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Ben Zech en Aart Martin de Jong geven een toelichting
De zeven wijkverenigingen van de binnenstad en de Zeehelden-
buurt hebben onlangs de fracties van de gemeenteraad hun Mani-
fest Wonen en Leven in de Leidse Binnenstad 2022 – 2026 aange-
boden. Ze bepleiten daarin een gelijkwaardige plaats in het overleg 
met de gemeente als andere economisch belangrijke gesprekspart-
ners, zoals Citymarketing, de winkeliersverenigingen, de universi-
teit en de horeca- en evenementenbranche. Ze zouden graag naar 
een bewoners-adviesraad toe willen. Nu hebben ze weinig in te 
brengen als het om het beleid gaat. In 2020 hebben ze het overleg 
met de gemeente opgeschort uit onvrede over de manier waarop 
die omgaat met bewonersparticipatie. 
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Ben Zech, voorzitter van buurtvereniging De Put in de 
oude Morsch en onze eigen voorzitter Aart Martin de Jong 
spreken hun onvrede uit en geven aan wat er naar hun idee 
moet veranderen. Ze hebben allebei de nodige ervaring op 
beleids- en uitvoeringsvlak. Ecoloog Ben als projectleider, 
senior beleidsmedewerker, diplomaat en lid van de Leidse 
Milieuraad en organisator Aart Martin als projectontwik-
kelaar / manager samenlevingsopbouw in Rotterdam.  

Ben Zech en Aart Martin de Jong: “Ons manifest vloeit 
voort uit de in 2020 opgeschorte samenwerking met de 
gemeente. In 2021 voerden we gesprekken met Ashley 

door Marjolijn Pouw
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North en Marleen Damen en daaruit kwamen afspraken 
voort over de betrokkenheid van bewoners. Die bleken tel-
kens opnieuw een zoethoudertje en de gemeente weigerde 
ook te praten over een gelijkwaardige advies functie voor 
de wijkverenigingen. Daarop besloten we als de zeven wijk-
verenigingen van de Binnenstad, intussen versterkt met de 
Buurtvereniging Zeeheldenbuurt Leiden, om een manifest 
te schrijven over hoe wij participatie zien en dat alle poli-
tieke partijen aan te bieden. We willen een positie die ge-
lijkwaardig is aan die van de andere economisch belangrijke 
stadspartners. Verder willen we van tevoren bij de ontwikke-
lingen worden betrokken en niet, zoals nu, pas achteraf als 
alles al rond is. Partners als de universiteit, de winkeliers, de 
3 October Vereeniging, Centrummanagement Leiden en de 
horeca hebben veel invloed. De gemeente vraagt ons als be-
woners wel naar onze mening over stadszaken, “ ze halen die 
mening op” zoals ze dat noemen, maar het resultaat wordt 
niet met ons besproken. Je moet maar afwachten of je de 
uitkomst ooit te zien krijgt. 

We kunnen bij voorgenomen raadsbesluiten onze ziens-
wijze wel indienen, maar als collectief zijn we formeel geen 
belanghebbende. We kunnen hooguit onze mening geven 
maar die heeft geen status en kan zomaar genegeerd worden, 
wat ook stelselmatig gebeurt. Een bewonersadviesraad, zo-
als wij voorstaan, zou al in een vroeg stadium bij de beleids-
vorming en uitwerking van plannen betrokken moeten wor-
den. We willen weten welke kant het uitgaat en aan welke 
criteria stadsontwikkeling moet voldoen. Binnen welke ka-
ders moeten plannen worden uitgevoerd? Nu is dat gissen. 
Neem toerisme, wat wil je daarmee in je stad? Dag in dag uit 
scheepsladingen dagjesmensen binnen halen die weinig te 
besteden hebben en veel rommel achterlaten, of richt je je 
op bezoekers van culturele evenementen die meer bij Leiden 
als universiteitsstad passen? Hoe ga je om met feesten voor 
jongeren, die vandaag de dag helaas ondenkbaar zijn zon-
der drank en drugs en hoe voorkom je dat die uit de hand 
lopen? Horen die wel thuis in een dichtbevolkte stad waar 
veel gezinnen met kinderen wonen? Hoe ontwikkel je be-
leid op dat terrein en hoe motiveer je als gemeenteraad je 
besluiten? Advies win je niet achteraf in, maar van tevoren. 
Dan kun je de uitkomst bespreken op informatieavonden.” 

Black box
“Ingewonnen advies en informatie over de wensen van 
bewoners verdwijnen nu in een black box, in dit geval de 
ambtelijke organisatie. Men buigt zich er vast en zeker over 
op het Stadskantoor, maar hoe verloopt daar de discussie? 
Meestal komt er een besluit uit waarvan je je afvraagt welke 
overwegingen en motieven eraan ten grondslag liggen. Be-
sluiten zijn de verantwoordelijkheid van B&W, dat weten 
wij ook wel, maar je kunt als bestuur je overwegingen wel 
inzichtelijk maken. Dat zou een hoop onvrede schelen en 
mensen nauwer bij de ontwikkelingen betrekken. Nu weet 
je niet waarom iets wel of niet kan en dat is frustrerend. 
Stroomlijn het proces, structureer het.
Neem het Bestuurlijk overleg met de ondernemers. Het is 
economisch gericht, maar vanwege het effect op de leef-
baarheid zouden bij besluiten ook wij als wijkverenigingen 
betrokken moeten worden. Wat is er tegen om ons in een 
adviesraad op te nemen? Wij zijn ervaringsdeskundigen, wij 
kennen de gevolgen als het uit de hand loopt en kunnen hel-
pen om dat te voorkomen. Door hier samen aan te werken 
zouden we de scherpe kantjes ervan af kunnen halen en zou 
het een stuk leuker worden. Nu heerst er onder bewoners 
vaak onvrede en norse gelatenheid als de gemeente ergens 
mee aankomt en dat overschaduwt wat wel goed gaat. Dat 
kan ook anders, er zijn voorbeelden genoeg van.”

De rol van wijk- en buurtverenigingen
“De gemeente ziet wijk- of buurtverenigingen nog te vaak 
als feestneuzen die jaarlijks een buurtborrel of barbecue or-
ganiseren, of een kinderpartijtje op Koningsdag. Maar wij 
zijn het amateurstadium allang voorbij en bespreken met 
onze achterban, leden en niet-leden, beleidszaken die ver-
gaande consequenties kunnen hebben voor hun buurt, zoals 
verkamering, parkeren, evenementen, groen of hoogbouw. 
We willen meer invloed hebben op ontwikkelingen. In de 
gesprekken met de uitvoerende ambtenaren gaat het vaak 
wel goed, maar de bestuurslaag en het management lijken 
van de ondersteuning losgekoppeld. Ambtenaren weten 
vaak niet welke kant het opgaat bij een besluit. Ze zijn ver-
antwoordelijk voor het goede verloop van de burgerpartici-
patie, maar als het anders uitpakt dan bij de besprekingen 
met bewoners als wenselijk naar voren is gebracht dan ko-
men ze klem te zitten. Betrek de managementlaag erbij als 
er iets uit te leggen valt. Dan maak je de besluitvorming 
transparanter. 
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In Leiden is er nog te vaak sprake van partijen die elkaar te 
lang en te goed kennen. Er wordt dan wat gerommeld en je 
krijgt niet scherp welke belangen er spelen. Topambtenaren 
communiceren rechtstreeks met hun wethouders, maar die 
zijn vaak niet geïnteresseerd in genuanceerde afwegingen. 
Zij voeren het coalitieakkoord uit. Dat is dichtgetimmerd 
en biedt geen ruimte voor inspraak. Het vaste antwoord op 
vragen over alternatieven luidt: ‘daar is geen geld voor’, maar 
in feite betekent het dat er in het akkoord geen ruimte voor 
was. De noodzaak van meer participatie is evenwel door alle 
fracties beaamd. Het moet dus anders. Ideeën genoeg, het 
gaat erom hoe de politiek na de verkiezingen gaat reageren. 
Daar zijn we erg benieuwd naar.”

Praatforum of burgerforum?  
“Alle fracties hebben hun medewerking toegezegd bij de 
ontwikkeling van een burgerforum, maar we verschillen van 
mening over de vorm. Er bestaat nu al zo’n panel, maar dat 
is door de gemeente op willekeurige basis samengesteld en 
de gemeente bepaalt ook de onderwerpen. Eigenlijk is het 
meer een praatforum dan een  burgerforum. Wij willen niet 
afwachten, maar structureel meepraten en proactief hande-
len. Als het in een burgerforum gebeurt dan moet het maar 
zo, maar dan wel onder onze voorwaarden. Dan moet het 
om structureel overleg gaan. We moeten wel uitwerken hoe 
de communicatie verloopt met onze achterban. Dat is nog 
best lastig, want voor veel mensen is de gemeentepolitiek 
een ver-van-mijn-bed-show. Een paar mensen zijn geïnte-
resseerd, de rest wordt pas wakker als het om de wijkborrel 
of de buurtbarbecue gaat, of als het te laat is en ze met de 
uitvoering van plannen geconfronteerd worden. Dan krij-
gen wij dat op onze boterham. Als wij onze reactie op be-
leidsstukken op de website zetten krijgen we helaas nog te 
weinig respons. Dat moeten we op de een of andere wijze 
zien te veranderen en dat zal niet meevallen. Het vereist een 
cultuuromslag, maar hoe doe je dat? Daar zouden we met 
de gemeente ook wel eens vrijuit over willen praten, zonder 
dat het meteen tot (schijn)oplossingen leidt. Gewoon om 
de vragen helder te krijgen.”

Gematigd optimisme
“Je moet je ambities niet te hoog stellen, dat geeft alleen 
maar frustratie. Leiden werkt aan een Omgevingsvisie 2040, 
de toekomstvisie voor de stad. De gedachte is dat Leiden 
de aantrekkelijkste stad van het land wordt, maar als je die 
ambitieuze voornemens bekijkt dan bekruipt je al gauw de 
gedachte dat het niet allemaal op onze postzegel kan. Niet 
alles kan in een vloek en een zucht gerealiseerd worden. 
Wees reëel en stel prioriteiten. Zoek dan eerst draagvlak bij 
je bewoners. 

Ook wij zullen ons moeten beraden: gaan we als afzonder-
lijke verenigingen verder, bundelen we de krachten en zo ja 
in welke vorm? We willen een formeel collectief vormen als 
het om zaken gaat die de hele binnenstad raken en buurt-
kwesties in afzonderlijke panels kunnen behandelen. Daar 
moeten we goed over nadenken. Zoals het nu gaat moet het 
niet blijven, los van elkaar zijn we blijkbaar geen factor van 
belang.” •
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BESTUUR

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
25 APRIL 2022 25 APRIL 2022 •• HUIS VAN DE PASSER, STEENSCHUUR 6 HUIS VAN DE PASSER, STEENSCHUUR 6
 
Programma:  
19.45 uur   Inloop met koffie en thee
20.00 uur   Presentatie en rondleiding Huis van de Passer
20.30 uur   Algemene Ledenvergadering 2022
22.00 uur   Afsluitende borrel, aangeboden door het bestuur   
                     van PAL Leiden

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen van de voorzitter en binnengekomen 
stukken  

3. Verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen 
d.d. 6 oktober 2021 en 26 januari 2022 

4. Jaarverslag 2021 
a. Jaaroverzicht 2021
b. Jaarrekening 2021 en begroting 2022
c. Verslag en Advies van de Kascommissie bestaande 
uit de heren Ruud Breedveld en Jan Wieles.
d. Decharge van het bestuur: voorgesteld wordt het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur 
en beleid
e. Benoeming leden van de Kascommissie: na tijdens 
de ALV van 6 oktober 2021 voor een derde termijn te 
zijn herbenoemd treedt de heer Ruud Breedveld thans 
definitief af. De vergadering wordt verzocht een kandi-
daat voor te stellen. Deze benoeming geldt krachtens 
artikel 14, lid 3 van de statuten voor een termijn van 3 
jaar. De benoemde kandidaat zal dan met de in okto-
ber 2021 benoemde heer Jan Wieles de Kascommissie 
vormen.  

