alles. Eerst was mijn vakge-
bied heel breed; ik had de zorg voor 
monumenten en bekeek en besprak 
alles op dat vlak. Maar de behoefte 
aan specifieke kennis over de verschillende kanten van ge-
bouwd erfgoed groeide in de loop van de tijd en nu zijn de 
verschillende onderdelen meer uit elkaar getrokken. Col-
lega’s van mij houden zich bezig met bouwplannen, duur-
zaamheid, historische kleuren, erfgoedregister, enzovoort. 
Ik richt me nog steeds op historische gebouwen. Het maakt 
me niet uit of het om bruggen gaat, of om buitenplaatsen, 
industrieel erfgoed, nieuwbouw, historische gebouwen of 
bouwresten ondergronds.” 

De bouw is niet altijd even toegankelijk voor buiten-
staanders. Hoe werkt het als je daar als Erfgoed Leiden 
bij betrokken wordt?

“Het valt reuze mee met de toegankelijkheid. In restauratie 
en het opknappen van oude huizen gespecialiseerde aanne-
mers zijn meestal heel geïnteresseerd in wat ze aantreffen bij 
verbouwingen. Na verloop van tijd weten ze je te vinden en 
dan komen ze vertellen wat ze hebben ontdekt. Ze willen 

weten hoe jij erover denkt en dat le-
vert een interessante wisselwerking 
op. Als ze weten wat ze onderhanden 
hebben gaan ze er zuiniger mee om, 
ze zullen proberen te behouden wat 
er te behouden valt. Net als wij zijn ze 
trots op hun werk en op Leiden. Het 
is ook een prachtige stad. Er is zowel 
ondergronds als boven de grond erg 
veel moois te vinden en dat weten 
bouwers en projectontwikkelaars 
ook. Je stuit telkens weer op verras-
singen. Neem Breestraat 90, waar 
Rob van Gerner zijn juwelierszaak 
heeft. Rond 2013 werd dat mooie Ju-
gendstilpand uit 1904 gerestaureerd. 
Je zit daar op een van de oudste pun-
ten van Leiden, namelijk de dijk langs 
de Rijn. De Maarsmansteeg vormt 
nog steeds de verbinding tussen de 
Rijn en de oorspronkelijke dijk op de 
Breestraat erachter. Je kon daar vroe-
ger de rivier oversteken—nog steeds 
trouwens al neem je nu de brug. Al 
rond 1300 moet in de Breestraat 
een stenen gebouw hebben gestaan 
met ongeveer dezelfde maten als Van 
Gerners winkel. Bij de restauratie 
kwam in de kelder een muur tevoor-
schijn die tussen 1250 en 1300 moet 

zijn gebouwd, met in het midden een nis waarin een haard 
moet hebben gezeten. Ooit moet dat de begane grond zijn 
geweest, de Breestraat is in de loop van de tijd nogal opge-
hoogd.”

“Uit wat je aantreft bij restauratie of verbouwing kun je veel 
afleiden over de tijd waarin de panden  zijn gebouwd. Vaak is 
er sprake van hergebruik van oude materialen. Vroeger was 
dat gebruikelijk, nu wordt bij sloop bijna alles weggegooid. 
Huizen zijn eigenlijk gestapelde dozen, ze zijn vierkant of 
langwerpig en bij het binnenlopen bekijk je de balken en 
hoe ze zijn gelegd. Gaat het om de klassieke constructie van 
moerbalken met kinderbinten? Wat is de houtsoort? Ei-
ken-, grenen- of vurenhout? Zijn er profielen aangebracht 

HAARD IN DE LAAT 13DEHAARD IN DE LAAT 13DE--EEUWSE MUUR IN DE KELDER VAN EEUWSE MUUR IN DE KELDER VAN 
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in het hout? Hebben de balken kepen en/of gaten? Hoe 
breed en diep zijn die? Aan verflagen kun je ook veel zien; 
de samenstelling van de verf en de pigmenten geven  aan-
wijzingen over de tijd. Als je geluk hebt vind je alle oude 
verflagen nog. Die kun je onderzoeken en dan zie je hoe ze 
chronologisch op elkaar volgen. Het zijn prachtige puzzels 
en het is erg leuk om die op te lossen.”

Hoe zit dat bij Erfgoed Leiden? Werken jullie als speci-
alisten of bewegen jullie je op verschillende  terreinen?  
“Erfgoed Leiden is heel breed, we beheren heel veel wat er 
over de stad en omstreken te vinden is: gebouwen, archeo-
logie, archief. Deze vakgebieden zijn gekoppeld aan ver-
schillende personen en dat werkt goed. Je kunt bij elkaar 
binnenlopen en verbindingen zijn makkelijk te leggen. Zo 
herontdekken we vele verhalen over de stad en het gebied 
er rondom.  Toen daar de oude muur met de haard tevoor-
schijn kwamen hebben experts deze op alle gebieden onder-
zocht. Zo krijg je een mooi, veelomvattend en bijna com-
pleet beeld van de geschiedenis van een pand.” 

“Als stad moet je goed omgaan met je geschiedenis en je 
monumenten. Wat er bij sloop noodgedwongen verdwijnt 
moet je zorgvuldig vastleggen, zodat is na te gaan wat er is 
gebeurd. We belichten nu regelmatig een vondst op onze 
website en social media (#VVDW) en hopen dat de be-
langstelling voor het verleden doorgroeit. Er is nog zoveel 
te vinden. De timmerman merkte zijn werk in het verleden 
vaak met strepen en krassen op de balken en soms met een 
jaartal of zijn initialen. Mensen zijn verbaasd als je ze daar-
op wijst. Ze slapen al twintig of dertig jaar onder de balken, 
maar hebben die tekens nog nooit gezien. Ze denken dat je 
zoiets alleen in monumenten kan vinden, maar je vindt het 
overal. In oude én in nieuwe huizen. Er komt nog steeds van 
alles en nog wat boven drijven: schuilplaatsen uit de Tweede 
Wereldoorlog, zoals laatst op de Rijnsburgerweg, 17e eeuws 
goudleerbehang op de Apothekersdijk, stukken stadsmuur.”

Je deed onderzoek naar de Jan van Houtkade en toonde 
je bevindingen aan bewoners bij de presentatie van hun 
gedachten over het Singelpark aan wethouder Ashley 
North. Wat viel je toen op? 
“De belangstelling is groot, bewoners willen van alles we-
ten over de geschiedenis van de plek waar ze wonen. Het 
is leuk en nuttig om ze daarover te vertellen. We begonnen 
met de middeleeuwse stadswal, gingen in op de functie van 
de raamgrachten, het water, de vervuiling die de lakenindus-
trie gaf, de stadspoorten en de kruittorens en kwamen uit bij 
de Koepoort. Toch jammer dat  deze is afgebroken en dat 
de Koepoortsgracht, nu de Doezastraat, is gedempt. Ook is 
het jammer dat van de kruittorens op de stadswal alleen de 
Toren Oostenrijk en de fundamenten van de Toren Bour-
gondië nog over zijn. Ondanks de harde regen en de wind 
hadden we uren door kunnen gaan. Het zou leuk zijn om 
het allemaal nog eens voor de buurt op te schrijven.” 

Wat is voor jou de mooiste plaats van Leiden?
“Dat is moeilijk te zeggen, maar ik vind Pieterskerkhof 40 
heel erg mooi. Het huis bestaat uit drie bouwdelen met drie 
houten kapconstructies uit 1384, die ik mocht dateren. 
Voor zover ik weet behoren ze tot de oudste kappen van 
Leiden. Het gebouwdeel achter de trapgevel is nog ouder. 
Burgemeester Goekoop heeft er gewoond.” •

BESTUUR

LAW PARK RAAMSTEEG 4 
VOORLOPIG UIT BEELD
door Wim Brugman

Over de plannen met betrekking tot het Law Park in Raam-
steeg 4 vond op 16 december 2019 een tweede bijeenkomst 
plaats. Aan het einde van die bijeenkomst werd besloten 
binnen twee tot drie  maanden weer op dezelfde wijze bij 
elkaar te komen voor een vervolg. Bij deze ene inhoudelijke 
bijeenkomst is het echter gebleven. 
Covid-19 gooide roet in het eten. Dit kan echter niet ge-
heel verklaren waarom tot 20 april 2021 geen enkel con-
tact, mondeling of schriftelijk, is gezocht met aanwezigen 
van de bijeenkomst van 16 december 2019. Tenslotte zijn 
er na december 2019 wel 130 interviews afgenomen, is er 
gerapporteerd aan de stuurgroep en heeft de stuurgroep in 
februari 2021 formeel besloten om het tweede deel van het 
haalbaarheidsonderzoek te starten. Ondanks corona kon er 
dus veel.
PAL Leiden was dan 
ook nogal onaange-
naam verrast door de 
mail van de kwartier-
maker van het pro-
ject en de brief van 
de wethouder aan de 
raadscommissie On-
derwijs en Samenle-
ving, beide gedateerd 
20 april, met een up-
date van het haalbaar-
heidsonderzoek. PAL 
Leiden heeft van zijn 
ongenoegen over deze 
gang van zaken schrif-
telijk blijk gegeven. 
Dit heeft er toe geleid 
dat op verzoek van 
de kwartiermaker op 
16 juli jl. een gesprek 
heeft plaatsgevon-
den tussen enerzijds 
de wethouder, de decaan van de juridische faculteit en de 
kwartiermaker en anderzijds een delegatie van het bestuur 
van PAL Leiden.
In het gesprek werd in de eerste plaats de gang van zaken 
betreurd. Het had beter gemoeten en gekund. Daarna werd 
stil gestaan bij het grootste zorgpunt van PAL Leiden, na-
melijk de mogelijke overlast van ingebruikname door Law 
Park van Raamsteeg 4 voor de buurtbewoners. Hiervan zal, 
zo werd het bestuur van PAL Leiden meegedeeld, voorlo-
pig geen sprake zijn, omdat de eigenaar van het gebouw, de 
Rijksvastgoeddienst, niet van plan is zonder slag of stoot het 
gebouw ter beschikking te stellen. De dienst heeft zelf ook 
nog een aantal opties voor het gebouw. Het onderzoeken 
daarvan gaat nog wel even duren. Afgesproken is dat zodra 
Raamsteeg 4 weer in beeld komt voor het Law Park, contact 
wordt opgenomen met PAL Leiden. • 
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BESTUUR

GARENMARKTPLEIN WEER 
EVENEMENTENPLEIN? 
door Jan Demper en Huub Frencken

Op het moment waarop we dit schrijven zijn de onderhan-
delingen over welk soort evenementen passen op het nieu-
we Garenmarktplein nog in volle gang. Die vinden plaats in 
een werkgroep onder leiding van de gemeente, met diverse 
evenementenorganisatoren, het Centrummanagement, de 
veiligheidsdiensten, Stedelijk Beheer, de Omgevingsdienst 
en de vertegenwoordigers van PAL Leiden  Huub Frencken 
en Jan Demper. Deze groep heeft opdracht van de wethou-
der om een voorstel te doen voor een nieuw ‘locatieprofiel’ 
voor evenementen op het plein.

In de discussie hebben we er voortdurend op gehamerd dat 
de nieuwe inrichting van het plein grenzen stelt aan het 
soort en aantal evenementen. Deze moeten passen bij het 
nieuwe karakter van het plein, dat een metamorfose heeft 
ondergaan van stenen parkeerplek naar een parkachtige ver-
blijfsplek, geschikt voor diverse functies waaronder evene-
menten. Maar helaas blijken de andere leden van de werk-
groep tot nog toe niet bereid daaraan tegemoet te komen. 
Tijdens de onderhandelingen over de inrichting van het 
plein heeft PAL Leiden er van harte mee ingestemd dat 
het geschikt werd gemaakt voor de Pleintaptoe en het Mi-
nikoraal van de 3 oktober viering. Het plein is ons inziens 
te kwetsbaar voor grote volksfeesten. Het risico op het ver-
trappen van de plantvakken en beschadiging van de natuur-
stenen randen met ledverlichting is dan te groot. 
Ook hebben we nog eens nadrukkelijk in herinnering ge-
bracht dat het plein niet alleen de functie van evenementen-
terrein heeft, maar ook die van aantrekkelijk verblijfsgebied 
en startpunt van een bezoek aan de binnenstad. Tijdens 
de behandeling van het ontwerp in de gemeenteraad is in 
2018 nadrukkelijk gesteld dat het plein heel anders zou zijn 
ontworpen als het alleen maar een evenementenplein zou 
moeten zijn.