5. Wijziging Huishoudelijk Reglement (HR) 
Tijdens de bespreking van het door het bestuur 
voorgestelde gewijzigde HR op de ALV van 6 ok-
tober 2021 is een tweetal vragen gesteld waarop het 
bestuur het antwoord toen niet paraat had. Om die 

reden heeft het bestuur het voorgestelde HR toen 
niet in stemming gebracht. Die vragen zijn inmiddels 
beantwoord, waarna de vragensteller te kennen heeft 
gegeven daarin te berusten. De herziening van het HR 
is noodzakelijk vanwege het feit dat diverse bepalingen 
in het reglement niet meer stroken met de huidige 
wettelijke regelgeving en/of nu (beter) in de aangepas-
te statuten zijn opgenomen. Het gewijzigde HR wordt 
hierbij aan de ALV ter vaststelling voorgelegd. 

6. Bestuur 
a. Aftredend en niet herkiesbaar: De zittingstermijn 
van de voorzitter Aart Martin de Jong is in de ALV van 
6 oktober 2021 met één jaar verlengd. Dit betekent 
dat hij in deze vergadering definitief dient af te treden. 
Helaas hebben zich tot het moment van publicatie van 
deze agenda geen kandidaten voor de vervulling van 
de te ontstane vacature gemeld. Hiermee dreigt een 
onderbezetting in het bestuur te ontstaan en wordt de 
bestuurlijke continuïteit bedreigt.
Hierbij komt dat Aart Martin zich de laatste jaren 
intensief heeft bezig gehouden met de totstandkoming 
van de samenwerking van de wijkverenigingen in de 
binnenstad en is hij voorzitter van het voorzittersover-
leg van dat prille samenwerkingsverband. Met name ter 
zake van het onderwerp Participatie heeft u daarvan 
het nodige kunnen lezen in de wijkkrant en de media. 
Mede dankzij zijn niet aflatende inspanningen om op 
een aantal gemeenschappelijke onderwerpen als de 
Horecavisie, het Evenementenbeleid en het recente 
Verkiezingsmanifest zijn de betrokken wijkverenigin-
gen erin geslaagd met één mond te spreken. Dat proces 
is echter nog niet af en moet leiden tot erkenning van 
de samenwerkende wijkverenigingen door de gemeente 
als een adviserend instituut in plaats van uitsluitend als 
individuele belanghebbenden. Ook die voortrekkers-
rol vanuit zijn functie van voorzitter van PAL Leiden 
vraagt om continuïteit.
Voor het bestuur is dit een reden de vergadering bij 
hoge uitzondering voor te stellen Aart Martin nog-
maals voor één jaar te herbenoemen.
Aftredend en herkiesbaar: Bestuurslid Wim Brugman 
dient volgens rooster af te treden en is beschikbaar 
voor een tweede termijn conform de nieuwe statuten 
voor 4 jaar. Voorgesteld wordt hem te herbenoemen.
b. Benoeming nieuwe bestuurders: Ondanks herhaal-
de oproepingen in de wijkkrant en de Nieuwsbrief 
hebben zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie 
gemeld. Niettemin meent het bestuur dit onderwerp 
toch te moeten agenderen voor het geval in de perio-
de tot de vergadering een kandidaat zich alsnog nog 
beschikbaar stelt. U zult daarover dan nader geïnfor-
meerd worden. 

7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag en sluiting

NB 1: De stukken voor de vergadering (verslagen ledenver-
gaderingen oktober 2021 en januari 2022, Jaarverslag 2021 
(financieel en inhoudelijk), de bevindingen van de Kas-
commissie) vindt u op onze website: www.palleiden.nl.
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NB 2: Er zijn nog vacatures in het bestuur. Kandidaten 
kunnen zich tot 24 uur voor het begin van de vergadering 
aanmelden via info@palleiden.nl. Om misverstanden te 
voorkomen wijzen wij u er op dat de huidige statuten be-
palen dat ook niet-leden toegang tot de vergadering, maar 
geen stemrecht hebben. Indien u nog geen lid bent en wel 
als stemgerechtigd lid de vergadering wilt bijwonen, dan 
adviseren we u om u zo snel mogelijk bij het bestuur als lid 
aan te melden. U kunt dan tijdens de vergadering kennis-
maken met onze vereniging, ons werk en onze leden. 

NB 3: Tijdens de vergadering worden mogelijk foto’s ge-
maakt voor publicatie in de Hart van de Stadkrant of voor 
de website. Indien u dat niet wenst kunt u dat aangeven op 
de presentielijst. Met vriendelijke groet en hopelijk tot 28 
april a.s.

Het bestuur van PAL Leiden
Leiden, april 2022

BUREN

CHRIS UHLENBECK
door Charlotte Boschma

Wie is er niet geïntrigeerd door Japanse houtblokpren-
ten? Die vrouwen met prachtige kimono’s en wonderlijke 
haardracht, samoerai met verwrongen gezichten, die brug 
in de regen en natuurlijk de berg Fuji. En de iconische grote 
golf van Hokusai, die je overal ziet, ik heb er zelfs een mond-
kapje van. Op de eerste verdieping van het Sieboldhuis is 
een kleine galerie waar Japanse prenten worden verkocht. 
Voornamelijk traditionele maar ook moderne prenten en 
kalligrafie, scrolls, boeken en lakwerk. Chris Uhlenbeck is 
de galeriehouder.

Hoe het begon
Chris Uhlenbeck begon in 1972 in Leiden met de studie ge-
schiedenis, stapte over naar antropologie en deed veldwerk 
in Afrika. Toen hij in Londen promotieonderzoek deed 
naar Bantoerituelen, kwam hij in aanraking met Japanse 
prenten. Hij was meteen verslaafd: “Ik kocht drie prenten, 
die ik op mijn bank zette en waar ik uren naar zat te kijken. 
Later kocht ik er nog tien bij en terug in Nederland wilden 
vrienden de prenten meteen kopen. Omdat ik weinig geld 
had, zag ik het als een goede manier om een beetje te verdie-
nen. Mijn plan was zelf een verzameling op te bouwen maar 
na een tijdje heen en weer reizen en prenten kopen en ver-
kopen, merkte ik dat ik het handelen interessanter vond dan 
verzamelen. En zo begon ik, vanuit huis. Ik heb de antropo-
logie achter me gelaten en nooit meer achterom gekeken. 
Mijn proefschrift ligt nog steeds onaf op zolder.”
 
De keus voor Japan was bijzonder gezien de geschiedenis 
van de familie Uhlenbeck. Chris Uhlenbeck: “Mijn ouders 
hebben in een jappenkamp gezeten en mijn oudste zus is 
er geboren. Mijn vader heeft het ternauwernood overleefd. 
Toch is hij later gewoon naar Japan gegaan en heeft hij con-
tact gehad met Japanse hoogleraren. Maar hij droomde nog 
wel iedere nacht van het kamp. Dit verleden heeft mij echter 
niet weerhouden om me met Japan bezig te houden en mijn 
familie heeft mij nooit tegen gehouden. Het blijft wel een 
complex onderwerp om in Japan aan de orde te stellen.”

Langebrug, Breestraat, Rapenburg
In 1988 begon Uhlenbeck een winkel aan de Langebrug 
34, met prenten en boeken. Hij had de grootste collectie 
boeken op het gebied van Japan – kunst, reizen, foto’s. De 
winkel verhuisde naar de prachtige 13e eeuwse kelder in het 
pand van Bleijenberg aan de Breestraat. In 2005 maakte hij 
de overstap naar het Sieboldhuis aan het Rapenburg: “Ik 
kwam kort voor de opening een keer in het Sieboldhuis en 
zag dat de bovenverdieping leeg was. De huurder die er zou 
komen had afgezegd. Toen ik vroeg of ik er met mijn galerie 
in mocht, zeiden ze tot mijn verbazing ja. We hebben een 
mooie samenwerking. Het Sieboldhuis heeft geen inhou-
delijk conservator en daarom kan ik helpen met praktische 
vragen en het opzetten van tentoonstellingen.” 
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Uhlenbeck: “De handel is één deel van mijn werk. Ik koop 
de prenten in Japan, waar ik vóór corona zo’n drie keer per 
jaar naar toe ging. Mijn klanten zijn particulieren, maar ook 
musea, wereldwijd, ook Japanse. Verder bestaat mijn werk 
uit het schrijven van catalogi en andere boeken. Met mijn 
academische opleiding vind ik het leuk om naast de handel 
ook onderzoek te doen. En dan doe ik nog conservatorwerk. 
Ik heb talloze tentoonstellingen georganiseerd, eerst in de 
winkel en daarna over de hele wereld, New York, Yokohama, 
Lausanne, Parijs. Wat ik overigens geweldig vind, is dat er de 
laatste tijd een grote belangstelling van jongeren is voor de 
Japanse prent. Onze clientèle veroudert gewoon niet. Ook 
het Sieboldhuis heeft veel jonge bezoekers.” 

Moderne kunst
Behalve de traditionele houtblokprenten verkoopt Chris 
Uhlenbeck ook moderner werk. Hierover vertelt hij: “Als 
je het zo lang doet als ik het nu doe, komt er ook een soort 
verveling. Hoe prachtig de prenten ook zijn, het is altijd 
hetzelfde. Ik heb ze al 100.000 keer gezien. Het is veel span-
nender om moderne kunst te verkopen, want je moet een 
goed oog hebben voor wat verkoopt. De prenten hoef ik 
alleen maar te vinden en dan verkoop ik ze toch wel omdat 
de kunstenaars zo beroemd zijn. Maar moderne kunstenaars 
kies ik zelf – vind ik het mooi en zouden mijn klanten het 
mooi vinden? De bevrediging is veel groter als je een moder-
ne prent verkoopt. Mijn uitgangspunt is: als niemand het 
koopt dan hou ik het zelf en hang ik het thuis op. Gelukkig 
hangt daar nog maar heel weinig!”

Van Gogh
Uhlenbeck zou met pensioen kunnen gaan, maar werkt nog 
met veel plezier door. Hij denkt erover het werk aan de ten-
toonstellingen en het schrijven aan zijn medewerkers over 
te laten, en alleen nog maar te gaan doen wat hij het leukste 
vindt. Op kleine schaal handelen en bijvoorbeeld een boek 
schrijven over Van Gogh: “De beïnvloeding van Van Gogh 
door de Japanse prentkunst fascineert me, ik heb namelijk 
het gevoel dat het overdreven wordt. Van Gogh was een 
slimme man met een fantastisch geheugen. Hij onthield alle 
kunstenaarsnamen, maar gek genoeg noemt hij maar één 
naam van een Japanse kunstenaar, Hokusai, in zijn brieven. 
Het is opmerkelijk dat hij er zo weinig van weet, terwijl hij 
toch zo’n 600 prenten had. Eind negentiende eeuw was er al 
veel kennis over de Japanse prenten in Europa. Dat de link 
van Van Gogh met Japan zo benadrukt wordt, heeft volgens 
mij met marketing te maken.”

Stel, je hebt een Japanse prent…
Uhlenbeck vertelt: “Een paar keer per week krijg ik een 
mailtje met een plaatje en de vraag of het wat waard is. Dat is 
een kunst-en-kitschachtige situatie. Ik vind het leuk mensen 
te helpen. Het is vaak niet zo bijzonder. Mensen denken dat 
Japanse prenten schaars zijn, maar er zijn er misschien wel 
anderhalf miljard van gedrukt. Als een prent goed verkocht 
werden er vroeger wel 12.000 afdrukken van gemaakt. Een 
voordeel is dat er een enorme verscheidenheid is. Er gaat 
geen maand voorbij zonder dat er iets op mijn tafel komt 
wat ik nog nooit gezien heb. Dat houdt het boeiend.” 

Stel, je hebt een echte mooie Japanse prent, dan hang je 
‘m boven de bank…
Uhlenbeck: “Japanse prenten verkleuren in het licht. Ik ver-
tel mensen altijd hoe ze voor een prent moeten zorgen. Het 
beste is ze niet op te hangen, maar ze in een map te bewaren. 
En als je ze toch ophangt, dan op z’n minst achter UV-we-
rend glas, niet in een zonnige kamer en zo ver mogelijk weg 
van het licht. En elke keer als je uit huis gaat of een week 
naar Spanje moet je er een zwarte lap overheen hangen. De 
grote verzamelaars hebben hun collectie in dozen en roule-
ren misschien met een paar prenten die ze in een donkere 
gang hangen. Als je ze in het licht hangt, kunnen ze binnen 
vijf jaar verkleurd zijn. Daar kun je voor kiezen. Maar som-
mige prenten zijn zo bijzonder, die behoren tot het cultureel 
erfgoed. Ik zeg dan tegen de koper dat het crimineel zou zijn 
om ze op te hangen.” 

En dan nog dit
Uhlenbeck over Leiden: “Ik woon sinds 1972 in Leiden 
en ik zie dat het goed gaat met de stad. Maar we hebben 
een slecht ontwikkelde kunst- en antiekhandel. De antiqua-
riaten sterven uit als straatverschijnsel en er zijn veel gale-
ries verdwenen. Het culturele ondernemerschap zou meer 
moeten en kunnen bloeien. Daarom zou ik graag zien dat 
er meer geïnvesteerd wordt in musea en hoogwaardige cul-
turele bedrijven, zoals ik mijn eigen bedrijf ook beschouw. 
De gemeente kan een goede rol spelen in het versterken van 
de culturele sector. Bijvoorbeeld door een hoogwaardige 
kunstbeurs te organiseren, dat zou in de Lakenhal kunnen. 
We hebben hier de enige opleiding Japanologie en in Vol-
kenkunde de beste collectie Japanse kunst. En dan heb je 
ook nog Naturalis, de Universiteit, de UB en het Siebold 
huis. Voor mij is Leiden het centrum van de wereld.” •

HISTORIE

VERWEESDE LEIDSE NEUTE-
BOOMPJES
door Bep Kastelijns - Neuteboom
 
Bep Kastelijns - Neuteboom ging met haar man Jos Kastelijns 
op zoek naar haar voorouders, de Leidse familie Neuteboom. 
In hun boek “Neuteboom een boom vol verhalen,” beschrijven 
ze de lotgevallen van de familie door de eeuwen heen in aller-
lei plaatsen. Deze levendige en gedetailleerde kroniek van de 
gewone man is nog steeds te koop.*    

Het Arme Kinderhuis en het Heilige Geest Weeshuis
Uit het archief is op te maken dat ook mijn verre voorou-
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ders in deze weeshuizen werden ondergebracht. Er heeft 
zich daar veel, heel veel afgespeeld. Het begint met Judith 
van Waarden, geboren in 1713. We vinden het jaartal dat 
ze is opgenomen in het archief van het Arme Kinderhuis op 
de Middelweg. Of kwam ze in het andere gebouw van het 
weeshuis terecht op de Hooglandse Kerkgracht? Er waren 
toen namelijk twee gebouwen in Leiden: het Arme Kinder-
huis op de hoek van de Middelweg en de Koppenhinksteeg 
en het Heilige Geest Weeshuis op de Hooglandse Kerk-
gracht. Waar je als wees werd opgenomen was heel inge-
wikkeld. Over het algemeen woonden kinderen die na hun 
twaalfde jaar wees werden in het Arme Kinderhuis, maar 
er werd ook wel geschoven en in ieder geval kwamen bij-
na alle kinderen in de twee weeshuizen uit arme gezinnen. 
Kinderen uit ‘deftige gezinnen’ werden meestal opgevangen 
door hun familie, of hun voogd. In 1774 werden het Arme 
Kinderhuis en het Heilige Geest Weeshuis onder druk van 
het stadsbestuur bij elkaar gevoegd. De stad kon het gebouw 
van het Arme Kinderhuis goed gebruiken en maakte er een 
Oudeliedenhuis van.  

Niks nieuws onder de zon
Aan het einde van de zeventiende en het begin van de acht-
tiende eeuw gingen er veel kinderen het weeshuis in; het 
waren slechte tijden. Ook toen was er al sprake van pro-
blemen met moeilijk opvoedbare jongeren: een kwart van 
de kinderen liep voortijdig weg of werd wegens wangedrag 
door de regenten uit het weeshuis gezet. Waar maakten ze 
zich zoal schuldig aan? Aan dronkenschap, diefstal, hoererij 
en aan zwanger worden ofwel ‘bezwangerd worden’. Maar 
ja, weeskinderen mochten pas als ze 25 jaar waren het huis 
uit ‘met consent’, zoals dat heette. Dat wil zeggen met toe-
stemming van de regenten en een uitzet. Als ze te vroeg op 
eigen benen moesten staan, hadden ze minder kansen in de 
maatschappij. Bovendien brachten ze geld in het laatje door 
ergens te werken. Het weeskind Judith van Waarden staat 
bijvoorbeeld vermeld in het Huurboek der Meyden en werk-
te in de winkel van Cornelia van Son. Weeskinderen liepen 
soms ook weg om naar Oost-Indië te gaan of werden er voor 
straf heen gestuurd.
 

In het archief van Erfgoed Leiden en omstreken is veel be-
waard gebleven over de weeskinderen van het Arme Kinder-
huis. Ook de halfwees Anna Neuteboom kwam erin terecht. 
Ze was de dochter van Jordanus Neuteboom en Judith van 
Waarden. Anna werd in 1753 geboren. Haar moeder over-
leed in 1758. Jordanus hertrouwde kort daarop met Geertje 

van den Heuvel, die daarmee de stiefmoeder werd van Ju-
diths vijfjarige dochtertje Anna. Maar het echtpaar scheidde 
alweer na een paar maanden en dan gaat het waarschijnlijk 
bergafwaarts met Jordanus. Hij gaat in 1769 varen met de 
Verenigde Oostindische Compagnie. Anna komt dan in 
het Arme Kinderhuis of weeshuis terecht. Jordanus zorgt er 
wel voor dat er wat geld is voor Anna, door middel van een 
maandbrief. Zo kan een werknemer bij de VOC maximaal 
drie maandlonen per jaar bestemmen voor een ouder, echt-
genote of kinderen. Uit het soldijboek van Jordanus blijkt 
dat hij dat heeft geregeld voor zijn dochter Anna, het geld 
komt bij het weeshuis terecht. 

Zwanger en weg is de meid
Anna Neuteboom raakt zwanger en krijgt een blok aan haar 
been, letterlijk. Ze is al 22 jaar. Dit speelt zich af in 1775. Ze 
wordt geïsoleerd in een zaal en de deur gaat alleen ’s nachts 
open en als ze eten krijgt. Haar vriend Abraham van Rooijen 
(ook een weesjongen) bekent aan de regenten, dat hij Anna 
zwanger heeft gemaakt en graag met haar wil trouwen. Dat 
mag niet. Dan ontsnapt Anna en het blok wordt de morgen 
daarop in het water gevonden: maar de meid is weg, staat in 
het archief. 
Abraham en Anna vluchten en proberen overal te trouwen. 
Dat lukt niet en uiteindelijk trouwen ze in Leiden. Hun 
kind heette Judick, ze kregen er nog twee en Anna overleed 
jong. 

Met de VOC mee
Hendrik Neuteboom, een broer van Anna, komt ook in het 
weeshuis terecht. Hij vaart twee keer met de VOC mee en 
komt levend terug. Dat is al heel wat, veel jongens traden in 
dienst van de VOC en kwamen niet terug. Hij wordt ver-
meld in de archieven van het weeshuis en blijkt er maar kort 
te hebben gezeten. In 1768 vaart hij voor het eerst met de 
VOC, waarschijnlijk naar Indië. In 1769 komt hij zijn zus 
Anna aangeven bij het weeshuis en in 1772 gaat hij weer 
scheep met de VOC. Uit het archief blijkt dat er een aantal 
keren navraag gedaan wordt of zo’n weeshuisjongen die met 
de VOC meegegaan was nog leefde. Ook bij Hendrik Neu-
teboom gebeurt dat. Gelukkig is Hendrik teruggekomen 
van zijn reizen, de Leidse Neutebomen stammen in rechte 

HUURBOEK DER MEYDEN, ARCHIEF ERFGOED LEIDEN EN OMSTREKEN, HUURBOEK DER MEYDEN, ARCHIEF ERFGOED LEIDEN EN OMSTREKEN, 
FOTO JOS KASTELIJNSFOTO JOS KASTELIJNS

PASSAGE OVER ANNA’S ZWANGERSCHAP UIT HET WEESHUISARCHIEF VAN 1775 PASSAGE OVER ANNA’S ZWANGERSCHAP UIT HET WEESHUISARCHIEF VAN 1775 
(ELO), FOTO JOS KASTELIJNS(ELO), FOTO JOS KASTELIJNS
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lijn van hem af. In de weeshuisarchieven valt op hoe nauw-
keurig alles werd genoteerd. Van de weeshuisjongens die 
met de VOC meevoeren was nog geld te krijgen. Speelde 
dat mee? 
Behalve Anna en Hendrik zaten er nog meer kinderen Neu-
teboom in het weeshuis: Judith, Barbara en Cornelis, kinde-
ren van Johannes Neuteboom en Anna Bart. Uit het archief 
blijkt dat Judith op 2 juni 1784 het weeshuis werd uitgezet, 
omdat ze bezwangerd was door Hendrik Duk. Net als Anna 
is ze later netjes getrouwd met haar vriend. Ach, er is zoveel 
over de wezen en het weeshuis te vertellen.   

Kootje en Kaatje
Er staan twee beelden van weeskinderen op de gevel van het 
weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht, in de volksmond 
bekend geworden als Kootje en Kaatje. De poort van het 
weeshuis geeft toegang tot een binnenplaats met aan bei-
de zijden de vroegere meisjes- en jongensvleugels. Nog tot 
1961 woonden hier wezen, tegenwoordig herbergt dit oude 
complex het kinderrechtenhuis. 
Op de gevel is links van het engelenkopje je lezen:  
Die op der armen noot verstaet, / Hem God verlost van alle 
quaet.
Rechts van het engelenkopje staat: 
Die den armen mildlyc geeft, / Syn schat in den hemel heeft.
Tenslotte: Godt is der weesen helper. 

* J. Kastelijns en E. Neuteboom, Een boom vol verhalen, 
uitgeverij Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co’s, Eijs-
den-Margraten 2019, 500 bladzijden. Het boek is te koop bij 
Bep Kastelijns: bep@kastelijns.nl.  

** Meer over de Leidse familie Neuteboom is te vinden in de 
Hart van de Stadkranten 132 t/m 136, te downloaden van: 
www.palleiden.nl. • 

WIJKBOA

JOOST VAN GEIJLSWIJK 
door Marjolijn Pouw

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn ambtenaren 
met een speciale bevoegdheid. Ze mogen strafbare feiten onder-
zoeken, verdachten aanhouden en hun identiteit controleren, 
processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven. Ook Lei-
den  heeft boa’s in dienst. Gezamenlijk vormen ze het Team 
Handhaving, dat de opdracht heeft om de stad veilig en leef-
baar te houden. Ze komen in actie bij geluidsoverlast, illegale 
vuilstort, wildplassen, foutparkeren, loslopende honden, of wat 
de leefbaarheid ook maar verstoort. Boa’s werken nauw samen 
met de politie en de wijkregisseurs, en natuurlijk ook met de 
buurt- en wijkverenigingen die als vraagbaak dienen en be-
trokken worden bij het zoeken naar oplossingen. Joost van Ge-
ijlswijk nam in 2021 in onze wijk het stokje over van Martin 
Oppelaar, die tot  operationeel manager is bevorderd.  

Wijkboa’s, brede boa’s en fiscalisten    
Joost: “Je hebt gewone boa’s, wijkboa’s en wat wij de fiscalis-
ten noemen. De gewone boa’s worden  brede boa’s genoemd. 
Ze zijn in de hele stad inzetbaar op vrijwel elk terrein van 
de leefbaarheid en veiligheid. Dat kan toezicht zijn bij eve-
nementen, ingrijpen bij straatrumoer of openbare dronken-
schap, illegale vuilstort, loslopende honden, hangjongeren 
en noem maar op. Daarnaast heb je de fiscalisten, zij pakken 
het foutparkeren of parkeren zonder te betalen aan. Tenslot-
te heb je ons, de wijkboa’s. Wij coördineren het werk in de 
verschillende gebieden waarin Leiden is ingedeeld en onder-
houden het contact met de wijkagenten, de wijkregisseurs 
en de bewoners. Dat doen we met zijn vieren: Gertjan Ficto-
rie voor Leiden West, Hans Hoogstraten voor Leiden Zuid, 
Maurits Schouwenaar voor Leiden Noord en ik voor Leiden 
Centrum. Mijn wijk is de kleinste, maar ook de drukste--hij 
beslaat het gebied binnen de singels, het Stationskwartier en 
de Zeeheldenbuurt. 