Ons voorstel
Om deze en andere reden hebben wij voorgesteld om op het 
plein geen categorie 3 evenementen toe te staan (maximaal 
90 decibel); verder uitsluitend voor de Pleintaptoe, het Mi-
nikoraal en het Seniorenconcert op 3 oktober categorie 2b 
toe te staan (maximaal 85 decibel), 5 categorie 2a evene-

menten (maximaal 80 decibel) en 13 categorie 1 evenemen-
ten, waarvan de helft met onversterkt geluid. 

Voorstel Gemeente
De gemeente wil wel categorie 3 evenementen toelaten 
en wil meer categorie 2a en 2b evenementen toestaan. Ze 
laat in het midden hoeveel van de categorie 1 evenementen 
versterkt geluid mogen maken. De details vindt u op www.
palleiden.nl of in het schema achterin deze krant bij de Be-
richten. •

INITIATIEF 

EDUCATIEVE ZOUTKIST OP DE 
KORTE VLIETBRUG
door Marjolijn Pouw

Op 25 juni onthulde burgemeester Lenferink in onze wijk 
de eerste met educatieve informatie over het Leidse on-
derwaterleven beplakte kist met strooizout voor winterse 
bruggen. Hij staat op de Korte Vlietbrug bij het Regionaal 
Archief bij de Boisotkade. De belangstelling voor het leven 
in onze grachten is groot. Ze zijn de kraamkamer van in-
heemse vissoorten, zoals snoek, baars, kleine modderkrui-
per en rivierdonderpad, maar ook van opdringerige exoten 
als de Chinese wolhandkrab en de Amerikaanse rivierkreeft. 
Vooral de laatste is een agressieve veelvraat. Hij decimeert 
waterplanten en ondermijnt  onze kaden: “Wat zou het 
mooi zijn als de otter hierheen komt, dan worden we van 
dat beest verlost” verzuchtte Aaf Verkade, onze Adviseur 
Stadsgrachten, in haar openingstoespraak. 
De burgemeester vertelde hoe hij op een van zijn stadswan-
delingen Aaf tegenkwam, die bezig was om een zoutkist 
in haar buurt op te knappen. Hij kreeg uitleg die hem heel 
nuttig voorkwam, maar was  pas echt verkocht toen hij op 
de kist de foto zag van de kat Sushi die verbijsterd naar een 
rode Amerikaanse rivierkreeft kijkt. In de volksmond heet 
dat beestje de fietspadkreeft, omdat hij zo vaak op onze fiets-
paden wordt aangetroffen. 
“Grachten geven de stad een extra dimensie,” zei de burge-
meester. “Wat erin leeft is van groot belang voor de biodi-
versiteit en de waterzuivering.” Nieuwe politiechefs krijgen 
bij hun introductie tegenwoordig zelfs een rondleiding van 
hem langs de zoutkisten. Naast informatie over het onder-
waterleven kun je op de kisten ook de geschiedenis lezen van 
onze stad. De tekst is opgesteld  met bewoners en organisa-
ties als de Vrienden van het Singelpark en de Historische 
Vereniging Oud Leiden. De foto’s zijn afkomstig van bewo-
ners en van Aaf, die ze onder water maakte. De illustraties 
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zijn van Lisa Poot van BoostCartoon, een van Aafs vaste il-
lustratoren. (www.BoostCartoon.nl). De informatieplaten 
worden om de paar jaar door ‘verse’ vervangen. Ze zijn dan 
achterhaald door ontdekkingen tijdens het meerjarig vissen-
monitoringsonderzoek. (MP)
Bewoners kunnen een kist behalve financieel ook fysiek 
adopteren, wat inhoudt dat ze deze regelmatig opfrissen. 
Ze schuren en plamuren de kisten als dat nodig is en lakken 
ze af. Het materiaal en de goede kleur verf komen van de 
gemeente en Griekspoor, gespecialiseerd in onderhoud van 
bruggen en dergelijke. In Havenwijk-Zuid is een zoutkisten-
route uitgezet, laten we ervoor zorgen dat er ook in onze 
wijk een komt.

Meer informatie: www.zoutkistenroute.nl 

STADSONTWIKKELING 

VAN HET GAS LOS, MAAR HOE 
DAN?
door Jan Pieters

Leiden gaat als zoveel gemeenten van het gas af. Energie-
transitie heet dat. Het is ingrijpend en bedreigend. Als 
straks de verwarmingsketel vervangen moet worden, wat 
dan? Een warmtepomp? Aansluiting op WarmtelinQ, het 
warmtetransportnet in Zuid-Holland waarmee ook de ge-
meente bezig is? Een nieuwe ketel op waterstof of biogas? 
Geen idee! Eerst isoleren; prima! Maar hoe? En wat?
 
Energietransitie in de binnenstad
De gemeente weet nog niet precies wat het beste bij Leiden 
past. Moet het bestaande warmtenet gekoppeld worden aan 
de restwarmte uit Rotterdam? Zou het net dat tot dusverre 
de restwarmte van zijn elektriciteitscentrale ter beschikking 

stelde aan bewoners van delen van onze stad kunnen wor-
den uitgebreid naar andere wijken? Daar zou de binnenstad 
waarschijnlijk niet bij horen, maar er zijn meer mogelijk-
heden. Je kunt warmte terugwinnen uit het riool, ook de 
grachten kunnen gebruikt worden en de bodem. Je moet 
er wel de leidingen voor kunnen aanleggen en dat kost een 
hoop geld.  

Keuzestress
De gemeente is bezig met de opstelling van een Warmtevi-
sie. Als die er is zijn de mogelijkheden wel geïnventariseerd, 
maar is de individuele keuze nog niet gemaakt en dat leidt 
tot keuzestress. De gemeente heeft dat begrepen en zette 
een serie talkshows op waarin mensen vertelden wat ze al 
gedaan hadden aan energiebesparing. Ze geven een goed 
beeld van de mogelijkheden (dat zijn er heel wat) en hoe 
afzonderlijke bewoners daaruit kozen. Inspirerend, maar 
ook overweldigend: wat hebben die pioniers veel uit moe-
ten zoeken...

Wijkgesprekken
De gemeente kijkt verder en is begonnen met wijkgesprek-
ken over de energietransitie. Daarvan heeft er intussen één 
plaatsgevonden: over de Zeeheldenbuurt. Het is de bedoe-
ling dat er in september ook een wijkgesprek komt over de 
binnenstad. De gemeente wil daarmee een soort tweerich-
tingsverkeer op gang brengen. Enerzijds wil ze de behoeften 
en voorkeuren van bewoners in kaart brengen met het oog 
op de eigenschappen van hun woningen, anderzijds wil ze 
bewoners informeren over de mogelijkheden in de wijk. De 
vraag is vervolgens wat de beste keuze is. Waarin de gemeen-
te moet gaan investeren en wat bewoners moeten doen. Dat 
hangt onder meer af van de eigenschappen van de  huizen. 
In de ene wijk ligt aansluiting op het warmtenet veel meer 
voor de hand dan in de andere. Uiteindelijk gaat het om de 
beste optie voor een wijk.

Binnenstad
De mogelijkheden voor de binnenstad zijn beperkt. Aan-
sluiting op een warmtenet komt zoals gezegd waarschijnlijk 
niet in aanmerking. Het meest voor de hand liggend is ver-
warming met waterstof of biogas in plaats van het huidige 
aardgas, maar daarvan is hoogstwaarschijnlijk onvoldoende 
beschikbaar. Wat doen we dan? Het is duidelijk dat de keuze 
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waar elke bewoner straks tegenaan loopt, zoals de vervan-
ging van een aardgasketel als die kapot gaat of een nieuw 
fornuis, grotendeels wordt bepaald door wat de gemeente 
kan bieden.

Wijkgesprek centrum
Bewoners zitten met vragen. Wat kun je nu al aan energie-
besparing doen? Kun je je woning energie- neutraler maken 
door goed te isoleren en zonnepanelen op je dak te zetten? 
(Dat kan ook bij woningen in de binnenstad.) Hoe werkt 
een warmtepomp? Wat kan een hybride warmtepomp voor 
je doen? Hoe kom ik aan een goed, onafhankelijk advies? In 
het wijkgesprek is de onderlinge uitwisseling van kennis van 
belang. Behalve bewoners en de gemeente nemen ook de 
wijkambassadeurs eraan deel. Zij  kunnen je helpen. Zij we-
ten wat voor huizen er in een wijk staan en kennen de tech-
nische mogelijkheden zijn voor energietransitie. Daarnaast 
geeft Erfgoed Leiden gratis maatwerkadvies. Daaruit valt te 
lezen wat een goede, misschien wel de beste strategie is voor 
een woning. Als het wijkgesprek ertoe bijdraagt om de be-
hoeften van de wijk in kaart te brengen en bewoners voor 
te bereiden op energietransitie is het wijkgesprek geslaagd.
De gemeente heeft het Wijkgesprek over het centrum ge-
pland op 7 september om 20.00 uur op een nog nader te 
bepalen locatie. 
Aanmelden kan op gagoed@leiden.nl onder vermelding 
van ‘aanmelding wijkgesprek energietransitie centrum’.  
Meer weten over energietransitie? Neem contact op met de 
gemeente via het contactformulier op www.gagoed.nl •

HISTORIE 

LEIDS POLITIEARCHIEF 1945 
OPENBAAR
door Carla van der Poel

In de regel blijven archieven twintig jaar gesloten. Alleen 
bij privacygevoelige informatie is dat 75 jaar. Sinds januari 
2021 is het Leids politiearchief uit 1945 in te zien. 
Bovendien valt de oorlogstijd nu digitaal te doorzoeken via 
www.dossier071.nl. Dit verschaft veel informatie over een 
tijd waarin veel gebeurde. Over van alles wordt aangifte ge-
daan, ook over hele dagelijkse zaken. Zo heeft mejuffrouw 
Favier, typiste van beroep, op 18 januari 1943 haar wollen 
wanten in de rijwielstalling van het politiebureau laten lig-
gen. De volgende dag doet zij aangifte van vermissing. Op 
21 januari meldt agent Plokker vanaf het Steenschuur dat 
er een geschil is, want een overeengekomen partij vis is door 

Teun Haak uit Katwijk niet volledig geleverd. En sergeant 
Paul Schneider uit Delft (geboren 27-03-1903) verzoekt 
op 30 januari om een officiële handtekening van Nicolaas 
Brand die op Vliet 48 woont, om te kunnen trouwen met 
diens dochter. Op 7 februari moet er voor de familie Sams-
on in de Kaiserstraat 9 een verpleegster gehaald worden om 
te assisteren bij de bevalling. 
Een paar jaar later, op 7 januari 1945, wordt opnieuw de 
hulp van de politie ingeroepen voor een bevalling. Fran-
ciscus Oostveen verzoekt dringend om een auto te regelen 
voor zijn vrouw die moet bevallen in het Elisabeth Zieken-
huis. Als dit om jouw geboorte gaat, is het ongetwijfeld 
leuk om zo’n  bericht tegen te komen. In dezelfde maand, 
op 30 januari, is er een melding van een losgebroken koe op 
de Beestenmarkt die gelukkig weer wordt gevangen, maar 
wel de remmen van de kar van wagenmaker Josemans heeft 
beschadigd. De kosten voor reparatie bedragen 10 gulden.

Naast de anekdotische informatie in deze archieven vinden 
we helaas ook een hoop nare berichten die expliciet met de 
oorlog hebben te maken. Het gaat om het vervreemden of 
innemen van persoonsbewijzen van mensen uit de buurt, of 
meldingen van kinderen die zoekgeraakt zijn. We vinden 
verder berichten over het gedwongen ondertekenen door 
studenten van een loyaliteitsverklaring aan het Duitse rijk, 
of nog erger: het oppakken van joden.
Kortom, voor een boeiende maar vaak confronterende reis 
terug in de tijd hoeven we de deur niet uit, maar kunnen 
we via het politiearchief van Erfgoed Leiden en Omstreken 
een hoop te weten komen. Zie ook elders in dit nummer de 
bijdrage van Arnold Schalks over binnenstadbewoner Arie 
van de Nadort. •

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

   Lokaal7a.nl druk | web | divers

tacoyo
Move your body, relax your mind

®

ACTIE
2 GRATIS

PROEFLESSEN
P.P.

TACOYO Body & mind conditietraining op muziek
Gymzaal Da Vinci College Lammenschans, Leiden
Er is een voor- en najaarsseizoen

Iedere
Maandagavond.

Starttijden:
17:00, 18:15, 19:30

 en 20:45 uur

 Viktor Verwoerd: 06-41549731, v.verwoerd@tacoyo.nl 
KIJK OP WWW.TACOYO.NL

Starten
kan op elk
moment!