KOOTJE EN KAATJE OP HET VROEGERE KINDERWEESHUIS AAN DE KOOTJE EN KAATJE OP HET VROEGERE KINDERWEESHUIS AAN DE 
HOOGLANDSE KERKGRACHT, FOTO SARAH HARTHOOGLANDSE KERKGRACHT, FOTO SARAH HART
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Boa’s hebben dienst van 7 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s 
avonds. Je hebt vroege en late diensten, maar bij grote eve-
nementen zoals 3-October, Oud en Nieuw of Koningsdag 
worden de diensten aangepast. Daar moet je tegen kunnen, 
maar boa’s zijn flexibel anders kun je dit werk niet doen. Wat 
er op je pad komt kun je niet voorspellen, laat staan tot in 
detail vastleggen of omschrijven. Je moet naar bevind van 
zaken handelen.” 

Overlap met de politie
“Met de partners in de keten, dat wil zeggen de wijkagenten 
en wijkregisseurs, de scholen, winkeliers en horeca bespre-
ken we wat ons te doen staat en zetten dat uit binnen het 
Team Handhaving. Ons werk overlapt dat van de politie 
en het is voor het publiek niet altijd makkelijk om te zien 
hoe dat precies zit. Als er een melding binnenkomt gaan de 
boa’s er meestal als eerste op af. De schifting is dan al gebeurd 
door de meldkamer, die op grond van de omschrijving be-
paalt wat bij wie hoort. Als het nodig is schakelen wij de po-
litie in. Die hebben meer bevoegdheden dan wij. Bij hen ligt 
de nadruk op veiligheid, bij ons op leefbaarheid.    

Een kwestie van karakter
“Als boa moet je sociaal zijn ingesteld. Je  moet kunnen in-
casseren en kalm blijven. Je moet het leuk vinden om met 
mensen te praten en te zorgen dat ze zich aanpassen, of te 
voorkomen dat hinderlijk  gedrag uit de hand loopt. Neem 
jongeren, ze zijn soms overmoedig en uitdagend, maken een 
hoop lawaai en laten rotzooi achter. Daar kun je als bewo-
ner heel boos en ongelukkig van worden. In zo’n stemming 
erop afgaan kun je beter niet doen, want dat is olie op het 
vuur. Je moet ze aanspreken op hun gedrag, maar hoe doe je 
dat? Wij zijn daarin getraind en wat belangrijker is: we heb-
ben vaker met het bijltje gehakt en weten hoe we escalatie 
kunnen voorkomen. Voor ik wijkboa werd was ik negen jaar 
boa; ik weet wat er mis kan lopen. Met het vingertje wijzen 
en er met de botte bijl op inhakken, of dreigen de ouders 
te bellen werkt niet altijd.  Als jongeren niet al te erg onder 
invloed zijn valt er meestal best met ze te praten. Ze weten 
zelf ook wel dat ze over de schreef gaan en soms doen ze het 
erom. Vaak zitten er problemen met thuis achter dat gedrag. 
Daar kom je achter, omdat je ze intussen kent. Dan kun je 
proberen om ze te helpen door ze naar de hulpdiensten te 
verwijzen of gewoon maar wat met ze te praten. Preventie is 
een van de mooiste kanten van dit vak.”  

Opleiding
“Iedereen met een middelbare schoolopleiding kan boa 
worden. Door zelfstudie aan het LOI of NTI, of de mbo 
niveau 3 opleiding Handhaving Toezicht en Veiligheid aan 
een ROC te doen. Daarnaast kun je aanvullende certificaten 
halen als je je wil specialiseren of hogerop wil. Mijn oplei-
ding deed ik bij het ID-college (nu mboRijnland). Het leuk-
ste vond ik de stage, je loopt dan met je begeleider mee in de 
praktijk. Ik deed de mijne in Alphen.  
Ik ben begonnen als toezichthouder in het OV, daarna 
werd ik boa-OV en vervolgens heb ik het certificaat RGTB 
certificaat gehaald (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing 
Buitengewoon opsporingsambtenaren), waar je onder meer 
leert hoe je een verdachte moet aanhouden en zo nodig vei-
lig handboeien om kan doen en hoe je moet optreden bij 

gevaarlijke situaties. Na negen jaar had ik zoveel ervaring 
opgedaan dat ik naar de baan van wijkboa solliciteerde toen 
Martin vertrok.” 

Meldingen*
Mensen komen vaak bij ons aan met zaken die je beter bij 
een ander loket kan melden. De website van de gemeente 
heeft verschillende meldingsknoppen met instructie waar ze 
voor zijn en hoe je je klacht digitaal kan indienen, van kapot-
te stoeptegels tot geluidsoverlast of een verkeerd geparkeer-
de auto. Veel mensen weten dat niet en worden boos als hun 
klacht niet meteen wordt behandeld, of als ze ons op straat 
aanspreken zonder dat we het probleem meteen oplossen. 
Maar als je ons op straat aantreft dan zijn we meestal onder-
weg naar een melding en kunnen we niet zomaar van onze 
fiets stappen om eerst wat anders te doen. Ons gebied is te 
groot om zonder plan te werken. Je kunt bovendien men-
sen niet zomaar op aanwijzing aanhouden of beboeten, dat 
mag alleen als je ze op heterdaad betrapt of met een redelijk 
vermoeden van schuld; het is dus van belang om ingrijpen 
voor te bereiden. Geef ons dus de problemen door, zodat wij 
weten wat er speelt en het kunnen aanpakken. Wil je geen 
melding per computer doen gebruik dan het algemene tele-
foonnummer 14071, daar word je dan verder geholpen, of 
de app. 

* Gemeente Leiden Meldingen, MijnGemeenteApp, of het 
algemene telefoonnummer 14071. •  
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BUREN

TEMPLUM SALOMONIS 
SLUIT DE DEUREN 
door Carla van der Poel
 
Aniquariaat Templum Salomonis sluit de deuren 
Burgersdijk & Niermans gaat verder als veilinghuis
Het veilinghuis Burgersdijk & Niermans werd in 1894 op-
gericht door twee oud-medewerkers van de firma E.J. Brill, 
Pieter Burgersdijk en George Niermans. Vanuit het pand 
Nieuwsteeg 1 hielden zij zich naast het veilen van antiquari-
sche boeken ook bezig met de verkoop ervan.  
Al vanaf de veertiende eeuw is deze plek verbonden met 
boeken. De beroemde jurist Philips van Leyden (ca. 1328-
1382), de hoogste ambtenaar van graaf Willem V van Hol-
land, woonde hier. Hij bezat een voor die tijd enorme verza-
meling handgeschreven boeken die na zijn dood achterbleef 
en kon worden geraadpleegd; daarmee werd het de eerste 
‘openbare’ bibliotheek van Nederland. In de volksmond 
noemde men het Templum Salomonis, refererend aan de 
wijsheid van koning Salomon. We herkennen de naam nog 
in de nabijgelegen Salomonsteeg. 
De firma breidde vanaf 1926 haar activiteiten uit met nieu-
we boeken. Dit verliep voorspoedig en leidde ertoe dat er 
in Breestraat 113 nog een vestiging kwam. Toen tijdens de 
oorlogsjaren de Leidse universiteit werd gesloten, opende de 
firma tijdelijk twee filialen in Amsterdam om de docenten 
en studenten aldaar te bedienen. 
Het boekenbedrijf werd in 1986 overgenomen door Arno 
de Bruin en Arne Steenkamp. Het pand werd gerestaureerd 
en de bedrijfsvoering gemoderniseerd. Zij continueerden 
de veilingen, het antiquariaat en de moderne boekhandel 
op eigen wijze. De bescheiden uitgeverij zetten zij eveneens 
voort. Per 1 januari hielden het antiquariaat en de moderne 
boekhandel op te bestaan. Het veilinghuis blijft. •

STADSVOGELS

DE KAPMEEUW 
door Jacques van Alphen

De kapmeeuw
Of je als kind later succes zult hebben in de competitieve 
wereld waarin wij leven, hangt in hoge mate af van wat je 
van thuis hebt meegekregen. Welvarende en hoger opgelei-
de ouders maken je kansen beter. Voor je gezondheid later 
is het ook van belang hoe je ouders leven: bijvoorbeeld of 
ze voldoende en gezond voedsel eten, niet roken en veel be-
wegen. Tessa Roseboom betoogt in haar boek Gelijk goed 
beginnen dat je kans op succes al vanaf de conceptie wordt 
beïnvloed. De kinderen van een ouderpaar concurreren ook 
met elkaar. Het eerstgeboorterecht was lang een manier om 
de strijd om de toekomstige erfenis tussen de kinderen bij 
voorbaat te beslechten. Het oudtestamentische verhaal over 
hoe Jacob dat recht verwierf van zijn oudere broer Ezau laat 
zien dat het dan toch nog mis kan gaan.

Maatwerk
Ook bij vogels hangt de kans op succes in het leven af van 
wat ze meekrijgen van hun ouders. Ouders willen het beste 
voor hun kinderen en vogels blijken maatwerk te kunnen le-
veren bij het grootbrengen van hun jongen, afhankelijk van 
het feit of het om het eerste, tweede of derde kind gaat en 
of het zonen of dochters betreft. De kapmeeuw is daar een 
mooi voorbeeld van.

Kolonie
Toen er nog geen zilvermeeuwen woonden in onze stad, wa-
ren er in de winter vooral kapmeeuwen, maar die verdwenen 
grotendeels omdat ze werden gedomineerd door de grotere 
zilvermeeuwen. Nu de zilvermeeuwen afnemen in aantal 
zien we de kapmeeuwen weer toenemen. Kapmeeuwen 

UITHANGBORD TEMPLUM SALOMONIS, COLLECTIE ELOUITHANGBORD TEMPLUM SALOMONIS, COLLECTIE ELO

DE KAPMEEUW, BRON INTERNETDE KAPMEEUW, BRON INTERNET
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broeden niet in de stad, maar in kolonies op eilandjes in me-
ren en plassen. Binnen zo’n kolonie is er concurrentie om de 
beste nestplaatsen. Een kapmeeuwenpaar legt meestal drie 
eieren. De eieren komen na elkaar uit. Moeder kapmeeuw 
moet verschillende dingen afwegen om haar kinderen de 
beste kansen te geven.

Verschillen tussen de kinderen
Het eerste ei dat moeder legt is meestal groter is dan de twee 
andere. Omdat het tweede en derde ei later uitkomen dan 
het eerste en omdat die tweede en derde kuikens kleiner 
worden geboren, zijn ze minder goed in de concurrentie 
met de nestgenoten om het voedsel dat de ouders brengen. 
Dat kan worden gecompenseerd als moeder ervoor zorgt  
dat de later geboren jongen agressiever en actiever zijn. Dat 
is precies wat er gebeurt: moeder stopt meer mannelijke 
hormonen in het tweede, en nog meer in het derde ei. Die 
hormonen, ook wel androgenen genoemd, zorgen ervoor 
dat de eieren sneller uitkomen en maken de jonge vogels 
agressiever en actiever. Daarmee worden verschillen tussen 
de jongen kleiner en de overlevingskansen van het tweede 
en derde jong groter.

Zonen en dochters
Het tweede probleem is dat er verschillen zijn tussen zonen 
en dochters. Mannetjes worden 15% groter dan vrouwtjes. 
Zonen hebben daarom meer voedsel nodig om op te groei-
en en zijn daardoor gevoeliger voor concurrentie tussen de 
nestgenoten. Moeder zou er daarom goed aan doen om te 
zorgen dat uit haar eerste ei een zoon wordt geboren. Eer-
ste eieren zijn niet alleen zwaarder, ze komen ook eerder uit 
dan de andere eieren, en een zoon die geboren wordt uit een 
eerste ei heeft daarom een voordeel in de concurrentie met 
zijn nestgenoten. Het blijkt inderdaad zo te zijn dat uit eerst 
gelegde en zwaardere eieren vaker zonen komen.

Weerstand tegen infecties
Omdat kapmeeuwen kolonievogels zijn kunnen infectie-
ziekten zich makkelijk verspreiden. De volwassen meeuwen 
hebben goed ontwikkelde immuunsystemen met antistof-
fen tegen infecties die ze eerder hebben ondergaan. Pas 
uit het ei gekropen jonge meeuwen hebben zelf nog geen 
goed functionerend immuunsysteem. Moeder kan dat op-
vangen door antilichamen toe te voegen aan de dooier van 
het ei, waardoor de kuikens bij het uitkomen al enigszins 

beschermd zijn tegen infecties. Het blijkt dat moeders die 
broeden in het centrum van een kolonie, waar het risico op 
infectie groter is dan aan de rand, meer antistoffen aan de 
dooiers van haar eieren toevoegen. 
Eerder zeiden we dat moeders mannelijke hormonen in de 
eieren stoppen en dat de jongen agressiever worden als de 
dosis van die hormonen hoger is. Helaas hebben de hormo-
nen een bijwerking: de androgenen die een jong heeft mee-
gekregen van zijn moeder remmen de aanmaak van T-cellen 
die belangrijk zijn voor hun immuunsysteem. Jonge vogels 
in het centrum van de kolonie krijgen minder androgenen 
en zijn daardoor minder agressief. Ze zijn door een betere 
immuunrespons beter bestand tegen infecties en verspillen 
minder tijd aan ruzie met de buren.