DE POLITIEKAPEL VOOR HET BUREAU IN DE ZONNEVELDSTRAAT IN 1950 (COLLECTIE ELO)DE POLITIEKAPEL VOOR HET BUREAU IN DE ZONNEVELDSTRAAT IN 1950 (COLLECTIE ELO)

mailto:gagoed@leiden.nl
http://www.gagoed.nl
http://www.dossier071.nl


15

DIEREN 

DE ROEK
door Jacques van Alphen

Doordat ook wetenschappers niet altijd vrij zijn van nationa-
listische gevoelens weten we nu hoe intelligent roeken zijn. 
Biologen in Oxford hadden laten zien dat Caledonische 
kraaien allerlei ingewikkelde puzzels konden oplossen, soms 
zelfs door zelfgemaakt gereedschap te gebruiken. Biologen 
in Cambridge lieten dat niet over hun kant gaan. Ze besloten 
daarop om aan te tonen dat de meest populaire kraaiachtige 
van het Verenigd Koninkrijk, de roek, minstens zo intelli-
gent is. Daarover straks meer. 

De Leidse roeken
Nu eerst de vraag waarom een 
uitgesproken bewoner van het 
boerenland hier besproken 
wordt als Leidse stadsvogel. 
Roeken zijn sociale vogels 
die in kolonies broeden. Ze 
bouwen hun nesten in hoge 
bomen en kolonies kunnen 
bestaan uit meer dan honderd 
nesten. Die kolonies zijn soms 
ook te vinden in een stedelijke 
omgeving. Toen ik in Leiden 
ging studeren was er zo’n roe-
kenkolonie in de paardenkas-
tanjes langs de Witte Singel, 
met een dozijn nesten. Dat 
werden er in de loop van de 
jaren steeds minder en nu is 
de roek weliswaar uit Leiden 
verdwenen, maar heeft de vogel historische rechten om hier 
besproken te worden. Het is waarschijnlijk dat de verstede-
lijking van de Randstad heeft bijgedragen aan de teloorgang 
van de Leidse roeken. 

Sociaal netwerk
Roeken vormen sociale groepen die niet alleen samen broe-
den, maar ook als groep naar eten zoeken en als groep samen 
slapen. Roeken kunnen andere individuen in hun groep her-
kennen. Zelfs na lange afwezigheid herkennen ze broertjes of 
zusjes en tonen ze minder agressiviteit tegen hun verwanten 
dan tegen andere roeken. Ze hebben ingewikkelde sociale 
relaties. Ze gaan allianties aan die elkaar bijstaan in conflic-
ten. Vaak vormen ze langdurige paarbanden. Meestal zijn dat 
relaties tussen vogels die verschillen van geslacht, maar paar-
vorming tussen vogels van hetzelfde geslacht komt ook voor. 
Sommige mannetjes zijn minder trouw en proberen te paren 
met andere vrouwtjes, als de partner van die vrouwtjes niet 
thuis is. Jonge vrouwtjes accepteren de avances vaker dan 
oudere vrouwtjes. Deze paringen vinden vooral plaats in de 
periode dat de eieren bevrucht kunnen worden en leiden dus 
vaak tot jongen met verschillende vaders in hetzelfde nest.

Van fabel naar wetenschap
Dan nu, zoals beloofd, de manier waarop de biologen in 
Cambridge de intelligentie van de Britse roeken aantoon-
den. Een van de fabels van Aesopus, ‘De kraai en de kruik’, 

verhaalt hoe een dorstige kraai een waterkruik vond met 
een beetje water op de bodem. De snavel van de kraai was te 
kort om via de lange hals van de kruik het water te bereiken. 
De kraai besloot daarom net zolang steentjes in de kruik te 
gooien tot het waterniveau zo hoog was dat hij kon drinken. 
De onderzoekers uit Cambridge besloten te onderzoeken of 
ook roeken het probleem van de kraai van Aesopus konden 
oplossen. De roeken kregen een larve van een wasmot aange-
boden die dreef op het water in een halfgevulde doorzichtige 
plastic cilinder. Geheel volgens de verwachting gebruikten de 
roeken de steentjes om het waterniveau omhoog te brengen. 
Ze kozen ook steeds de grootste steentjes zodat het zo snel 

mogelijk ging en stopten pre-
cies op het moment dat ze de 
rups net met hun snavel kon-
den pakken. De onderzoekers 
concludeerden dat de vogels 
in intelligentie niet onderde-
den voor de exotische kraaien 
van hun collega’s in Oxford. 
Niet iedereen was ervan over-
tuigd dat de roeken echt zo 
slim waren dat ze van tevoren 
bedachten dat ze met steen-
tjes het waterniveau omhoog 
konden brengen. Een nieuwe 
analyse van de experimen-
ten liet zien dat de roeken 
het gedrag leerden door te 
proberen. Intussen is er veel 
onderzoek gepubliceerd over 
de cognitieve vermogens van 
roeken. Ze gebruiken welis-
waar geen gereedschap zoals 

de Caledonische kraaien, maar slim zijn ze en ze hebben 
een formidabel geheugen. Als er in de herfst veel eikels zijn 
verzamelen roeken die en begraven ze op allerlei plaatsen in 
grasvelden. Als het voedsel in de winter schaars is graven ze 
die eikels op. Ze weten nog precies waar ze verstopt zijn. Als 
ze de indruk hebben dat een andere roek gezien heeft waar ze 
eikels begraven, dan verplaatsen ze hun voorraad. 

Mooi maar onheilspellend?
Roeken zijn dus niet de saaie zwarte vogels die ze lijken. 
Als je ziet hoe het licht van een lage winterzon reflecteert 
op hun glanzende veren in een spectrum van prachtige me-
taalkleuren dan begrijp je waarom zowel de dichters Arthur 
Rimbaud als Sylvia Plath de roek hebben bezongen. Toch 
worden roeken ook geassocieerd met de donkere kanten van 
het leven. Arthur Rimbaud laat ze eten zoeken op de velden 
waar eerder soldaten sneuvelden en Vincent van Gogh schil-
derde vlak voor zijn dood in Auvers sur Oise een korenveld 
met roeken, om uiting te geven aan zijn triestheid en extreme 
eenzaamheid. Dat hij dacht kraaien te schilderen verandert 
daar niets aan. In het Verenigd Koninkrijk bestaat het bijge-
loof dat een roekenkolonie bij je huis geluk brengt, maar dat 
het verdwijnen van een roekenkolonie rampspoed voorspelt. 
Wij zijn minder bijgelovig, maar zouden het prachtig vinden 
als deze verloren stadsgenoot weer terug zou keren naar Lei-
den en een nieuwe kolonie zou vestigen in het Singelpark. •
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BUREN  

MARCO LANGBROEK
EN DE SATELLIETEN BOVEN ONZE WIJK
door Roeland van Wely

Marco Langbroek woont in het Zusterhof. Onlangs was hij 
nog in het nieuws in verband met de lancering van een Chi-
nese raket. Hij wordt door de media vaak gevraagd om uit-
leg te geven over satellieten en raketten. In zijn hofje vertelt 
Marco over zijn interesse in de sterrenkunde en zijn betrok-
kenheid bij het onderzoek naar de ramp met MH17 en de 
beruchte satellietfoto van Donald Trump van Iran.

Kan je wat meer vertellen over de documentaire 
Sterrenstof?
“De documentaire Sterrenstof is gemaakt door Maarten 
Butter. Voor deze documentaire heeft hij een aantal jeugd-
vrienden opgezocht: Marcel Vonk (UvA), Maarten Klein-
hans (UU), Wouter van Reeven (ESAC) en mezelf. We 
vormden een vriendengroep bij de Jongeren Werkgroep 
voor Sterrenkunde JWG. We hielden onze bijeenkomsten 
in de Oude Sterrewacht. We organiseerden lezingen en 
sterrenkampen. En we gaven zelfs ons eigen tijdschrift uit. 
In Leiden hadden we een heel actieve groep. Ik ben er pas 
mee opgehouden toen ik ben gaan studeren. Uiteindelijk 
zijn we bijna allemaal in de wetenschap terechtgekomen en 
zijn we op onze eigen manier nog steeds bezig met sterren-
kunde. Overigens ben ik wel archeologie gaan studeren. Ik 
was niet heel goed in wiskunde namelijk en dat vak is es-
sentieel voor de studie Sterrenkunde. Ik ben in Archeologie 
afgestudeerd en gepromoveerd. Voor mijn promotieonder-
zoek heb ik gekeken naar het gedrag en de cognitie van onze 
verre voorouders. Klimaatverandering zorgde twee miljoen 
jaar geleden voor seizoensmatiger weer en het ontstaan van 
savannes in Afrika. Een nieuwe biotoop ontstond met meer 
grazers. Onze verre voorouders pasten zich aan dit biotoop 
van seizoenen aan. De eerste stenen werktuigen verschenen. 
De stap om het meer seizoensmatige Zuid-Europa en Zuid-
Azië te koloniseren werd vervolgens steeds makkelijker.”

Hoe ben je bij satellieten terecht gekomen?
“Ik ben als hobbyist altijd bezig gebleven met sterrenkun-
de. Mijn activiteiten werden echter steeds professioneler. 
Een vriend van mij specialiseerde zich in meteoren. Tegen-

woordig werkt hij voor NASA. Ik hielp hem bij het waarne-
men van meteoren en ik werd coauteur en later auteur van 
wetenschappelijke artikelen. In mijn opleiding heb ik ook 
geologie gehad. Toen ik bij de VU werkte bij de faculteit 
Aardwetenschappen kwam een meteoriet boven water die 
in 1873 was neergekomen bij Diepenveen, een dorp vlakbij 
Deventer. De steen had jarenlang bij de lokale HBS op zol-
der gestaan en was vervolgens na de afbraak van de school 
meegenomen door een leraar. Na allerlei omzwervingen 
is de steen in 2012 bij mij terechtgekomen. Het is een bij-
zondere meteoriet en hij bevat zelfs aminozuren. Ik heb er 
met een groot internationaal team van onderzoekers over 
gepubliceerd in het tijdschrift Meteoritics & Planetary Sci-
ence. In de tussentijd heb ik me ook bezig gehouden met 
het waarnemen van satellieten. Samen met anderen hou ik 
op vrijwillige basis de banen van zo’n 200 spionagesatellie-
ten bij. Niet iedereen is daar blij mee, maar je kunt je ook 
afvragen hoe realistisch het is om sommige dingen geheim 
te houden. Een aantal van de spionagesatellieten kun je met 
het blote oog waarnemen als ze over Leiden komen.”
Na de ramp met de MH17 boven de Oekraïne heb ik een 
analyse gemaakt van de Amerikaanse satellieten die aanwe-
zig waren boven de plek van het ongeluk. Het gaat hier om 
militaire satellieten die er speciaal op gebouwd zijn om met 
behulp van infrarood raketlanceringen waar te nemen. Pie-
ter Omzigt nodigde me vervolgens uit voor een hoorzitting 
van de vaste commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede 

Kamer om verslag uit te brengen over mijn bevindingen. Ik 
heb voor de commissie aangegeven dat het zeer waarschijn-
lijk is dat een Amerikaanse satelliet de lancering van de 
Buk-raket die het vliegtuig heeft neergehaald, had waarge-
nomen. Ik ben nu verbonden aan de vakgroep Sterrenkunde 
bij de Leidse Universiteit. Wij zijn daar voor de luchtmacht 
een systeem aan het ontwikkelen om satellieten te volgen en 
methoden om de aard van de satelliet vast te stellen. Zo ben 
ik uiteindelijk toch weer beroepsmatig in de sterrenkunde 
terechtgekomen. 
Hoe verliep het achterhalen van de satellietfoto van Trump? 
De Amerikaanse president Donald Trump twitterde een ge-
heime satellietfoto van een lanceerlocatie in Iran. Voorheen 
zijn zulke foto’s wel gelekt, maar degenen die dat gedaan 
hebben konden naar de gevangenis. Trump had geen goede 
reden om die bewuste foto op Twitter te zetten. Ik kon sa-
men met anderen de baan reconstrueren van de satelliet die 
de foto had gemaakt. Zo konden we de vermoedelijke satel-
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liet, de USA 224 satelliet, achterhalen. Op basis van de foto 
konden we ook concluderen dat de Amerikanen met een 
hogere resolutie foto’s konden maken dan tot nu toe werd 
aangenomen. De actie van Trump contrasteert wel enorm 
met het feit dat de Amerikanen geen informatie vrijgeven 
over de satelliet die de lancering van de Buk-raket in de Oe-
kraïne (MH17) heeft waargenomen. Over die satellieten is 
veel meer bekend en van een deel zijn zelfs de banen niet 
meer geheim.”

Kun je wat meer vertellen over het weerstation en 
Starlink?
“Het weerstation in het Zusterhof is er echt puur voor mijn 
plezier. Ik volg met dat  weerstationnetje de ontwikkelingen 
van een stadsklimaat. Weerkunde ligt tegen sterrenkunde 
aan. Ik ontvang met behulp van een radio-ontvanger ook 
rechtstreeks foto’s van weersatellieten als ze overkomen. In 
het Zusterhof heb ik ook de eerste opnames gemaakt van 
Starlink, het satellietensysteem van Elon Musk. Het film-
pje kreeg op Vimeo.com miljoenen bezoekers. Aan het 
systeem van Musk zitten veel negatieve kanten. Musk wil 
meer dan 10.000 satellieten in de ruimte brengen. Zoveel 
nieuwe satellieten hebben veel impact op de sterrenhemel 
en daardoor ook op het astronomisch onderzoek. In korte 
tijd gaat het aantal objecten in lage banen rond de aarde fors 
toenemen. De professionele trackingnetwerken hebben nu 
al moeite om het huidige aantal objecten rondom de aar-
de goed te volgen. Als het er vijf keer zoveel worden kun je 
objecten gaan missen. Dat brengt het risico met zich mee 
van botsingen in de ruimte. Je krijgt bovendien ook steeds 
meer dode objecten in de ruimte, want een aantal van die 
satellieten van Musk gaat gewoon kapot. Alles wat je straks 
de ruimte in lanceert, moet dan eerst door een schild van 
duizenden satellieten heen. We zijn voor het functioneren 
van onze maatschappij en economie zeer afhankelijk gewor-
den van satellieten. Er gaat veel geld in zitten. Satellietdata 
hebben een grote invloed op geopolitieke beslissingen. Je 
wil dan ook dat overheden verantwoording afleggen over 
hun activiteiten in de ruimte. Daarnaast zorgt vooral de mi-
litaire ruimtevaart voor innovatie. De militarisering van de 
ruimte neemt toe. Ik hoop dat met mijn activiteiten (deels) 
vast te leggen.” •

BESTUUR

VAN DOELENCOMPLEX NAAR 
PLEXUSCOMPLEX?
door Jan Demper

Meer dan ooit lijkt het vraagteken in de titel op z’n plaats. 
Wat wil het geval? Begin mei kregen omwonenden van het 
Plexuscomplex aan de Kaiserstraat de langverwachte uitno-
diging om deel te nemen aan een digitale informatiebijeen-
komst over de herontwikkeling. Het complex zou een van 
de vier mogelijkheden zijn voor herhuisvesting van bewo-
ners van het Doelencomplex die door de creatie van een 
campus voor de Faculteit der Geesteswetenschappen van de 
Leidse universiteit immers uit hun huizen gejaagd zouden 
worden. 

De bijeenkomst had een informatief en raadplegend karak-
ter. De deelnemers kregen een inkijkje in het proces tot dus-
ver, de historie van de locatie en het Plexusgebouw, de bou-
wideeën van de architect en de planning. Er kwamen veel 
vragen over de bouwplannen maar ook, en niet in de laatste 
plaats, kritiek op het late stadium waarin omwonenden bij 
het project waren betrokken. Dit was niet onterecht gezien 
het feit dat de architect al bijna twee jaar aan de opdracht 
voor de herontwikkeling werkte. Positief was de instelling 
van een Omgevingsgroep van omwonenden die in het ver-
volg als klankbord voor het verdere proces zal fungeren.
De Omgevingsgroep kwam op 30 juni bijeen voor het eerst 
bijeen voor werkelijk inhoudelijk overleg met de gemeente 
en een vertegenwoordiger van Woningbouwvereniging De 
Sleutels. De groep presenteerde meteen een forse lijst met 
vragen, aandachts- en verbeterpunten. Deze betroffen on-
der meer de architectuur van de nieuwbouw, het parkeren, 
de groenvoorziening, het geluid en de privacy. 
Door De Sleutels werd nog eens uitgelegd dat het hele pro-
ject afhankelijk is van het draagvlak onder de bewoners van 
het Doelencomplex, van wie immers de huizen worden ge-
sloopt ten behoeve van de nieuwe Humanities Campus. De 
Sleutels heeft haar medewerking aan het totale campuspro-
ject afhankelijk gesteld van dat draagvlak: tenminste 70% 
van de bewoners moet willen verhuizen. 
Half juli deelde de gemeente in een persbericht mee dat De 
Sleutels zich terugtrok uit het project ‘Humanities Campus’ 
en de bouw van de compensatiewoningen in het Plexus-
complex, vanwege onvoldoende draagvlak onder de bewo-

ners van het Doelencomplex. Hiermee is 
het de ontwikkeling van het Plexusproject 
dus voorlopig tot stilstand gekomen. De ge-
meente en de universiteit beraden zich eind 
augustus over vervolgstappen. 
In de berichtgeving over dit onderwerp 
komt zo nu en dan de dreiging met ontei-
gening naar voren.  Nu heeft dit college van 
B&W niet de reputatie dat het zich veel 
gelegen laat liggen aan de belangen van be-
woners, zeker niet als het gaat om zaken die 
de universiteit betreffen. Toch is het slecht 
voorstelbaar dat Leidenaars gedwongen 
hun huizen worden uitgezet. Maar je weet 
het nooit… •
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BESTUUR

NOORDKANT STEENSCHUUR 
VERSNELD AUTOLUW
door Jan Demper

De binnenstad moet autoluw worden. De eerlijkheid ge-
biedt te zeggen dat voor veel plekken  ‘autovrij’ een beter 
woord is. En dat is begrijpelijk gelet op de wens van velen 
om voetganger en fietser in de nauwe binnenstad  meer 
(leef )ruimte te geven. De door de Raad goedgekeurde plan-
nen van het College van B&W worden in de komende jaren 
ten uitvoer gebracht en als eerste zijn aan de beurt: de afslui-
ting van de noordkant van het Steenschuur en het autovrij 
maken van de Botermarkt (de   uitbreiding van het voetgan-
gersgebied Nieuwe Rijn/Botermarkt.) In feite gaat het hier 
om het permanent maken van de proef die in de zomer van 
2020 is gehouden. Die proef is geëvalueerd en heeft een aan-
tal aandachtspunten opgeleverd, zoals bereikbaarheid voor 
ondernemers, helder parkeerbeleid en balans in de verdeling 
van de vrijgekomen ruimte tussen de bewoners en de eco-
nomie. Begin juli spraken de bewoners, de vertegenwoordi-
gers van het Centrum Management Leiden en de betrokken 
wijkverenigingen met de gemeente. 

De afsluiting van het noordelijk deel van het Steenschuur 
betekent het vervallen van de negen  parkeerplaatsen. Daar-
voor in de plaats komen fietsrekken. Dat bracht PAL Leiden 
op de gedachte om te pleiten voor directe compensatie van 
de laatste tijd vervallen parkeerplaatsen voor vergunning-
houders in het zuidelijke deel van het Steenschuur. We ver-
zochten de gemeente om plaatsen voor bezoekers daar om 
te zetten in plaatsen voor vergunninghouders, zoals vorig 
jaar tijdens de proef mogelijk was. Vergunninghouders zijn 
de laatste tijd al veel plekken kwijtgeraakt in dit gebied en 
kunnen niet met hun vergunning in de parkeergarage Ga-
renmarkt terecht. Van de gemeente is de toezegging ont-
vangen dat de mogelijkheid van de gevraagde omwisseling 
wordt onderzocht. Verder hebben we verzocht om de fiet-
senrekken aan het oog te onttrekken door het plaatsen van 
beukenhagen en Handhaving meer te laten controleren op 
weesfietsen. Het ontwerp van de nieuwe situatie zal aan de 
groep worden voorgelegd.
De afsluiting van het Nieuwe Rijngebied/Botermarkt had 
meer voeten in de aarde. Zo wilden de aanwezigen geen 
afsluiting door middel van paaltjes omdat dit onvoldoen-

de functioneert en de ontheffingsregeling voor bewoners 
en ondernemers niet aansluit bij de dagelijkse praktijk en 
de wensen van deze gebruikers. Als alternatief werd gepleit 
voor een digitaal systeem met camera’s, gebaseerd op kente-
kenregistratie. Ook moeten de betreffende straten opnieuw 
worden heringericht en is het nodig om ook het aanpalen-
de gebied van de Oude Rijn af te sluiten. Tenslotte zullen 
er goede communicatie en bewegwijzering moeten komen 
over de nieuwe situatie. 
De gemeente heeft toegezegd de wensen, zo nodig staps-
gewijs in verband met noodzakelijk onderzoek en overleg, 
over te nemen, behalve de herinrichting van de straten van-
wege het ontbreken van budget. Deze wens is echter wel 
genoteerd. Het voorbereidende werk voor alle gewenste 
aanpassingen vraagt enige tijd. Het zorgt ervoor dat de pro-
jectleider in de zomerperiode misschien niet op vakantie 
kan. 
Vanuit PAL Leiden zijn, vaak terecht, kritische geluiden te 
horen over het gebrek aan participatie en het veronachtza-
men van de belangen van bewoners. Ditmaal verdienen de 
projectleider en de gemeente een compliment waar het gaat 
om luisteren naar wat er door de belanghebbenden wordt 
aangedragen. •

BUREN

RUURD HALBERTSMA • ROOF-
KUNST
door Marijn Versteegen

Ruurd Halbertsma is conservator bij het Rijkmuseum van 
Oudheden in Leiden. Hij studeerde Klassieke Talen, Oude 
Geschiedenis en Klassieke Archeologie aan de Universiteit 
Leiden. In dit laatste vakgebied geeft hij ook college aan de 
Universiteit Leiden. Roofkunst is zijn debuutroman. 
Het boek gaat over conservator van het Rijksmuseum van 
Oudheden en docent Tjalling Kingma, die binnen korte tijd 
zowel door een studente wordt beschuldigd van ongewenste 
intimiteiten als verwikkeld raakt in een onhandige poging 
tot restitutie van Carthaagse schatten aan Tunesië. Het is 
een campusroman die zich niet alleen op de Leidse campus 
afspeelt, maar de lezer ook meeneemt naar Yale University 
en Tunesië. 
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De colleges die door Tjalling en zijn collega’s gegeven wor-
den blikken terug op de avonturen van Jean-Emile Humbert, 
de militair-ingenieur die Carthago terugvond en objecten 
ervan in het net opgerichte Rijkmuseum van Oudheden on-
derbracht. Halbertsma is zelf gepromoveerd op onderzoek 
naar Humbert en kan er daardoor zeer gedetailleerd over 
schrijven. Het boek omvat thema’s die in de huidige maat-
schappij erg leven, zoals de Black Lives Matter beweging, 
#MeToo en kolonialisme. Het grootste thema in het boek is, 
zoals de titel al zegt, roofkunst. Deze term is vrij breed; er is 
geen vaste definitie van roofkunst, want wanneer is er spra-
ke van roof ? Zijn kunstwerken die ooit verkocht zijn aan 
een koloniale mogendheid geroofd, omdat er geen gelijke 
verhouding was tussen de twee landen? Het thema #MeToo 
komt aan bod in de beschuldiging van een studente. King-
ma heeft haar betrapt op fraude, waarop zij hem aanklaagt 
van ongewenste intimiteiten. Dit heeft ernstige gevolgen 
voor Kingma, zelfs al is hij nog niet schuldig bevonden.

Fictie en werkelijkheid
De hoofdpersoon van het boek, Tjalling Kingma, heeft veel 
overeenkomsten met Ruurd Halbertsma, zowel in beroep 
en studieverleden als in opvattingen. Net oals Kingma, wil 
Halbertsma graag wat meer nuance aanbrengen in debatten 
omtrent restitutie, kolonialisme en roofkunst. 
Ruurd Halbertsma: “Het zijn natuurlijk hele belangrijke 
debatten, maar ze dreigen steeds meer zwart-wit te worden, 
terwijl ik juist denk dat er een groot grijs gebied is waar veel 
onderzoek naar moet worden gedaan voor er beslissingen 
over bijvoorbeeld restitutie worden genomen. Het verhaal 
speelt zich af in de nabije toekomst. In de Verenigde Staten 
en het Verenigd Koninkrijk is al veel meer heftig bezwaar 
tegen uit voormalige koloniën afkomstige kunst in musea, 
in Nederland speelt het nog niet zo, begint langzaam meer 
te komen. Het is echter belangrijk om niet te snel te willen 
oordelen of door te slaan en alles te bestempelen als roof-
kunst die moet worden teruggegeven. Niet alles is zomaar 
meegenomen of onder dwang aangekocht. Er zijn ook veel 
gevallen bekend waarbij de objecten met volle instemming 
en zonder druk vanuit het Europese land zijn verkocht. Er 
moet dus eerst goed onderzocht worden op welke manier 
een object verworven is voor er een stempel als ‘roofkunst’ 
op wordt gedrukt.”