Toch voordeel voor de eerstgeborenen
Moeders van kapmeeuwen proberen dus de kans op overle-
ven voor al hun kinderen zo groot mogelijk te maken. Toch 
lukt dat niet helemaal. Kuikens uit laatst uitgekomen eieren 
sterven vaker door hun geringere concurrentiekracht en la-
gere weerstand tegen infecties. Er is weliswaar geen eerstge-
boorterecht meer, maar als oudste kind heb je betere kansen 
in het leven. •

BUREN

OLALA CHOCOLA OP DE 
BOTERMARKT
door Marjolijn Pouw

In 2018 begonnen Petra van Giessen en haar dochter Maria 
de chocoladewinkel Olala Chocola op de Botermarkt, een van 
de mooiste plekken van Leiden. De chocola die ze verkopen 
maken ze zelf, grotendeels naar eigen ontwerp. 72 % bestaat 
uit cacao, zonder gluten en lactose en voldoet aan de strenge 
kwaliteitseisen van het programma Cacao trace. Het garan-
deert dat de bonen duurzaam zijn gekweekt en fair verhan-
deld. Er is geen tussenhandel, de opbrengst gaat rechtstreeks 
naar de cacaoboeren. Petra en Maria geven in hun winkel 
workshops en kinderfeestjes. Je kunt daarnaast bij hen terecht 
voor cadeaupakketten en relatiegeschenken, deze worden des-
gewenst ook bezorgd.  

Als je de winkel binnenloopt krijg je meteen een kijkje in 
de keuken. Die ziet er professioneel, fris en ordelijk uit, met 
de drie draaiende cacaomolens. Dat moet ook wel want het 
gaat om de bereiding van voedsel en daar is een hoge mate 
van hygiëne voor nodig. 

DE KAPMEEUW, BRON INTERNETDE KAPMEEUW, BRON INTERNET
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Zat je altijd al in het chocolademakersvak? 
Petra: “Nee, ik exploiteerde snoepautomaten voor bedrijven 
en instellingen. Daar was ik op uitgekeken. Ik was op zoek 
naar wat anders en stuitte op Olala Chocola, een betrekke-
lijk kleine groep chocolatiers die nauw samenwerkt bij de in-
koop van grondstoffen en duurzaamheid hoog in het vaan-
del heeft staan. Eten maken vind ik leuk en ik wilde graag 
met mijn handen werken. De formule van Olala Chocola 
vonden Maria en ik zo aantrekkelijk dat we hun opleiding 
zijn gaan volgen. Je weet  zeker dat je met duurzame produc-
tie bezig bent waar ook anderen voordeel van hebben en je 
leert het ambacht in de praktijk. Eén jaar loop je mee in ver-
schillende winkels, tot je volleerd bent. Omdat ik eigenlijk 
geen winkel wilde moest ik even wennen aan de gedachte 
om er zelf een te beginnen, maar uiteindelijk hebben we de 
knoop doorgehakt.  
Het werk van een kleine, zelfstandige chocolatier moet je 
niet onderschatten. We doen hier alles zelf, van het beden-
ken van de chocola tot het maken, inpakken en bezorgen. 
We nemen in de winkel en via de site bestellingen op, han-
delen ze af en organiseren tussendoor ook nog onze work-
shops. Het is best hard werken en we zijn hier vaak veel te 
lang, vooral nu alles zo onvoorspelbaar is door corona. Soms 
vragen we ons af waaraan we zijn begonnen, maar we heb-
ben nog geen moment spijt gehad.” 

Kun je wat meer vertellen over de gedachte achter de 
Olala Chocola winkels? 
“De formule is in 2008 bedacht door vader en zoon Priester. 
Zij willen niet over de hoofden van de boeren maar samen 
met hen een productielijn opzetten. Ze doen dat volgens 
een kleinschalige, duurzame methode die hoge kwaliteit 
garandeert, maar de grond niet uitput. De lijnen zijn kort, 
de eisen helder. De boeren blijven onafhankelijk en hebben 
evenveel in te brengen als wij. Ze krijgen voorlichting over 
de mogelijkheid om de opbrengst te verhogen, scholing en 
training en profiteren ook van wat wij in onze winkels ver-
kopen. 10% daarvan gaat naar de dorpskas en kan door de 
dorpelingen naar eigen inzicht besteed worden. Ze bouwen 
er een schooltje van, een kraamkliniek of leggen een water-
pomp aan. De boeren leveren de cacaobonen rechtstreeks af 
bij de plantage waar de fabriek staat. De bonen worden daar 
gefermenteerd en gedroogd, wat het werk voor hen minder 
zwaar maakt dan wanneer ze dat zelf hadden moeten doen. 
We benutten elkaars expertise, het is dus geen klassieke ont-
wikkelingshulp. 
We zijn intussen met elf winkels, die allemaal anders zijn. 
De franchise geldt bij ons alleen voor de inkoop van de cho-
colade. De inrichting van de werkplaats en de winkel en wat 
we maken bepalen we zelf, we blijven dus zelfstandige on-
dernemers. We geven elkaar wel advies en wisselen ontwer-
pen en ideeën uit, je kunt veel leren van elkaar.”

Hoe zijn jullie op de Botermarkt terecht gekomen?
“Toen we wisten wat we wilden hebben we contact gezocht 
met het Centrummanagement Leiden en  gevraagd wat Lei-
den te bieden had. We zijn op de fiets gestapt en reden met 
Hans Genotte langs de mooiste plekjes. De huren zijn hier 
best pittig, maar we hadden nou eenmaal een winkel in de 
binnenstad in ons hoofd. Dit pand was als enige vrij en door 
het plekje waren we verkocht. Waar kun je beter zitten? 

Het is een beetje een pijpenla en dat is soms lastig omdat je 
weinig manoeuvreer- en bergruimte hebt en ook heel wat 
af loopt, maar alles heeft zijn plaats gevonden en we zijn er 
nu aan gewend. Er staat veel tegenover, je zit hier in het hart 
van Leiden aan de mooiste kant van het centrum en pro-
fiteert van de aanloop op de woensdag- en zaterdagmarkt. 
Het wordt hier ook steeds mooier nu de Botermarkt voor 
snelverkeer is afgesloten, maar je kunt gelukkig nog met je 
auto bij je winkel komen.”

Hoe is het om een chocolade winkel te hebben?
“Geweldig, chocola maakt mensen vrolijk. Iedere dag is an-
ders en je kunt al je creativiteit kwijt in je werk. Maar het 
kan niet zonder steun van het thuisfront. Vooral op hoog-
tijdagen als Sinterklaas, Kerst, Pasen, Moederdag of Valen-
tijnsdag is het druk. Dan kunnen we niet zonder extra hulp 
bij het inpakken en verzendklaar maken van onze pakket-
ten. Maar het lukt ons gelukkig nog steeds om de  chocola-
dewensen van onze klanten te vervullen.” •

VONDST VAN DE WIJK

RAPENBURG 61
door Edwin Orsel (Erfgoed Leiden en Omstreken) 
en Marjolijn Pouw

Bouwhistoricus Edwin Orsel (Erfgoed Leiden en Omstreken) 
belicht in deze rubriek opmerkelijke vondsten in onze wijk, 
Marjolijn Pouw scheef het op.    

Snouck Hurgronjehuis Rapenburg 61
Rapenburg 61, ook wel het Snouck Hurgronjehuis genoemd 
naar de laatste bewoner, de hooggeleerde Arabist Christiaan 

HET SNOUCK HURGRONJEHUIS RAPENBURG 61 ROND 1970, COLLECTIE ELOHET SNOUCK HURGRONJEHUIS RAPENBURG 61 ROND 1970, COLLECTIE ELO
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Snouck Hurgronje (1857 – 1936), is een van de grotere hui-
zen aan het Rapenburg. Op het eerste gezicht zou je niet 
zeggen dat er achter de zeven vensters brede gevel eigenlijk 
twee gebouwen schuilgaan, maar toch is dat zo.
 
Het Rapenburg was tot 1389 een vestgracht die de zuide-
lijke rand van Leiden begrensde. Het is 
niet duidelijk waar de naam Rapenburg 
vandaan komt. Bij de stadsuitbreiding van 
1386 veranderde de vestgracht langzaam in 
een woongracht, maar pas in de zeventien-
de eeuw ontstaat het huidige beeld van een 
brede, volgebouwde gracht met gevelwan-
den van statige herenhuizen of stadspalei-
zen en walkanten beplant met bomenrijen. 
In die tijd begon ook de modernisering van 
de oorspronkelijke trapgeveltjes op het Ra-
penburg naar Italiaanse voorbeelden, geba-
seerd op klassieke zuilenordes. 
Nummer 61 maakte tot 1622 deel uit van 
een Riddergoed, dat liep van de huisnum-
mers 59 tot en met 63. Bij de eerste stads-
uitbreiding is daarop een L-vormig ge-
bouw neergezet dat een voorplein had aan 
de grachtkant met een poort die tot in de 
zeventiende eeuw is blijven bestaan. Op de 
vogelvluchtkaart van Bast uit 1600 is die 
poort nog goed te zien. 

Hofhuis 
Voor de verbouwing in de zeventiende 
eeuw was Rapenburg 61 een voor Leiden 
zeldzaam hofhuis, zoals een L-vormig huis 
met een voorplein aan de straat wordt ge-
noemd. In de oksel van beide bouwdelen 
stond een traptoren. Die stond dus op 
het voorplein en was beeldbepalend. De 
achtervleugel was onderkelderd en is nog 
grotendeels intact, inclusief de centrale 
natuurstenen kolom die het keldergewelf 
ondersteunt. 

Het Riddergoed waar het huis op stond 
werd in 1622 opgesplitst en de huizen wer-
den verkocht. Na de verkoop van Rapenburg 
61 werd het voorplein bebouwd. Er ontstond 
een tweebeukig huis met in de linkerbeuk een smalle voor-
kamer, een hal, een trap en een achterkamer die dus onder-
kelderd was. De indeling van de rechterbeuk is helaas niet 
meer te achterhalen.  

Burgemeester Van Heemskerk
In 1701 werd het huis in opdracht van burgemeester Van 
Heemskerk ingrijpend verbouwd volgens het  ontwerp van 
de Leidse Stadsarchitect Jacob Roman van wie in de stad 
nog steeds de visfontein op de Vismarkt en het poortge-
bouw van het Meermanshofje aan de Oude Vest te zien zijn. 
Roman werd later tot architect benoemd van Stadhouder 
Willem III en maakte onder meer het ontwerp voor Paleis 
Het Loo. Deze architect liet voor het oude hofhuis een bre-

de lijstgevel plaatsen met zeven ramen op alle drie de verdie-
pingen en op de middelste een balkon. Deze lijstgevel was 
een laat voorbeeld van het strakke Hollands classicisme, dat 
werd gekenmerkt door soberheid en uiterst precies metsel-
werk. De bouwtekeningen zijn gelukkig bewaard gebleven, 
wat zeldzaam is. Er kwam een nieuwe kap en het gebouw 

kreeg de voor die tijd gebruikelijke centra-
le middengang met links en rechts kamers. 
Dat er een nieuwe lijstgevel voor de oudere 
bouwdelen werd gezet leidde tot opmerke-
lijke oplossingen. Zo staat de linker muur 
van de centrale gang midden voor het ra-
men links van de entree. Vanaf de straat is 
ook op de verdiepingen deze muur achter 
de ramen zichtbaar. 
 
Joost en Theodora Elisabeth 
   van Reverhorst

Het patriciërsechtpaar Joost en Theodora 
Elisabeth van Reverhorst liet in 1764 de 
voorgevel volgens de nieuwste mode ver-
fraaien. De voorgevel kreeg nieuwe vensters 
met rococomotieven rondom, een gedeco-
reerde middenpartij en een nieuwe goot-
lijst. Het balkon uit 1701 bleef bewaard. 
Daarnaast werd het interieur vernieuwd en 
kwamen er een trap in en betimmeringen, 
wandbespanningen, schouwen en stucpla-
fonds. Van een van de toen gedecoreerde 
kamers is het ontwerp bewaard gebleven. 
Dat toont een aantal varianten waaruit de 
opdrachtgever kon kiezen. Veel van de acht-
tiende-eeuwse afwerking is behouden, hoe-
wel het huis in later tijd verder werd gemo-
derniseerd. Zo dateren de T-vensters op de 
hogere verdiepingen en de aanbouw aan de 
achterzijde uit de negentiende eeuw. Door 
die aanbouw heeft het huis een inpandige, 
raamloze stijlkamer gekregen.

Snouck Hurgronje
In 1919 kocht de beroemde arabist en is-
lamoloog Christiaan Snouck Hurgronje 
(1857-1936) het huis, dat later naar hem 

werd genoemd. Zijn erfgenamen verkochten 
het in 1936 aan de Stichting Leids Universi-

tair Fonds, die het in 2017 van de hand deed. 
Als het Snouck Hurgronjehuis op Open Monumentendag 
weer eens open is voor het publiek ga er dan kijken, want 
het is een prachtig pand, waar nog steeds de sfeer hangt van 
vroegere tijden.  •

DE ZEVENTIENDE EEUWSE OVERBOUWINGDE ZEVENTIENDE EEUWSE OVERBOUWING
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EEN ANDERE MANIER VAN BOODSCHAPPEN DOEN

L’ÉPICERIE BREESTRAAT 21
door Carla van der Poel

Het kopen van voedingsmiddelen zonder verpakking wint ter-
rein. Dat gaat verder dan het los meenemen van appels of een 
bos wortelen. Op de markt zie je mensen steeds vaker bood-
schappen doen met eigen zakjes en lege eierdozen. Inmiddels 
heeft de bakker op de Doezastraat een sticker op zijn deur die 
het meebrengen van eigen verpakking stimuleert en ook bij de 
slager zijn er klanten die hun vlees meenemen in hun eigen 
vershoudbakjes. 

Relatief weinig duurzame winkels in Nederland
Dat een verpakkingsarmere wereld mogelijk is laat L’ épi-
cerie zien, de winkel in de Breestraat die levensmiddelen 
en huishoudartikelen verkoopt zonder plastic verpakking. 
De winkel is primair gericht op mensen uit Leiden en om-
geving; hij is bij uitstek toegankelijk voor bezoekers die te 
voet of op de fiets komen. Daarmee is de link gelegd met de 
lokale gemeenschap die het milieu wil beschermen door de 
hoeveelheid afval te beperken.
 

Caroline Perrier, van oorsprong Française, is de eigenares-
se. Hoe ze ertoe kwam? “In Frankrijk zijn veel van dit soort 
duurzame winkels, maar in Nederland vind je ze nauwe-
lijks”, zegt ze. Dit verbaasde haar, “want Nederland geldt als 
progressief, dus er moet hier een markt voor zijn.” In ons 
land kennen we al wel het online bedrijf Pieter Pot, waar 
je bij alle aankopen statiegeld betaalt. In feite koop je daar 
zonder verpakking en dat is een goed principe, maar door 
de spullen per koerier naar de klant te brengen komt daar 
dan weer wél de uitstoot bij die dat transport veroorzaakt. Je 
mist ook nog eens het plezier van in een winkel rondneuzen, 
wat je bij ‘L’ épicerie naar hartenlust kan doen. 

Bescherming van kustlijnen
Bij toeval belandde Caroline Perrier in Nederland. Een 
commerciële achtergrond heeft ze niet. Tijdens haar master 
Geografie onderzocht ze de bescherming van kustlijnen. Al 
pratend constateren we dat ook dát duurzaamheid is. Wat 
haar in het hebben van de winkel zo aantrekt is - los van de 
mooie producten - de mogelijkheid om zelf mee te helpen 
aan het terugdringen van het afvalprobleem in de wereld en 
het duurzaamheidsaspect ook bij de consument onder de 
aandacht te kunnen brengen. Het is leuk om daarbij samen 

te werken met de groothandel en prettig te merken dat het 
onderwerp ook hoog op de agenda van de gemeente staat. 
Kortom, ze heeft het in haar winkel enorm naar de zin.

Tandpastatabletten en shampoo bars
Hoe verloopt het boodschappen doen bij L’ épicerie? Klan-
ten nemen hun eigen bakje of zakje mee, wegen hun ver-
pakking bij binnenkomst, vullen die vervolgens met noten, 
cornflakes,  schoonmaakmiddelen of wat anders en rekenen 
af. Of ze kopen milieuvriendelijke producten, zoals tand-
pasta en shampoo in tabletvorm en herbruikbare siliconen 
afdekvellen in plaats van afdekfolie. 
De artikelen die Caroline in haar winkel verkoopt zijn heel 
vaak ‘vegan’, dat wil zeggen uit puur plantaardige grond-
stoffen gemaakt en altijd plasticvrij verpakt. Niet alleen ver-
antwoord om voor jezelf te kopen, maar ook origineel om 
cadeau te doen. Het assortiment blijft groeien, binnenkort 
levert iemand zelfgemaakte zeep en zullen er meer Franse 
producten bijkomen.

Verpakkingsvrij kopen als reflex
Zelf je producten in een bakje of zakje doen is niet moeilijk. 
Het gaat erom dat het een reflex wordt. Je  moet het plan-
nen: je moet een zakje of bakje bewaren én meenemen, maar 
als dat eenmaal in je systeem zit hoeft het geen opgave meer 
te zijn. Dan ga je na afloop tevreden naar huis omdat je op 
de koop toe hebt gezorgd voor minder afval. De milieube-
wuste mens wordt alleen daar al blij van. 
Het zijn nu nog vooral jonge mensen en gepensioneerden 
die bij L’ épicerie kopen. Zouden die meer tijd hebben voor 
hun boodschappen? In ieder geval gaat het om milieube-
wuste mensen. • 
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DIEREN

GEZOCHT: 
EGELOPVANG TUINEN 
Het is een warme zomeravond en al donker. Mijn man en 
ik liggen plat op onze buik in de tuin. We turen met een 
zaklantaarn onder de stuiken, nieuwsgierig naar de twee 
egeltjes die er sinds een paar dagen rondlopen. Ze komen 
van de egelopvang in Zoetermeer en blijven bij ons tot ze 
voldoende zijn aangesterkt om in de natuur teruggeplaatst 
te worden. Aan de andere kant van de tuin hoor ik een luid 
gekraak van bladeren en takjes. Ik sluip er naar toe en zie 
zowaar een egel rondscharrelen. Grappig. Ik wist niet dat 
egels zo luidruchtig zijn. We hoeven ze dus voortaan niet 
meer te zoeken. Als we stilletjes in de tuin gaan zitten, horen 
we vanzelf waar ze zijn.
 
Het gaat slecht met de egels in Nederland. Omdat er steeds 
vaker langere periodes van droogte en warmte zijn, kampen 
egels met een tekort aan water en voedsel (insecten, slakken, 
wormen, etc.). Ze raken ondervoed, vatbaar voor ziektes en 
komen de winterslaap vaak niet door. Klimaatverandering 
leidt er ook toe dat vrouwtjes steeds vaker een tweede worp 
krijgen (meestal in augustus, soms zelfs nog in november). 
Moeder en jongen hebben dan onvoldoende tijd om zich 

voor te bereiden op de winter en dan zijn vooral de jongen 
ten dode opgeschreven.
Zo heb ik twee keer overdag op het plein van de Pieterskerk 
een egeltje aangetroffen. Een egel is een nachtdier, dus als je 
zo’n diertje overdag op straat ziet, is dat al een veeg teken. 
Beide keren was het egeltje versuft, zodat ik besloot het dier-
tje naar een egelopvang te brengen. Beide dieren waren zo 
verzwakt dat ze het niet hebben gered. 
De egelopvangcentra in Nederland zitten tjokvol zieke egel-
tjes. Er is dringend behoefte aan tijdelijke opvangadressen 
waar ze onder toeziend oog van een “pleegouder” kunnen 
aansterken. Wij hebben een ommuurde stadstuin met veel 
bomen en struiken. Een ideale opvangplek voor egels, want 
ze kunnen niet weglopen en hebben toch de ruimte om lek-
ker te scharrelen.
Inmiddels hebben wij al diverse egels opgevangen die ook 
weer zijn uitgezet. Momenteel logeren er weer twee nieuwe 
egels bij ons. Het zijn vrouwtjes, want twee mannetjes zou-
den elkaar de tent uitvechten. De ene heeft nog maar drie 
pootjes, de ander is in de egelopvang geboren en moet nog 
leren om een wilde egel te worden. Ze zijn pas ontwaakt uit 
hun winterslaap. Het geeft een goed gevoel om ze ’s avonds 
luid smakkend van hun kattenvoer te horen eten of in de 
tuin te horen rondscharrelen. Soms komt er één tevoor-
schijn, kijkt naar ons en loopt dan razendsnel over het gras 
de bosjes in. 
 
Wilt u ook tijdelijk pleegouder worden van een egeltje? Als 
u een gesloten, lekker rommelige tuin heeft waar geen hon-
den loslopen, stuur dan een mailtje naar egelopvang Zoeter-
meer, info@egelopvang.nl.

Klaske van der Mandele
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HISTORIE  

GEVALLEN STER
door Arnold Schalks

De ongemakken van een vrijstelling
Op zondag 27 mei 1945, 22 dagen na de bevrijding, kreeg 
advocaat en procureur Louis Weijl in zijn woning aan de 
Haagse Riouwstraat 210 bezoek van twee inspecteurs van de 
Gemeentepolitie ‘s-Gravenhage. Zij verklaarden dat zij hem 
in opdracht van de Canadian Field Security Service naar 
Leiden moesten overbrengen. Daar zou hij ter beschikking 
worden gesteld van het militair gezag. De mannen konden 
hun opdracht niet nader toelichten. Als jurist was Louis zich 
bewust van zijn rechten dus vroeg hij de inspecteurs hun 
aanhoudingsbevel te tonen, maar dat konden ze niet. Om 
mogelijk verzet in de kiem te smoren verklaarden de man-
nen vastberaden te zijn hun opdracht goedschiks dan wel 
kwaadschiks uit te voeren. Louis bond daarop in. Hem werd 
geadviseerd om een paar dekens mee te nemen voor het ge-
val hij in Leiden moest overnachten. In het zijspan van een 
motorfiets werd hij naar het Haagse bureau van politie aan 
de Laan Copes van Cattenburch overgebracht. 

Terriër
Louis was de oudste zoon van het Joodse bakkersgezin Weijl, 
dat sinds 1897 een winkel in brood en banket dreef aan de 
Kloksteeg 3 in Leiden. Als kind droomde hij van een carrière 
als advocaat. Hij wist dat hij daarvoor naar de universiteit 
moest, maar iemand die zoals hij alleen lagere school had 
werd niet toegelaten. Toch gaf Louis zich niet gewonnen. 
Hij besteedde al zijn vrije tijd aan de voorbereiding van het 
staatsexamen, dat hem de toegang zou verschaffen. Twaalf 
keer liet de staatsexamencommissie hem zakken op een on-
voldoende voor meetkunde, maar in 1921 mocht de door-
zetter aan zijn rechtenstudie beginnen. Acht jaar later bouw-
de Louis als meester in de rechten een goedlopende praktijk 
op. Uit de rechtbankverslagen komt  hij naar voren als een 
onafhankelijke geest die misschien niet altijd even soepel in 
de omgang was. Een terriër, wiens kritische houding bewon-
dering moet hebben geoogst maar ook irritatie opriep. Of 
antisemitisme daarbij een rol speelde is onzeker.
Op het moment van de Duitse inval werkte Louis als straf-
pleiter en procureur vanuit zijn kantoor aan de Apothekers-
dijk 4 in Leiden. Ondanks de afnemende vraag naar zijn 
dienstverlening kon hij zijn beroep zonder Duitse inmen-
ging uitoefenen tot 22 oktober 1941. Op die dag werd het 
voor Joodse advocaten verboden om zaken voor niet-Joden 
te behandelen. Louis zag zich gedwongen om zijn kantoor te 
sluiten en leefde tot mei 1945 van kamerverhuur.   