De roman als mogelijkheid om een breder publiek bij 
museale dilemma’s te betrekken
Ruurd Halbertsma: “Het boek laat een situatie zien waarin 
het voor de betrokken landen eigenlijk helemaal niet wen-
selijk is om de kunstwerken terug te geven aan het land van 
herkomst, omdat er daar eigenlijk geen ruimte en behoefte 
aan is en het in Nederland juist een waardevolle bijdrage 
levert aan de bekendheid van dat land. Voor het land van 
herkomst, in dit geval Tunesië, kan kunst een mooie manier 
zijn om zichzelf op de kaart te zetten. De kunstwerken zijn 
in dit geval een soort ambassadeurs van het land.
Een conservator maakt veel mee, ook veel zaken rond roof-
kunst, maar het is een vrij onzichtbaar beroep. Weinig men-
sen weten wat een conservator nou eigenlijk doet en wat 
voor dilemma’s er in het vakgebied spelen. Een van de rede-
nen om Roofkunst te schrijven, was dat ik graag wat meer 
licht op mijn beroepsgroep wilde laten schijnen en daarmee 
mensen meer wilde betrekken bij wat er speelt.  Een andere 

motivatie voor het schrijven van een roman was dat bepaal-
de bronnen, zoals privébrieven, niet altijd geschikt zijn voor 
academische publicaties. Een romanvorm geeft wat meer 
vrijheid in interpretatie en gebruik van de bronnen, waar-
door ik op een leuke manier deze privébrieven onder andere 
alsnog kon verwerken. Op deze manier komt ook een veel 
breder publiek in aanraking met informatie die anders al-
leen door academici en studenten gekend wordt. Het boek 
is daarom ook in een zeer toegankelijke taal geschreven, het 
is voor iedereen die geïnteresseerd is in de Oudheid, musea, 
de Universiteit of gewoon zin heeft in een spannend boek. 
Voor mensen die Leiden of de universiteit wat beter kennen 
is het extra leuk, omdat de straten en gebouwen die beschre-
ven worden bekend voorkomen en je je dus helemaal kunt 
inbeelden hoe de personages zich door de stad heen bewe-
gen.”
Roofkunst is een spannend boek waardoor je helemaal op-
geslokt kunt worden. Er vinden veel wisselingen van locatie, 
tijd en verhaallijn plaats, waardoor je geboeid blijft en af en 
toe getergd wordt door cliffhangers als er opeens geswitcht 
wordt van verhaallijn. Het doel van Halbertsma om een 
andere kant van  roofkunst te laten zien dan meestal in de 
media verschijnt is duidelijk aanwezig, doordat je meege-
nomen wordt in de gedachten van hoofdpersoon Tjalling 
Kingma die ook graag deze nuance aan wil brengen. Net 
als bij het thema roofkunst wordt er bij de verhaallijn over 
#MeToo voor gepleit om niet te snel een stempel ergens op 
te  drukken. Het is een aanrader voor iedereen die graag 
meer te weten komt over conservator zijn in onze tijd, geïn-

teresseerd is in roofkunst als thema of gewoon 
een spannend boek wil lezen dat zich deels in  
Leiden afspeelt.  •

Ruurd Halbertsma Roofkunst, Primavera Pers 
€19,50 (260 bladzijden) is onder andere te 
koop in de museumwinkel van het Rijksmuseum 
van Oudheden. 

INITIATIEF

GEMASKERDE MANNEN IN HET 
SINGELPARK 
door Carla van der Poel

Waar nu de Weddesteeg is, bevond zich ooit het geboor-
tehuis van Rembrandt. Een gedenksteen herinnert er nog 
aan. Het plein ertegenover noemde men gemakshalve Wed-
desteegplein. De kunstenaar zag in Leiden in meerdere op-
zichten het licht en ter gelegenheid van zijn 400ste sterfdag 
werd het plein opnieuw ingericht. Op 27 april 2006 kwam 
er een standbeeld en werd het tot Rembrandtplaats om-
gedoopt. Kunstenaar Stephan Balkenhol beeldde de schil-
der uit als een jongen in eigentijdse kleding, maar met een 
17de-eeuwse kraag. Hij plaatste hem op een ‘voetstuk’ met 
zijn blik gericht op een schildersezel waarop een zelfportret 
in reliëf. Balkenhol liet zich inspireren door een jeugdpor-
tret van Rembrandt dat zich tegenwoordig in Boston be-
vindt. Links op een muur is nog een ander portret van Rem-
brandt te zien, uitgevoerd in keramiek. De afgelopen tijd 
droeg het beeld van Stephan Balkenhol een blauw mond
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kapje in vrijwel precies dezelfde kleur als de jas. Toeval?
Op nog een andere plek langs het Singelpark, tegenover het 
Pilgrimmuseum aan de Vliet, werd er ook een beeld van een 
mondkapje voorzien. Dit beeld van Gert van der Woude 
stelt een Pilgrimfather voor die weifelend op weg is naar de 
Nieuwe Wereld. Het werd onthuld op 31 mei 2003. •

STADSONTWIKKELING 

BLOEMENKIOSK NOORDEINDE
door Marjolijn Pouw

Al jaren staat er een bloemenkiosk op het Noordeinde, ter 
hoogte van de oude Kweekschool voor Zeevaart. Tot voor 
kort werd het gebouwtje met het bijbehorende magazijn van 
de gemeente gehuurd door ondernemer Kanbier, die hem 
meer dan 44 jaar doorverhuurde aan Ronald Broezaard. Hij 
nam de bloemenhandel bijna 44 jaar geleden van Kanbier 
over. De kiosk is nogal verwaarloosd en mist de vereiste 
voorzieningen--hij moet dus nodig gerenoveerd worden. 
Omdat niet duidlelijk is of dat inderdaad gaat gebeuren en 
evenmin helder is wat er in de omgeving verandert als het 
Noordeinde wordt opgeknapt, is Ronald Boezaard met zijn 
bloemenhandel uit de buurt vertrokken. Hij zou als onder-
nemer de kiosk in opgeknapte staat graag rechtstreeks van 
de gemeente willen huren en heeft gevraagd of dat mogelijk 
is, maar nog geen helderheid gekregen.  
Ook de buurt en zijn klanten willen graag dat Ronald Boe-
zaard terugkeert op het Noordeinde. Hij en zijn vrouw zijn 
geliefd om hun vriendelijkheid en de mooie bloemen die 
ze voor een schappelijke prijs verkopen en een bloemenki-
osk is een vrolijk en mooi gezicht als je de stad vanaf het 
Noordeinde binnenkomt. Ronald Boezaard en zijn zwager 
Ger Larde hebben overigens een tweede bloemenzaak op de 
Lange Gracht. Ze kunnen de prachtigste verhalen over het 
Noordeinde vertellen, we gaan daarvoor nog eens bij ze op 
bezoek. •

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
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INITIATIEF

LEIDEN IN HET BLAUWE UUR
door Marjolijn Pouw

In november verschijnt bij de Leidse Uitgeverij De Muze 
Leiden in het Blauwe Uur, het fotoboek van Carla Matthee 
met indrukken van onze binnenstad. Dorrit van Dalen 
maakte de bijschriften. Het boek bevat veertig van de 155 
kleurenfoto’s die Carla in de tweede lockdown van onze bin-
nenstad maakte. De bijschriften zijn in het Nederlands en 
het Engels. 
Van de foto’s wordt ook een kalender gemaakt. Deze is 
binnenkort voor € 10 te koop bij de Vrienden van Issoria 
(vriendenvanissoria.nl). De opbrengst komt ten goede aan 
Hospice Issoria, Burggravenlaan 11, dat al meer dan acht-
tien jaar palliatieve zorg biedt in een huiselijke omgeving.  

Carla is afkomstig uit Zuid Afrika en woont sinds 2004 met 
haar gezin in Leiden. Naast fotografe is ze full time research 
consultant, werk dat ze binnenkort verruilt voor een baan 
aan de Hogeschool Leiden. Fotograferen doet ze haar hele 
leven al, aanvankelijk als liefhebberij en in de vakanties. 
Zeven jaar geleden is ze fotografiecursussen gaan volgen 
en kocht ze een spiegelreflexcamera. In die tijd maakte ze 
vaak foto’s van de weersomstandigheden. Deze waren vaak 
als illustratie te zien bij de weerberichten van RTL, SBS6 
en de NOS. Tegenwoordig fotografeert ze vooral stads- en 
landschapsgezichten. Ze legt deze het liefste vast als het 
licht verandert en op zijn mooist is, in de korte tijd na zons-
opgang en voor zonsondergang. In december besloot ze om 
een serie foto’s te maken van de lege straten van de binnen-
stad.: “Leiden is dan zo ongelofelijk mooi, daar moest ik wat 
mee doen”, zegt ze.  

De blauwe serie
Carla Mathee: “ Mijn foto’s maakte ik 155 dagen lang op 
precies hetzelfde moment vlak voor zonsopkomst of na 
zonsondergang. De lucht heeft dan een diepe, helderblauwe 
kleur die contrasteert met het zachte licht van de lantaarns. 
Je hebt ongeveer twintig minuten om de stad in dat licht 
vast te leggen. Ik begon op 15 december, toen het lang don-
ker, nat en grauw was, en stopte eind mei. 
Voor het boek hebben we uiteindelijk veertig blauwe afbeel-
dingen uitgekozen, zonder mensen erop. ‘s Ochtends is het 
water in de grachten rustiger en is het licht sprekender dan ’s 
avonds. Daar kwam nog bij dat het in de lockdown ’s avonds 
erg druk was door de vele wandelaars die nog net voor de 

avondklok even een ommetje gingen maken. Op sommige 
plaatsen was fotograferen dan bijna onmogelijk. Ik gebruik 
een statief en een groothoeklens. Het statief is voor de be-
lichting, de groothoeklens voor het perspectief en het ruim-
telijke effect; het geeft je foto’s meer diepte. ’s Morgens heb 
je de tijd om je statief goed op te stellen. De te fotograferen 

plaatsen had ik soms, om tijd te winnen, de middag tevoren 
al uitgekozen—twintig minuten zijn tenslotte zo om. Dan 
ging ik op zoek naar de mooie plekjes en bepaalde alvast de 
compositie. Meestal deed ik dat ’s ochtends of ’s avonds.” 

Carla Matthee: “Het mooiste vind ik de reflectie van ge-
bouwen in de grachten. Het stille water  weerspiegelt de 
kleur van de lucht, en geeft de gebouwen iets raadselachtigs. 
Regen versterkt dat effect nog eens, het blauw van de lucht 
vind je dan niet alleen terug in het water van de gracht, maar 
ook op de natte keien en de klinkers.”