 

Vrijstelling van het dragen van de Jodenster 
Sinds de bezetting was het Louis meerdere malen gelukt – 
soms geholpen door zijn slechte lichamelijke conditie - om 
uit handen van de bezetter te blijven. Kennelijk speelde hij 
daarmee kwaadsprekers in de kaart. Op 21 september 1942 
ontving hij een oproep van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
te Den Haag om zich de volgende ochtend te melden voor 
tewerkstelling in een Nederlands werkkamp. Hij diende een 
bezwaarschrift in waarin hij zich beriep op een in 1903 door 
de Militieraad aan hem verleende vrijstelling van militaire 
dienst op grond van het bij hem geconstateerde ‘ernstig ge-
mis van lichtontwaring door zwarte staar.’ Om de ernst van 
zijn oogkwaal te bevestigen schakelde hij de Leidse hoog-
leraar Oogheelkunde Jan van der Hoeve in. Op grond van 
diens attest werd Louis vrijgesteld van de ‘Arbeitseinsatz’ 
voor Joden.   
 

Eind 1943 konden gemengd gehuwde Joden, zoals Louis, 
van Duitse zijde aanspraak maken op meer bewegingsvrij-
heid, een ruimere beroepskeuze en vrijstelling van het dra-
gen van de Jodenster als ze zich óf lieten steriliseren, óf als ze 
een attest konden overleggen waaruit bleek dat ze geen kin-
deren konden verwekken. Louis wendde zich tot professor 
Michaels die, na hem genetisch onderzocht te hebben, een 
verklaring gaf waaruit bleek dat hij ‘naar alle waarschijnlijk-
heid geen kinderen kon verwekken.’ De verklaring werd afge-
geven aan de Prüfungsstelle te Amsterdam. In januari 1944 
werd Louis vrijgesteld van het dragen van de Jodenster. Hij 
liet een fotokopie van de dispensatie maken, die hij voortaan 
altijd bij zich droeg. In zijn nieuwe persoonsbewijs werd een 
rood omrande ‘J’ gestempeld in plaats van de zwarte ‘J’. 

Ont-sterd op onderzoek uit 
Zodra hij meer bewegingsvrijheid had begaf Louis zich naar 
Leiden om de belangen van zijn broer Joseph Michael en 
zijn zusters Helena, Judith en Alida, die op 17 maart 1943 
door de nazi’s waren opgepakt, te behartigen, een wakend 
oog te houden op het perceel Kloksteeg 3 en de uit het huis 
verdwenen inventaris op te sporen. Louis was geen vreem-
de in Leiden. Bekenden die hij op zijn tochten tegenkwam 
verbaasden zich erover, dat hij geen ster droeg. Sommigen 
spraken hem daarop aan. Een in dit verband gehoorde getui-
ge verklaarde dat Louis, op zijn vraag waarom hij geen ster 
droeg, had geantwoord: ‘Er zijn ook vallende sterren.’ Een 
ander vertelde dat Louis hem desgevraagd een in het Duits 
gestelde dispensatie voor het dragen van de Jodenster had 
laten zien. 

ADVERTENTIE VAN BAKKERIJ WEIJL IN HET LEIDSCH DAGBLAD VAN 30 DECEMBER 1940

LOSGEKNIPTE JODENSTER, FOTO ARNOLD SCHALKSLOSGEKNIPTE JODENSTER, FOTO ARNOLD SCHALKS
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Joden die tijdens de oorlog werden vrijgesteld van het dragen 
van een Jodenster en gebruik maakten van hun “privileges” 
om zich in plantsoenen op te houden en te reizen met het 
openbaar vervoer, werden met groeiende argwaan bekeken. 
De bij Louis’ aanhouding door zijn Litouwse echtgenote 
Gertrud Wittkus-Weijl, geuite veronderstelling, dat Louis 
slachtoffer was van ongegronde lasterpraatjes was niet uit de 
lucht gegrepen. 

Zonder opgaaf van reden achter de tralies 
Na enige tijd te hebben doorgebracht op het bureau van Po-
litie aan de Haagse Laan Copes van Cattenburch werd Lou-
is door twee Canadese militairen afgeleverd bij het hoofd-
kwartier van de Canadese Politie aan de Burggravenlaan in 
Leiden. Daar kreeg hij officieel te horen dat hij arrestant was. 
Nadat hij de inhoud van zijn broek- en jaszakken op tafel had 
gedeponeerd werd hij per jeep overgebracht naar het poli-
tiebureau aan de Zonneveldstraat te Leiden, waar hij werd 
ingesloten. Ondanks zijn herhaalde verzoek werd het hem 
niet toegestaan het hoofd van de Politieke Opsporingsdient 
(P.O.D.) te spreken te krijgen om hem naar de reden van zijn 
arrestatie en vrijheidsbeneming te vragen. Na zeventien da-
gen hechtenis nam rechercheur Huyskes Louis een langver-
wacht verhoor af.
Op 14 juni 1945 bezorgde Gertrud Wittkus-Weijl een brief 
bij het militair gezag te Leiden. Daarin verzocht zij de Mili-
tair Commissaris om haar echtgenoot, die zonder opgaaf van 
reden en zonder te zijn verhoord bijna 3 weken werd vast-
gehouden, onmiddellijk vrij te laten, of hem op zijn minst 
te verhoren, ‘zodat de aangelegenheid zo spoedig mogelijk 
in het reine kan worden gebracht, temeer daar mijn man 
Israëliet is en gedurende de 5 oorlogsjaren voldoende heeft 
meegemaakt onder de Duitse bezetting.’ Ze sloot een lijst-
je in van betrouwbare personen, die konden instaan voor de 
goede naam en eer van haar echtgenoot. De brief zette iets 
in beweging. De dag daarop werd Louis, na negentien dagen 
onterechte vrijheidsberoving, om 15 uur in vrijheid gesteld. 
Brigadier Boersma bevestigde zijn vermoeden dat hij werd 
gearresteerd op verdenking van hulpverlening aan de vijand. 
Strijdvaardig eiste Louis een officiële verklaring van politie-
ke betrouwbaarheid, die hij een maand later daadwerkelijk 
ontving.  

Speculaties over de rol van een oude bekende 
In zijn cel had Louis alle tijd gehad om te na te denken over 
de vraag wie  zijn vrijheidsberoving op zijn  geweten kon heb-
ben. Daarvoor moest hij graven in zijn geheugen. Hij kwam 
uit bij de dag waarop hij de boekhandel van Maarten Dub-
beldeman had bezocht, welk bezoek hem bijzonder veront-
rust had. 
 
Dubbeldeman werd in 1903 bij de spoorwegen  ontslagen 
vanwege zijn deelname aan de spoorwegstaking. Daarop be-
gon hij een boekhandel in het perceel Kloksteeg 10, schuin 
tegenover de bakkerij van de familie Weijl. Om Dubbelde-
man te steunen kocht Louis indertijd vrijwel alle benodig-
de boeken voor zijn rechtenstudie bij hem. Sindsdien be-
schouwde Louis hem als een oude bekende. Maar die ene 
keer waarop Louis hem, zonder ster, in zijn nieuwe zaak aan 
de Breestraat bezocht, gedroeg Dubbeldeman zich vreemd. 
Hij negeerde Louis’ groet en verliet de winkel zonder een 
woord te zeggen. Louis stond perplex. Dubbeldemans ge-
drag was niet te rijmen met het beeld van de bevlogen winke-
lier die zijn zaak in het verleden regelmatig had opengesteld 
voor lezingen over de grondslagen van het socialisme en zich 
voor het algemeen kiesrecht had ingezet. Louis hield er een 
uiterst ongemakkelijk gevoel aan over. 

Aangifte tegen Dubbeldeman 
Na zijn vrijlating liet Louis geen kans ongemoeid om de bron 
van het hem aangedane leed te achterhalen. Een collega-ju-
rist had Louis kort voor de bevrijding toevertrouwd, dat zijn 
politieke gedragingen tijdens de bezetting ‘niet gunstig wer-
den beoordeeld.’ Toen Louis in februari 1950 in de advoca-
tenkamer van het Haagse Gerechtshof deze met de zaak ver-
trouwde collega-jurist op de man af vroeg of Dubbeldeman 
de oorzaak van zijn arrestatie was geweest, antwoordde deze 
zonder omhaal dat dat inderdaad het geval was. Een derde 
aanwezige deed daarop een dringend beroep op Louis om de 
zaak verder te laten rusten. Maar Louis zette door. 
Op 4 maart 1950 deed Louis bij H. Boorsma, hoofdagent 
van Politie te Leiden, aangifte van een misdrijf met onge-
gronde vrijheidsberoving tot gevolg. Hij verzocht Boorsma 
een onderzoek in te stellen naar de gedragingen van Dubbel-
deman en hem strafrechtelijk te vervolgen als mocht blijken 
dat hij zich aan strafbare feiten schuldig had gemaakt. 
Vijf dagen later ontving Louis een brief van R. J. Meijer, com-
missaris van politie te Leiden met als kenmerk: ‘Onderzoek 
inzake arrestatie’. Meijer schrijft daarin: ‘Hiermede heb ik de 
eer U te berichten, dat ook na voortgezet onderzoek niet is 
kunnen blijken, dat de door u genoemde persoon in enige 
mate schuldig is aan Uw arrestatie.’ Het is onwaarschijnlijk 
dat het onderzoeksresultaat Louis heeft gerustgesteld. 
Het breed gedragen wantrouwen tegen ont-sterde Joden 
zou Louis nog tot ver na de bevrijding achtervolgen en hem 
hinderen bij zijn pogingen om tot bewindvoerder te worden 
benoemd voor het beheer van het nagelaten vermogen van 
zijn ‘afwezige’ broer en zusters.

Bron: PRA Leiden alphab. / DOSSIER 94969 / WEYL, L  •

DE KLOKSTEEG IN 2021 GEZIEN VANAF HET ACADEMIEGEBOUW, FOTO CARLA VAN DER POELDE KLOKSTEEG IN 2021 GEZIEN VANAF HET ACADEMIEGEBOUW, FOTO CARLA VAN DER POEL
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PLEVIER ZIET HEKWERK

WOLSTEEG 
door José Plevier

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

Het hek in de Wolsteeg (een van de vele stegen tussen 
Breestraat en Langebrug), foto Sarah Hart 
 Dit hek is uitgevoerd in Cortenstaal, wat door zijn roesti-
ge oppervlak een stoere uitstraling heeft. De uitsnijdingen 
doen echter fijnzinnig aan. In een ovaal is een repeterend pa-
troon van onder andere gestileerde driepassen uitgespaard. 
De vormen zijn niet gesloten, maar met een puntig knikje 
opengewerkt. Het doet mij denken aan Moorse motieven. 
Bovenin zijn krullerige uitsparingen te zien die op Arabisch 
schrift lijken. Maar kunnen we daar niet ook “2010” in le-
zen of alleen “01” (voor “2001”)? Wie de ontwerper kent 
of weet in welk jaar het hek geplaatst is kan wellicht het 
antwoord geven. Het was blijkbaar belangrijk dat er een ge-
sloten “nul” staat, want er zijn steunspijltjes gebruikt om de 
vorm op te vullen. •

STADSONTWIKKELING

BOMEN IN ONZE WIJK
door Eduard Groen
 

Wie door onze wijk aan de hand van de kaart hierboven 
van A naar C loopt en op de bomen let ziet vier Platanen: 
een oosterse plataan (Platanus oriëntalis) rechts op het Gal-
gewater en drie gewone platanen (Platanus x hispanica) in 
de middenberm van het Kort Rapenburg. De drie gewone 
platanen hebben begin 2022 een grote aarden boomspiegel 
gekregen in plaats van de versteende middenberm die ooit 
dienst deed als vrije busbaan. 

Linksaf de Breestraat in staan over een lengte van 700 me-
ter maar vijf bomen. Het zijn iepen (Ulmus columella), een 
kweekvorm die zuil-iep wordt genoemd: één staat er op de 
T-kruising met de Papengracht, twee bij de Diefsteeg/Ca-
tharinasteeg, één bij de Pieterskerk-Choorsteeg en één bij 
het Trouwstraatje naast het stadhuis. Aan het einde van de 
Breestraat, bij de kruising met het Steenschuur, staan vijf 
Japanse honingbomen (Styphnolobium japonicum) in een 
kring (B). Daarna volgt een rij van achttien Amerikaanse 

WOLSTEEG TEGENOVER NUMMER 4, FOTO SARAH HARTWOLSTEEG TEGENOVER NUMMER 4, FOTO SARAH HART

DE DRIE GEWONE PLATANEN IN DE NIEUWE MIDDENBERM VAN HET KORT RAPENBURG, 
FOTO EDUARD GROEN

VAN BOOMRIJKE BINNENSTAD NAAR KAALSLAG EN TERUG NAAR BOMENRIJK
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amberbomen (Liquidambar styraciflua) tot aan de kruising 
met de Witte Singel (C), de zuidelijke grens van onze wijk. 
Gelukkig staan op andere plekken in onze wijk meer bo-
men, zoals ook op de kaart is te zien. 