“Mijn foto’s deelde ik alle 155 dagen op Facebook en In-
stagram. Een groot aantal volgers reageerde iedere dag. Ze 
lieten me telkens weten wat ze ervan dachten. We deden iets 
gezamenlijks in een periode die zo arm was aan sociale con-
tacten, omdat we allemaal binnen moesten blijven en geen 
mensen mochten ontvangen.” •

© CARLA MATTHEE, RAPENBURG MET DE NONNENBRUG© CARLA MATTHEE, RAPENBURG MET DE NONNENBRUG

© CARLA MATTHEE, KLOKSTEEG© CARLA MATTHEE, KLOKSTEEG

http://vriendenvanissoria.nl
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IN MEMORIAM

LEO VAN MARIS (1934 - 2021) 
18 april overleed Leo van Maris op 86-jarige leeftijd. Hij 
woonde meer dan 50 jaar op het Gerecht in de Pieterswijk 
en was al die tijd nauw betrokken bij wat zich in de buurt 
afspeelde. Vanaf de oprichting was hij lid van de wijkvereni-
ging, waarvan hij alle bijeenkomsten bezocht. Vaak droeg 
hij  zaken aan die in de wijk verbeterd konden worden, of 
tips over hoe bezwaar te maken tegen de in zijn ogen te hoge 
OZB-belasting. Zijn huis was een bouwval toen hij het in de 
jaren 60 kocht. Hij liet het al vroeg erg mooi restaureren met 
veel begrip en oog voor de oude details. 
Na zijn studie Frans in Leiden bleef hij aan de universiteit 
werken, aanvankelijk als docent en secretaris van de vak-
groep Frans, later als directeur-beheerder van het talenlabo-
ratorium. Bijna tot het einde van zijn leven maakte hij deel 
uit van gezelschappen die zich verdiepten in de letteren. 
Jarenlang was hij secretaris van het Genootschap Belle van 
Zuylen en de Maatschappij van de Nederlandse Letterkun-
de, waardoor hij heel literair Nederland leerde kennen. Met 
kennelijk plezier vertelde hij er de mooiste verhalen over, 
het liefste bij een goed glas wijn en een eenvoudige maal-
tijd. Zijn gezelschap werd daar dan zo vrolijk van dat ze niet 
meer aan eten toekwamen. 
Leo schreef ook zelf het nodige over literatuur en kunst. Hij 
was een begaafde vertaler van onder andere Rousseau, Ma-
dame de Charrière (Belle van Zuylen), de gebroeders Gon-
court en Stendhal. Hij promoveerde begin jaren ’80 op de 
decadente Belgische graficus Félicien Rops, van welk proef-
schrift in 1982 een handelseditie uitkwam bij de Arbeiders-
pers. Voor zijn werk werd hij onderscheiden met de Orde 
van Oranje-Nassau en de Franse Ordre National du Mérite 
en grade de Chevalier. Hij laat een mooie collectie grafiek 
na van zijn Tsjechische vrienden, de kunstenaars Krejčí en 
Oldřich Kulhánek, en Félicien Rops. Maar het belangrijkste 
is toch dat hij zo’n bijzonder ruimhartige, beminnelijke en 
grappige buurman was. •

BESTUUR 

VERKAMERINGSBELEID 
GEMEENTE FAALT
door Wim Brugman

In de vorige uitgave van deze krant is aandacht besteed aan 
de inbreng van PAL Leiden bij de evaluatie van de nieuwe 
beleidsregels voor verkamering. Op 18 maart jl. heeft het 
College van B&W deze evaluatie aan de Raad gezonden. 
PAL Leiden reageerde er schriftelijk op, hieronder de sa-
menvatting van deze reactie. De volledige tekst is te vinden 
op onze website: www.palleiden.nl .
Inbreng PAL Leiden veronachtzaamd
In de eerste plaats moet worden geconstateerd dat met de 
inbreng van PAL Leiden, zoals de laatste tijd wel vaker het 
geval is, niets is gedaan. Voorts moet worden vastgesteld dat 
volgens de evaluatie na een jaar nog geen direct gevolg voor 
de leefbaarheid in de wijken te zien is, terwijl een aanvaard-
baar woon- en leefklimaat toch het doel is van de nieuwe 
beleidsregels. PAL Leiden vreest met grote vreze dat er ook 
in de toekomst geen verbetering te zien zal zijn, wanneer op 
de ingeslagen weg wordt voortgegaan en baseert dat op het 
volgende.
Uit de evaluatie blijkt dat er tot 20 januari jl. 507 vergunnin-
gen zijn verleend op een bestand van ongeveer 2400 verka-
merde woningen. Geen aantal om de vlag voor uit te steken. 
Het zegt wel iets over de handhaving in het verleden, maar 
roept ook de vraag op hoe de gemeente zal optreden tegen 
de in het uiterste geval 1893 illegaal verkamerde woningen. 
Handhaving heeft geen prioriteit bij de gemeente en daar-
om hebben wij er weinig vertrouwen in dat er spoedig spra-
ke zal zijn van een aanzienlijke vermindering van het aantal 
illegaal verkamerde woningen. Hier valt dus geen of slechts 
weinig verbetering te verwachten van de leefbaarheid.
Verder lezen we in de evaluatie dat van de 725 aanvragen 
voor een onttrekkingsvergunning er 365 vergunningen zijn 
verleend voor woningen die voor 1 april 2007 zijn aange-
kocht. Deze werden verleend ongeacht het quotum en het 
afstandscriterium en ook werden ze niet getoetst aan voor-
waarden met betrekking tot geluidswering, stalling van fiet-
sen en huishoudelijk afval. Bij verkamerde woningen met 
dit type vergunningen zal dus nimmer sprake zijn van een 
vermindering van de overlast. 
Daarnaast zijn er 35 vergunningen verleend met toepassing 
van de hardheidsclausule. Deze wordt  toegepast wanneer 
er bij een bestaande verkamerde situatie van voor 1 januari 
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2020 redelijkerwijs geen mogelijkheid is om een fietsenstal-
ling te realiseren. Eén van de grote problemen bij verkame-
ring, te weten het fietsenprobleem, wordt als gevolg van het 
toepassen van de hardheidsclausule dus niet opgelost. Inte-
gendeel, het wordt vergroot en de leefbaarheid verslechtert. 
Dit met name in een gebied dat toch al vogelvrij is verklaard 
door een quotum van 100%.
Het had van moed getuigd en van het serieus willen ver-
beteren van de leefbaarheid als deze vergunningen waren 
geweigerd. Ook is het zeer de vraag of eenmaal verleende 
vergunningen kunnen en zo ja zullen worden gehandhaafd.
Op grond van het bovenstaande komen wij tot de sombe-
re conclusie dat de Beleidsregel niet heeft gebracht en ook 
niet zal brengen wat de bedoeling ervan is. Er zal uit een 
ander vat moeten worden getapt, een vaatje is te klein, om 
de overlast van verkamerde woningen te verminderen en de 
leefbaarheid in de wijken te vergroten. •

PLEVIER ZIET HEKWERK 

BEUKHAAGHEK
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.

Hortus Botanicus
Op het eerste gezicht lijkt het een vrij rechttoe-rechtaan hek 
dat de terrassen scheidt van het Hortus Grand Café en de 
ernaast gelegen Faculty Club. Bij nadere beschouwing blij-
ken enkele spijlen afwijkend te zijn met een ‘verkreukelde’ 
vorm en ook de klink is enigszins kronkelig. De architect 
en ontwerper Paul Rietbroek verklaart dat volgt: “Het hek 
is opgenomen in de beukenhaag die de afscheiding vormt 
van de tuin van de Facultyclub. Het is geïnspireerd op de 
gekromde takken van de haag. Doordat het hek hierdoor 
op een subtiele manier wat meer onderdeel uitmaakt van de 
haag, trekt de toegang tot de Facultyclub, die niet openbaar 
is, niet teveel aandacht”. 
Dat laatste kunnen we zeker onderschrijven, want niemand 
die ik erop wijs waren deze bijzondere spijlen eerder opge-
vallen. De gelijkenis met een beukenhaag is in mijn ogen wel 
zéér subtiel.
Het bijzondere hek is vervaardigd door smid Sjaak van de 
Geijn. Inmiddels is ook aan de kant van het P.J. Vethgebouw 
de beukenhaag van de Clusiustuin onderbroken door een-
zelfde model hek. 

INITIATIEF

SYMPOSIUM BLUE DEAL 
LEIDEN WATERSTAD
Kort Rapenburg weer gracht?
In vorige Hart van de Stad kranten heeft Het Waterambacht 
Leiden bericht over zijn streven om van het Kort Rapen-
burg bij de herinrichting binnenkort weer een gracht te ma-
ken. We zijn daarover contact getreden met de gemeente. 
De toekomstige indeling van deze gedempte gracht is af-
hankelijk van de plannen met de bussen over de Steenstraat, 
Prinsessekade en Turfmarkt. De gemeente bekijkt of de bus-
sen buiten het centrum om geleid kunnen worden, waar-
door een busvrij Kort Rapenburg mogelijk wordt en, zoals 
het Waterambacht wenst, de open verbinding tussen het 
Rapenburg en de Rijn kan worden hersteld. Hoe het Kort 
Rapenburg er uiteindelijk uit gaat zien zal het komend jaar 
worden bepaald. 
 Symposium

In ons op 27 oktober te houden symposium over Leiden 
als waterstad willen we het belang van open water opnieuw 
onder de aandacht brengen. Op onze website https://wa-
terambachtleiden.nl/blue-deal/ staat ons voorstel voor een 
Blue Deal Leiden Waterstad. Daarin geven we een groot 
aantal zaken aan die wij, en hopelijk ook anderen, belangrijk 
vinden voor het water in en om Leiden. We inventariseren 
op basis hiervan bij alle betrokkenen hun ideeën en wensen 
over het water. De resultaten van deze inventarisatie verwer-
ken we in een voorstel voor een Blue Deal, die we met inwo-
ners en organisaties willen bespreken op ons:
• Symposium ‘Blue Deal Leiden Waterstad’
• In de Marekerk, Lange Mare 48 Leiden
• Op 27 oktober 2021
• Aanvang 13.30 uur.
Iedereen is welkom. Aanmelden kan tot 20 oktober bij: 
bluedeal@waterambachtleiden.nl. (Raadpleeg vóór het 
symposium onze website voor de coronamaatregelen.)
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Op het symposium willen we onder meer de keuze bepa-
len voor zaken die op korte termijn verwezenlijkt kunnen 
worden, zoals het open graven van het Kort Rapenburg. We 
willen ook een voorstel formuleren voor een lange termijn 
agenda voor de komende 15 jaar. Rogier van der Sande, 
dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland, en 
wethouder Ashley North houden een inleiding en Jeroen 
Maters, initiatiefnemer van het Stadslab, zal zijn licht la-
ten schijnen over mogelijkheden en kansen voor het Leidse 
open water. 
Eind september/begin oktober kunt u de versie van de Blue 
Deal en het definitieve programma vinden op onze website:  
https://waterambachtleiden.nl/blue-deal . 

Op de dag van het symposium zal verder de door vrijwilli-
gers van de Stichting Zorg & Vlijt uit Maassluis gebouwde 
replica van een authentieke trekschuit te zien zijn. De trek-
schuit, met aan boord de burgemeester van Maassluis Edo 
Haan, wordt ’s morgens verwelkomd in Leiden door onze 
burgemeester Henri Lenferink.

Ton van der Zon en Jan Wieles
Het Waterambacht leiden

Het symposium is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds 
voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie 
ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren. 
www.cultuurparticipatie.nl 

HISTORIE 

HET NOODLOTTIG ONGEVAL
door Arnold Schalks

Op vrijdag 19 november 1943 deed Louis Weijl in Den 
Haag een briefkaart op de post die was geadresseerd aan de 
Weledele Heer A. van de Nadort, Tesselschadestraat 27a, 
Amsterdam. Louis schreef: 
“Weledele Heer, Schikt het U Zondag- of Maandagmiddag of 
anders op een andere middag even bij mij te komen? Ik heb 
namelijk een schrijven uit Westerbork ontvangen, waarin 
naar U wordt verwezen. Indien ik van de Tram gebruik kon 
maken, zou ik naar U toe gekomen zijn. Ik mag echter niet 
Trammen en loopen is mij te ver. Het betreft rugzakken van 
iemand, die blijkbaar goed met U bekend is.” 

Louis Weijl is de oudste zoon van een Joodse bakkersfamilie 
uit de Leidse Kloksteeg. Hij en zijn vrouw Gertrud verhuis-
den in 1940 naar Den Haag waar Louis zijn advocatenprak-
tijk voortzette. Uit zijn boodschap valt af te leiden dat hij 
een rol speelde in het contact tussen gedeporteerde joden in 
Westerbork en het nog in ‘vrijheid’ levende thuisfront. Toen 
Louis de briefkaart schreef, was het voor Joden verboden 
om te reizen, vandaar Louis’ verzoek aan Arie om bij hem in 
Den Haag langs te komen. 

Het is onwaarschijnlijk dat Louis Arie persoonlijk kende, 
want in dat geval had hij geweten dat Arie van de Nadort 
niet, zoals hij schreef, in de Tesselschadestraat in Amster-
dam woonde, maar in de Leidse Tesselschadestraat. De 
kaart werd als onbestelbaar aangemerkt en retour afzender 
gestuurd. 

Op het moment dat Louis de briefkaart schreef was Arie 
van de Nadort 34 jaar oud en getrouwd met de 1 dag oudere 
Adriana Hannaart. Samen hadden ze een dochtertje van bij-
na 5 jaar oud: Elly. Arie werkte als gediplomeerd boekhou-
der voor verschillende middenstanders in de regio Leiden, 
waaronder de meubelwinkel van het Joodse gezin van Ernst 
en Jenny Loeb aan de Breestraat 161. Een bijzonderheid van 
de firma Loeb was, dat er – getuige de slagzin: “spreek met 
Loeb en ’t komt in orde” – op afbetaling kon worden ge-
kocht waardoor de zaak veel geld had uitstaan bij klanten.

Al direct na de Duitse inval werd de familie Loeb mikpunt 
van intimidaties die door de bezetter en zijn nationaal-socia-
listische handlangers werden aangemoedigd. De etalagerui-
ten van de winkel werden met biljetten met anti-Joodse leu-
zen beplakt. Onbekenden belden het nummer van de zaak 
om brandstichting of glasschade aan te kondigen. Dochter 
Grete Loeb, directiesecretaresse bij het Rijksmuseum van 
Oudheden werd – ondanks het verzet van de toenmalige 
directeur – vanwege haar Joods-zijn ontslagen. 
Niet-Joden werd streng ontraden om nog langer diensten te 
verlenen aan Joden. In dat toenemend vijandige klimaat was 
het aannemelijk dat er een vertrouwensband groeide tussen 
Joden en anti-Duits gezinde niet-Joden. Arie van de Nadort 
behoorde tot de laatste groep. 
Het eerste schriftelijke bewijs voor Arie’s openlijke kritiek 
op de haatzaaierij tegen Joodse stadsgenoten vond ik in de 
onlangs doorzoekbaar gemaakte database met rapporten 
van de Leidse politie in oorlogstijd. Op zaterdag 13 septem-
ber 1941 staat genoteerd: 

“Te 8 uur – Telefonisch bericht van den boekhouder der 
fa. Loeb, dat op de Breestraat voor de zaak is gekalkt: “Weg 
met de Joden” N.S.D.A.P. Hij is van meening dat dit op-
schrift door hun verwijderd mag worden. Geantwoord dat 
hiervan geen sprake kan zijn.”

Dat de firma Loeb zelfs niet veilig was voor bedreigingen 
van binnenuit bleek, toen vader Ernst op woensdag 15 april 
1942 werd gearresteerd nadat een kantoormedewerker met 
N.S.B.-sympathieën hem had aangegeven vanwege verbo-
den wapenbezit: het ging daarbij om een dolkvormige brief-
opener. Na een detentie van twee weken in Scheveningen en 
een korte invrijheidstelling werd Ernst Loeb op maandag 20 
juli 1942 definitief opgepakt en op transport gesteld om in 
Auschwitz te worden vermoord.
Het is niet waarschijnlijk dat de meubelzaak onder de toe-
nemende repressie en de financiële malaise nog veel omzet 

BREESTRAAT TER HOOGTE VAN NR. 161 BEGIN VORIGE EEUW, COLLECTIE ELO BREESTRAAT TER HOOGTE VAN NR. 161 BEGIN VORIGE EEUW, COLLECTIE ELO 

https://waterambachtleiden.nl/blue-deal
http://www.cultuurparticipatie.nl
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boekte. De klanten die voor de oorlog op afbetaling hadden 
gekocht, hadden na het begin van oorlog weinig zin om hun 
gekochte waar af te betalen. Veel boekhoudkundig werk zal 
het Arie van de Nadort niet hebben opgeleverd. Deson-
danks bleef de band met de familie Loeb intact. 
Toen Arie hoorde, dat er op woensdag 17 maart 1943 een 
grote razzia op Leidse Joden zou plaatsvinden, haalde hij 
Grete Loeb, die als laatste gezinslid in de meubelwinkel was 
achtergebleven, op de Breestraat op, om haar mee naar zijn 
huis te nemen. Terwijl Grete haar tasje voor haar gele ster 
hield, zagen ze onderweg hoe andere Joden door de poli-
tie werden opgepakt. Diezelfde avond nog bracht Arie haar 
weer terug naar huis. Daar aangekomen zagen ze dat de 
huisdeur, die in de steeg om de hoek van de winkel zat, was 
geforceerd en dat er was ingebroken. Grete deed die nacht 
geen oog dicht en nam de volgende 
dag de trein naar Amsterdam waar 
haar broer en haar moeder verble-
ven. Om een kaartje te kunnen ko-
pen moest ze de gele ster van haar 
jas afhalen. Ze stond doodsangsten 
uit.

Terug naar de briefkaart. Het lijdt 
geen twijfel dat Arie van de Nadort 
door zijn loyaliteit aan de familie 
en zijn kritiek op de anti-Joodse 
maatregelen op goede voet stond 
met de familie Loeb. De “iemand, 
die blijkbaar goed met U bekend 
is” waarover Louis schreef, was 
mogelijk Grete Loeb, die op zater-
dag 4 september 1943 vanuit Wes-
terbork naar Theresienstadt werd 
gedeporteerd. Zekerheid daarover 
zullen we niet meer krijgen, want 
het noodlot kwam tussenbeide.

In de archieven stuitte ik onlangs 
weer op de naam ‘van de Nadort’ 
in een nummer van de Nieuwe 
Leidsche Courant, dat ruim een 
maand na de bevrijding verscheen. 
Op vrijdag 8 juni 1945 plaatste de krant het bericht van 
Arie’s overlijden ten gevolge van een ‘noodlottig ongeval’. 
Waaruit dat noodlottig ongeval bestond, werd niet vermeld. 
Wederom een letterlijke greep uit de rapporten van de Leid-
se Politie van maandag 4 juni 1945: 

Te 12.30 uur – Geeft de politie te Oegstgeest kennis, dat 
aldaar te zes uur vijfenveertig is aangereden en gedood, Arie 
van den* Nadort, geboren te Leiden, 29** Juli 1909, wonen-
de te Leiden, Tesselschadestraat 27a. Verzocht wordt de fa-
milie te waarschuwen. Is door agent Eling medegedeeld.” (* 
‘den’ moet ‘de’ zijn  ** ‘29’ moet ‘22’ zijn.)

Na een flinke zoektocht op het web kwam ik Arie’s inmid-
dels 82-jarige dochter Elly van der Kwaak-van de Nadort 
op het spoor. Toen agent Eling Adriana meedeelde dat haar 
echtgenoot was overleden was Elly zes en een half jaar oud. 
Ze kan zich het ontroostbare verdriet van haar moeder na 

al die jaren nog levendig herinneren. Over de toedracht van 
het ‘noodlottig ongeval’ weet Elly te vertellen dat haar vader 
die maandagmorgen in alle vroegte naar zijn werk in Voor-
hout fietste toen hij in Oegstgeest op het fietspad werd aan-
gereden door een militair voertuig, bestuurd door een dron-
ken Canadees. Het toegebrachte letsel: een gebroken nek, 
was zo ernstig dat Arie ter plaatse overleed. Op slag nuchter, 
laadden de soldaten Arie’s overschot in het voertuig, om er 
vijf uur en drie kwartier doelloos mee rond te rijden; tijd die 
ze kennelijk nodig hadden om de moed te verzamelen om 
het ongeluk aan de Oegstgeester politie te melden. 
De broer en een zwager van Arie zetten juridische stappen 
tegen de betrokken soldaten, maar het enthousiasme om 
de verantwoordelijke Canadezen te vervolgen was gering. 
Tijdens het verhoor legden de betrokken militairen tegen-

strijdige verklaringen af; ze scho-
ven de schuld voor het ongeluk op 
Arie af. De Canadese autoriteiten 
traineerden de zaak in de hoop dat 
de familie zou afhaken. Misschien 
rekenden ze erop, dat het krediet 
dat ze als bevrijders hadden op-
gebouwd zou volstaan om ze zo’n 
‘schoonheidsfoutje’ te vergeven. 
Maar de aanklagers gaven niet op. 
Na tien jaar kwam er een eind aan 
de lijdensweg toen de staat Canada 
Arie’s weduwe eenmalig een sub-
stantiële schadevergoeding toeken-
de. De familie vatte het op als een 
late schuldbekentenis en, moe van 
het procederen, liet het daarbij. 

Of Louis na ontvangst van de re-
tourgezonden briefkaart op een 
andere manier heeft geprobeerd 
contact te maken met Arie van de 
Nadort, en wat voor rol de rugzak-
ken hebben gespeeld, is onbekend. 
Elly herinnert zich dat er ‘geheime 
dingen’ werden bewaard onder een 
luik in de zoldervloer van de Tessel-

schadestraat. Daaronder zaten, behalve de verboden radio 
waarmee Arie Radio Oranje beluisterde, ook spullen ver-
borgen die hij in bewaring nam voor anderen; spullen die na 
de bevrijding werden opgehaald door de rechthebbenden. 
Toen de oorlog voorbij was, verklapte moeder Adriana aan 
Elly, dat de kinderwagen van haar broertje Arie (roepnaam 
Harry), die op 8 januari 1944 werd geboren en op 20 juni 
2003 op 59-jarige leeftijd aan een hersenbloeding overleed, 
een dubbele bodem had, waaronder de blaadjes van de il-
legaliteit verborgen zaten, die Arie in de wijk verspreidde. 
Ook vertelde ze hoe bang ze was geweest, toen er in janua-
ri 1945 in het Morskwartier een razzia plaatsvond. Terwijl 
Arie zich onder het luik op zolder had verstopt, hield Adri-
ana een verdieping lager de adem in, doodsbenauwd dat de 
Grüne Polizei bij hen zou aanbellen en de dubbele bodem 
in de kinderwagen of het luik op zolder zou ontdekken; wat 
gelukkig niet gebeurde.

Het overschot van Arie van de Nadort werd op zaterdag 9 
juni 1945 op de begraafplaats Rhijnhof ter aarde besteld. 

  
ARIE VAN DE NADORT (1909ARIE VAN DE NADORT (1909--1945) IN UNIFORM, DE FOTO IS WAAR-1945) IN UNIFORM, DE FOTO IS WAAR-
SCHIJNLIJK GEMAAKT TOEN HIJ IN OKTOBER 1939 OPGEROEPEN SCHIJNLIJK GEMAAKT TOEN HIJ IN OKTOBER 1939 OPGEROEPEN 
WAS VOOR MOBILISATIE EN IN UTRECHT GESTATIONEERD WAS.WAS VOOR MOBILISATIE EN IN UTRECHT GESTATIONEERD WAS.
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Het verlate oorlogsslachtoffer werd 35 jaar. Hij liet een 
vrouw en twee kinderen achter. Ook al bewaart Elly fijne 
herinneringen aan de dag waarop ze samen met haar broer-
tje, moeder en vader en een grote groep Leidenaars op de 
Morsweg de bevrijding vierde, de Dodenherdenking op 4 
mei en de viering van het einde van de tweede wereldoorlog 
zullen bij haar levenslang tegenstrijdige gevoelens oproepen. 
Moeder Adriana heeft na Arie nooit meer een nieuwe rela-
tie gewild.

Grete Loeb, die achtereenvolgens in Barneveld, Wester-
bork, Theresienstadt en Zwitserland verbleef, overleefde de 
oorlog. Toen ze na de bevrijding berooid in Leiden terug-
keerde liet ze Adriana van de Nadort, als provisorische blijk 
van waardering voor de verdiensten van Arie en als troost 
voor het verlies van haar echtgenoot, iets uitzoeken uit de 
restanten van de geschonden meubelzaak. 
Na vader Ernst Loeb werden ook moeder Jenny en de zoons 
Herbert en Hans Loeb en hun echtgenotes opgepakt en in 
de vernietigingskampen vermoord.

Bronvermelding 
Voor deze geschiedenis maakte ik gebruik van informatie van 
Elly van der Kwaak-van de Nadort, Jeanette Loeb, Liesbeth 
Molenberg en gegevens van de databases van Erfgoed Leiden 
en Omstreken (https://leiden.courant.nu/) en Dossier 071 
(https://dossier071.nl/) •

BERICHTEN 
Wim Brugman (WB), Jacqueline Mos (JM), Carla van der 
Poel (CvdP), Marjolijn Pouw (MP), BC De Doelen: Giny 
Schoemaker en Theresa Steeman (GS & TS), Werkgroep Van 
der Werfpark: Huub Frencken (HF), Eduard Groen (EG), 
Adri Klaassen (AK)    

PAL LEIDEN BESTUUR
PAL Leiden bestuur
Uitnodiging voor de vanwege corona uitgestelde ledenvergaderin-
gen van april 2020 en april 2021. De agenda en de stukken zijn te 
vinden op www.palleiden.nl.
• Datum: 6 oktober 2021, aanvang 19.45 uur 
• Plaats:  Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden
De agenda bevat een voorstel tot statutenwijziging. Krachtens 
de statuten kan er pas een besluit genomen worden als tenminste 
de helft van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging 
zich in de vergadering over het voorstel hebben uitgesproken. 
(Stemgerechtigd zijn leden die hun jaarlijkse contributie hebben 
betaald.) Mocht er op 6 oktober geen quorum zijn dan is er  een 
tweede ledenvergadering nodig, met op de agenda uitsluitend de 
Statutenwijziging en de wijziging van het Huishoudelijk regle-
ment. Deze wordt gehouden op: 
• Datum: 13 oktober 2021, aanvang 19.45 uur 
• Plaats:  Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden.

PIETERSWIJK
Breestraat-Mosterdsteeg-Botermarkt-Choorlammersteeg 
blok | Hof van Zurloh Voor zover we weten zouden voor de 
bouwvakvakantie de damwanden worden ingebracht. Het materi-
aal en het materieel wordt in de ochtenduren aangevoerd over de 
Botermarkt. Na de vakantie begint men met het aanbrengen van 
de funderingspalen. ( JM)

ACADEMIEWIJK 
Doeleneiland | Op 2 april is het Ontwerp bestemmingsplan 
Humanities Campus ter inzage gelegd. Hierop zijn door ver-
schillende zienswijzen ingediend, zie: http://doelencomplex.
nl/2021/06/12/zienswijzen-op-ontwerp-bestemmingsplan-hu-
manities-campus/
Op 8 juni kreeg de gemeenteraad een brief van het college van 
burgemeester en wethouders over de campusplannen. Dankzij 
Sleutelstad Media kwamen de bewoners daarachter, omdat zij 
ons om een reactie vroegen. Pas op 16 juni werden wij door Carlo 
Cornelissen, de projectmanager van de Humanities Campus, op 
de hoogte gesteld van deze collegebrief. Tot onze grote ergernis 
wederom via een gekopieerd A-viertje, ook ontbraken de bijlagen. 
Nadat we hierover geklaagd hadden werden deze fouten hersteld. 
Verder kregen we op 15 juni de draagvlakmeting van De Sleutels 
in de bus. Op 15 juli werden eerst de Bewonerscommissie van het 
Doelencomplex en aansluitend de bewoners door woningbouw-
vereniging De Sleutels op de hoogte gesteld van de uitslag van de 
draagvlakmeting. Duidelijk was dat er onder de bewoners geen 
draagvlak is voor de sloop van hun huizen: 63% is daartegen. De 
Sleutels besloot daarop Doelencomplex niet aan de universiteit te 
verkopen. Het College van Bestuur van de Universiteit en het col-
lege van burgemeester en wethouders bespreken eind augustus het 
vervolgproces. Daarna is de gemeenteraad aan zet. Het lot van ons 
als bewoners ligt dus in hun handen. (BC De Doelen GS & TS)

LEVENDAAL – WEST
Garenmarktplein opnieuw evenementenplein? | De wethouder 
heeft een breed samengestelde werkgroep waarin ook PAL Leiden 
is vertegenwoordigd de opdracht gegeven om een nieuwe loca-
tieprofiel te ontwikkelen voor evenementen op het vernieuwde 
plein. De inrichting van het plein beperkt het soort evenementen. 
Dat je daar kunt houden. Tot nu toe is daar weinig begrip voor.  
PAL Leiden stelde voor om op het plein geen categorie 3 evene-

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!

https://leiden.courant.nu
https://dossier071.nl
http://www.palleiden.nl
http://doelencomplex.nl/2021/06/12/zienswijzen-op-ontwerp-bestemmingsplan-humanities-campus/
http://doelencomplex.nl/2021/06/12/zienswijzen-op-ontwerp-bestemmingsplan-humanities-campus/
http://doelencomplex.nl/2021/06/12/zienswijzen-op-ontwerp-bestemmingsplan-humanities-campus/
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menten toe te staan (maximaal 90 decibel); categorie 2b (maxi-
maal 85 decibel); categorie 2a evenementen (maximaal 80 de-
cibel) 5 maal toe te staan en categorie 1 evenementen 13 maal 
waarvan de helft met onversterkt geluid. 
Gemeente: deze wil wel categorie 3 evenementen toelaten en meer 
categorie 2a en 2b evenementen.  Ze laat in het midden hoeveel 
van de categorie 1 evenementen versterkt geluid mogen maken. 
Hieronder de details. 

Toegestane soorten en aantallen evenementen  op 
Garenmarktplein   
a:  Voorstel PAL-wijkvereniging 
b:  Voorstel gemeente  
 15 juli ’21; vastgestelde Evenementenkalender

*)  Voorbeelden van evenementen
Categorie 1 versterkt en onversterkte muziek: markten, braderie-
en, singer song writers; straattoneel, tentoonstellingen

Categorie: 2a Marathon, Rrrollend Leiden, Museumnacht

Categorie 2b Minikoraal, Pleintaptoe, Werfpop, 
Peurbakkentocht, Lakenfeesten

Categorie 3 Drie Oktober Feestavond 

**) Max. aantal dagen per jaar
9 excl. 3 Octobervieringen; Max. aantal bezoekers  ca. 4000 
(HF & JD)

Steenschuur | Restauratie Carillon Lodewijkskerk Op 4 juli 
werd het gerestaureerde Eijsboutscarillon van de Lodewijkskerk 
op het Steenschuur ingewijd met een concert door Levina Pors, de 
beiaardier van het Stadhuiscarillon. Bij de restauratie is het klok-

kenspel voorzien van een (digitaal) stokkenklavier, waarmee het 
voortaan met de hand en op afstand te bespelen is. De financie-
ring gebeurde voor de helft door het kerkbestuur, de andere helft 
kwam van een wijkbewoner die met dat doel een bedrag voor de 
restauratie naliet aan de kerk; de muziek was zijn houvast in moei-
lijke tijden en hij maakte zich zorgen over de slechte staat van het 
carillon. Het stokkenklavier werd met geld van het Leids Carillon 
Genootschap aangeschaft, dat daarvoor een crowdfunding startte. 
De pastoor sprak zijn vreugde uit over de opheffing van de ‘clock-
down’, een duet het stadhuiscarillon ligt voor de hand als de res-
tauratie van het stadhuis voltooid is. (MP)  

Jan van Houtkade | Singelpark Het college van B&W besprak 
op 20 april het kaderbesluit Jan van Houtkade. Op 17 juni werd 
de mogelijkheid geboden om in te spreken bij behandeling van 
het besluit in de commissievergadering Leefbaarheid en Bereik-
baarheid. Op 1 juli zouden de inspraakreacties in de commissie 
behandeld worden, maar dat is verschoven naar begin september. 
De projectgroep werkt intussen verder aan de lopende onderzoe-
ken. (MP)

Van der Werfpark | De renovatie van het Van der Werfpark is 
afgerond en de nieuwe aanplant schiet wortel. Hier en daar nog 
schriel en weinig divers, maar gelukkig hebben de beschermings-
maatregelen gewerkt. Maar hoe zorgen we ervoor dat het park 
weer in oude glorie kan groeien en bloeien en hoe voorkomen 
we incidenten en hinder? Met het oog daarop hebben we enkele 
voorstellen gedaan aan de gemeente, maar deze zijn niet   overge-
nomen. We hebben voorgesteld de beoogde evaluatie niet alleen 
te richten op het doorgaande-fietsers-probleem maar breder en 
degelijker uit te voeren, zodat het beheer en de consistente hand-
having van dit kwetsbare park van een deugdelijke onderbouwing 
wordt voorzien. Te beginnen met het aangeven van  de parkregels, 
die onvolledig zijn en niet toegankelijk voor de gebruikers. Voor-
komen is immers beter dan genezen! 
Omdat hierover geen overleg met de ambtenaren mogelijk bleek 
hebben we ons tot wethouder Ashley North gewend, die daarop 
via zijn ambtenaren liet weten dat de evaluatie niet zal worden 
aangepast en dat: “de overlast die buurtbewoners ervaren in de 
parken de aandacht heeft binnen de gemeente. Door de lokale 
driehoek van burgemeester, politie en officier van justitie zijn er 
maatregelen getroffen om overlast in de Leidse parken tegen te 
gaan. Die maatregelen worden in de driehoek geëvalueerd”.
De slogan ‘Samen maken we stad’ is blijkbaar ver achter de hori-
zon verdwenen. Enkele van de nieuwe bankjes zijn inmiddels be-
klad. (Werkgroep Van der Werfpark: HF, EG en AK)

Categorie 1 *) Categorie 2a *) Categorie 2b *) Categorie 3 *)

Geluid MAX. 70 DB(A) MAX. 70 DB(A) -- 80DB(C) 80DB(C) MAX. 80 DB(A) MAX. 80 DB(A) -- 90DB(C) 90DB(C) MAX. 85 DB(A) MAX. 85 DB(A) -- 95DB(C) 95DB(C) MAX. 90 DB(A) MAX. 90 DB(A) -- 100DB(C) 100DB(C)

Geluid ONVERSTERKT & ONVERSTERKT & 
VERSTERKTVERSTERKT VERSTERKTVERSTERKT VERSTERKTVERSTERKT VERSTERKTVERSTERKT

Max. eindtijd 20 RESP. 23 UUR20 RESP. 23 UUR 23 UUR, WEEKEND 24 UUR23 UUR, WEEKEND 24 UUR 23 UUR; WEEKEND 24 UUR23 UUR; WEEKEND 24 UUR 3 OKT.: 02.00 UUR3 OKT.: 02.00 UUR

Aantal dagdelen **)

a.  voorstel  
      PAL Leiden

13 (1/2 VERSTERKTE MUZIEK13 (1/2 VERSTERKTE MUZIEK 55 33 00

a.  incl. 3 Okt. vieringen KINDERSPELENKINDERSPELEN
PLEINTAPTOEPLEINTAPTOE

SENIORENVOORSTELLINGSENIORENVOORSTELLING
MINIKORAALMINIKORAAL

b.  voorstel 
     Gemeente

1111 77 55 22

b. incl. 3 Okt. vieringen KINDERSPELENKINDERSPELEN
PLEINTAPTOEPLEINTAPTOE
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28 | Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West

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

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
ARTIKELEN EN GESPREKKENARTIKELEN EN GESPREKKEN | Jacques van Alphen, Gerry van Bakel, 
Ronald Boezaard, Jan Demper, Wim Brugman, Ruurd Halbertsma, 
Familie van der Hulst, Hans Heestermans, Bep Kastelijns, Marco 
Langbroek, Carla Matthee, Edwin Orsel, Els Olden, Jan Pieters, José 
Plevier, Carla van der Poel, Marjolijn Pouw, Aaf Verkade, Marijn 
Versteegen, Roeland van Wely, Kees Walle, Waterschap Leiden: Jan 
Wieles &Ton van der Zon  

BERICHTENBERICHTEN | Wim Brugman, Jacqueline Mos, Carla van der Poel, 
Marjolijn Pouw, Bewonerscommissie De Doelen: Giny Schoemaker 
en Theresa Steeman , Werkgroep Van der Werfpark: Huub Frencken, 
Eduard Groen en Adri Klaassen  

FOTO’S EN ILLUSTRATIES FOTO’S EN ILLUSTRATIES | Arjan Broekman, Erfgoed Leiden en Om-
streken (ELO), Caroline Han, Sarah Hart, Internet, Esther Kok, 
Marco Langbroek, Carla Matthee, Rob Overmeer, Lodewijk van 
Paddenburgh, Carla van der Poel, Jan Poels, Roland van Vliet, Pie-
ter-Jan de Vos

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

BESTUURBESTUUR 
Aart Martin de Jong 
voorzitter
Fred van der Loo 
secretaris-penningmeester, nieuwsbrief 
Marika Keblusek    
aspirant bestuurslid
Wim Brugman 
bestuurslid
Jan Demper
bestuurslid | distributie Hart van de Stadkrant

HART VAN DE STADKRANTHART 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.

NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF | 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.

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

VASTE MEDEWERKERSVASTE MEDEWERKERS | Jacques van Alphen, Sarah Hart (foto’s), 
José Plevier, Marijn Versteegen, Roeland van Wely
OPMAAKOPMAAK | Sanne Dresmé
WEBSITEWEBSITE | Hans Tebra
DRUKWERKDRUKWERK | Drukkerij van der Linden, Vliet 4a – 6 Leiden
BEZORGING | ORGANISATIEBEZORGING | ORGANISATIE Jan Demper
BEZORGERSBEZORGERS | Rita Blankenberg, Sarah Hart, Aart Martin de Jong, 
José Plevier, Ank Poland, Marjolijn Pouw, Marcel Schikhof, Henk 
van der Wal

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Bewoners kunnen via de app Mijn Gemeente losse 
stoeptegels, defecte lantaarnpalen, omver gereden 
paaltjes, volle vuilcontainers en dergelijke melden bij 
de gemeente. Melden kan ook ook via 14071 of 
www.leiden.nl/melding
Wijkagent Dennis Perdok: 0900-8844    

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 
Martin Oppelaar: 14071 of m.oppelaar@leiden.nl

Gemeentelijke Diensten 14071
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