Voor de bezettingstijd (1940 -1945) had Leiden veel bo-
men. A. Galjaard, de toenmalige chef van de Plantsoenen-
dienst, schreef in het Leids jaarboekje van 1946 dat de stad 
in het najaar van 1944 ongeveer 47 kilometer aan lange, 
dubbele bomenrijen bezat. In het voorjaar van 1945 was 
daarvan nog maar 2½ kilometer overgebleven: “van 5.330 
oude en jonge boomen liep het boomenbezit terug tot 390 
meest oude boomen.” Inmiddels telt Leiden ruim 76.000 
bomen in het openbare gebied. Zo’n 64.000 daarvan staan 
op grondgebied van de gemeente, de andere 12.000 op se-
mipubliek terrein zoals groengebieden van de universiteit 
en woningbouwverenigingen. Onbekend is hoeveel bomen 
in particuliere tuinen staan. De bomen in het openbare ge-
bied zijn te vinden op de website https://openbomenkaart.
org. Wie de Leidse open-bomenkaart op de site raadpleegt 
vindt in onze wijk een bonte mix. 

Gewone bomen
De boomsoort die in onze wijk het meest voorkomt is de 
Hollandse linde (Tilia europaea). Je vindt hem langs het 
Rapenburg, de Nieuwe Rijn, op het Pieterskerkplein en de 
Garenmarkt. Verder staan er drie Koningslinden: een in het 
Rembrandtpark, een op het Gerecht en een op het Rapen-
burg voor nr. 70, de Willem-Alexander Koningslinde. Als 
je de linde op de open bomenkaart aanklikt is goed te zien 
hoe vaak hij voorkomt in onze wijk. Alle linden beginnen 
dan te knipperen en het grachtenpatroon van Leiden is dui-
delijk zichtbaar. Klik je de es aan (Fraxinus) dan zie je dat 
deze soort, die in Leiden met 4126 exemplaren het meeste 
voorkomt, ook in onze wijk maar liefst 34 keer voorkomt. 
Negentien essen staan aan de Pieterskerkgracht, acht langs 
de Boisotkade, vijf in het Rembrandtpark, een in de Zeger-
steeg en een in het Pieter Gerritz Speckhof. Je zou de Pie-
terskerkgracht dus ook de Essenstraat kunnen noemen, en 
de Kaiserstraat de Japanse honingbomenlaan vanwege de 
honingbomen die daar zijn aangeplant, hoewel er ook enke-
le indrukwekkende Chinese watercipressen (metasequoia) 
staan in de tuin van de voormalige Universiteitsmanege en 
bij de flat halverwege de Kaiserstraat. Waar de Kaiserstraat 
het Rapenburg kruist staan verder nog twee trompetbomen 
(Catalpa bignonioides) als stille poortwachters van een 
straat die verder overwegend met Japanse honingbomen is 
gesierd.

Bijzondere bomen 
Bijzondere bomen in onze wijk staan natuurlijk in over-
vloed in de Hortus Botanicus, maar die valt buiten het be-
stek van dit stuk. Sinds kort staat er een vaantjesboom, of 
zakdoekjesboom (Davidia involucrata) op het Garenmarkt-
plein, naast drie Anna Paulownabomen (Paulownia tomen-
tosa) aan de kant van de Groenebrug. De bloeiwijze van een 
vaantjesboom is opvallend. In mei verschijnen er grote witte 
schutbladeren die aan zakdoekjes doen denken. Zo’n zelfde 
boom is deze winter aangeplant op het Sliksteegplein. Nu 
maar afwachten of de bomen zo mooi in bloei komen dat er 
witte zakdoekjes aan hangen. Een andere opvallende boom 
is de Anna Pauwlonaboom. Deze boom krijgt in mei-juni 

violetblauwe bloemen. Twee van zulke bomen staan in Le-
vendaal-West, in de kromming van de Geregracht bij de Ko-
revaarstraat. Bijzonder is verder de pontische eik (Quercus 
pontica), ook wel Armeense eik genoemd, die deze winter 
door de gemeente is aangeplant op de walkant van het Van 
Werfpark naast de Groenebrug. Het is nu nog een kleine 
boom van amper drie meter hoog, maar met een beetje ge-
luk staat hier over twintig jaar een fors exemplaar.
Tenslotte wil ik de doodsbeenderenboom (Gymnocla-
dus dioica) noemen op de hoek van de Langebrug en het 
Steenschuur bij de ronde uitbouw van het Kamerlingh On-
nes Laboratorium. De letterlijke vertaling van Gymnocla-
dus dioica is ‘naakte takken’. Ik vermoed dat de gemeente 
deze doodsbeenderenboom hier heeft aangeplant vanwege 
de buskruitramp met meer dan 150 dodelijke slachtoffers, 
die de plek ooit in een soort begraafplaats veranderde. Een 
vergelijkbare gedachte heeft waarschijnlijk gespeeld bij het 
planten van acht doodsbeenderenbomen langs het Galgen-
water. 

Van der Werfpark en Garenmarktplein
Enkele bomenliefhebbers hebben de bomen in het Van der 
Werfpark en op en rondom het Garenmarktplein in kaart 
gebracht, in totaal zijn het er 182. De meest bijzondere is 
wellicht de vorig jaar aangeplante Chinese tulpenboom (Li-
riodendron chinense) die in de grote, verhoogde boomspie-
gel naast de synagoge staat. Tegen het gebouw aan groeit al 
veel langer een Amerikaanse vederesdoorn (Acer negundo). 
Op de website heeft het Van der Werfpark samen met het 
Garenmarktplein een eigen deelkaart: https://openbomen-
kaart.org/obk.htm?data=van_der_werfpark, die gebaseerd 
is op nadere inspectie door vrijwilligers van de open-bomen-
kaart. De deelkaart is gedetailleerder, completer en nauw-
keuriger dan de hele kaart. 

Bijzonderheden Van der Werfpark
Het Van der Werfpark is aangelegd in 1886. Aanvankelijk 
was het park twee keer zo groot en besloeg het bijna het 
gehele terrein van het Steenschuur tot de Raamsteeg, een 
gebied dat in een ruïne was veranderd na de buskruitramp 
in 1807. Nadat het terrein bijna tachtig jaar lang militair 
exercitieterrein was geweest, werd een park aangelegd door 
de toenmalige stadsarchitect Daniël Knuttel en de tuinar-
chitect Hendrik Copijn. Na afronding van de bouw van 
het Geologisch Museum aan de Garenmarkt (1895) en het 

DOODSBEENDERENBOOM OP DE HOEK VAN HET STEENSCHUUR EN DE LANGEBURG, 
FOTO EDUARD GROEN
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Natuurhistorisch museum aan de Raamgracht (eerste deel 
1905, afronding 1915) bleef het huidige Van der Werfpark 
over. Enkele bomen in het park hebben zo’n dikke stam dat 
ze vrij zeker zijn aangeplant ten tijde van de aanleg, eind ne-
gentiende eeuw. Het gaat dan om de monumentale platanen 
(Platanus x hispanica), de zilveresdoorns (Acer sacchari-
num) die in een tweede halve boog rond het standbeeld van 
Van der Werf staan (in de eerste halve boog tegen het stand-
beeld staan acht taxussen) en een majestueuze, vrijstaande 
mannelijke taxus (Taxus baccata) in het grasveld tussen het 
standbeeld en de Doezastraat. Dat het een mannelijke taxus 
is kun je zien aan de ontbrekende rode vruchtjes die zo ken-
merkend zijn voor de vrouwelijke taxus.
Over de bomen in het Van der Werfpark schreef de al eer-
der genoemde chef Plantsoenendienst Galjaard in hetzelfde 
Leids jaarboekje van 1946 dat zo goed als alle bomen in de 
gemeente Leiden in de winter van 1944/1945 zijn gekapt, 
maar dat het Van der Werfpark en het Plantsoen toen het 
minste hebben geleden van de kapwoede: “dankzij het lof-
waardig initiatief van enkele omwonenden, die tijdig voor 
hun rekening in overleg met den Plantsoendienst een bewa-
king tegen diefstal van hout hadden ingesteld. De overige 
plantsoenen zijn van al het opgaand hout beroofd.”

Extra bomen 
De gemeente zal in 2022 extra bomen aanplanten in de 
binnenstad. Met ambtenaren en vertegenwoordigers van 
de Leidse Bomenbond fietsten bewoners in januari een deel 
van de binnenstad rond om geschikte locaties in beeld te 
brengen. Bewoners hebben toen onder andere de Boom-
markt en de Stille Rijn als locatie aangegeven. De Papen-
gracht is ook genoemd, maar volgens de gemeente is deze 
gracht ongeschikt voor de aanplant van bomen door de ka-
bels en leidingen onder de grond. Eind maart is er een twee-
de fietsronde gepland. Dan zullen onder meer de Langebrug 
en het Pieterskerkplein bezocht worden. De gemeente zal 
eventuele geschikte locaties bespreken met de bewoners. •

BUREN 

LISA POOT • BOOSTCARTOON
door Marjolijn Pouw
 
Lisa Poot maakt al jaren de cartoonachtige illustraties bij de 
activiteiten van Onder water in Leiden, de groep vrijwilli-
gers die zich samen met de Leidse afdeling van de Vereniging 
voor veldbiologie (KNVV) en de gemeente om de flora en 
fauna van onze grachten bekommert. Lisa werkt vooral lo-
kaal en Onder water in Leiden, aangevoerd door stadssnor-
kelaar Aaf Verkade, is een van haar vaste opdrachtgevers. Ze 
ontwierp voor hen een kleurplaat die eraan bijdroeg dat Aaf 
in 2015 de Gouden Zwaluw won voor de fototentoonstel-
ling ‘Blik onder water in Leiden’. Op de kleurplaat zie je een 
dwarsdoorsnede van het leven in onze grachten. De plaat is 
voor kinderen, maar net als Disney tekent Lisa haar beestjes 
anatomisch verantwoord wat de jury aansprak; de kleur-
plaat is zowel educatief als amusant. De plaat is nog steeds 
te zien in speeltuin ‘De Doorbraak’ vlakbij het Ankerpark. 
 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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Werkwijze
Lisa: “In dit werk moet je niet je eigen ideeën vooropstel-
len, maar goed luisteren naar je klanten.  Neem Aaf Verkade, 
voor wie ik onder andere het logo voor haar bedrijf Advi-
seur stadsgrachten ontwierp. Ze heeft een duidelijk beeld 
van wat ze wil en ik probeer dat dan op haar aanwijzing vast 
te leggen, zodat het ook voor anderen gaat leven. Maar ik 
heb daarbij wel mijn eigen stijl ontwikkeld en ga ervan uit 
dat die mijn klanten aanspreekt, anders zouden ze niet bij 
mij terechtkomen. Mijn stijl heeft iets speels, maar dat werkt 
voor sommige groepen juist heel goed. Zo ontwierp ik de 
huisstijl voor het Green Team van de afdeling Public Health 
en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC. Het team wilde 
dat de afdeling duurzamer en groener ging werken en dat 
moest toen ook in de huisstijl naar voren komen. Ik maakte 
vervolgens ook nog cartoons voor hun Nieuwsbrief om de 
boodschap luchtiger te maken. Dat werkt meestal beter dan 
die heel zwaar aanzetten.”

Geen kunstpretentie
“Ik wil geen kunst maken, maar prenten die mensen leuk 
vinden en ze opvrolijken. Bijvoorbeeld tekeningen van je 
trouwdag of de geboorte van je kind. Niet iedereen wil een 
traditionele fotoserie en een getekend portret legt andere 
accenten. Portretten maak ik graag, mensen worden er ge-
lukkig van.  Bij de eerste coronagolf kon je bijvoorbeeld niet 
op bezoek gaan bij je ouders in het verzorgingstehuis. De 
ouderen daar misten het contact met hun kinderen en klein-
kinderen, of hun huisdier dat elders was ondergebracht. 
Het Leidse H.L. Druckerfonds, dat projecten ondersteunt 
om Leiden zorgzamer en gezelliger te maken, vroeg ideeën 
om ouderen op te vrolijker en toen ben ik opfleurportret-
ten gaan maken. Die zijn sprekender dan foto’s en werken 
goed bij eenzame, angstige mensen. Je kunt hun oude huis-
dier in zo’n portret opnemen of mensen die ze missen. Zo 
portretteerde ik een oude mevrouw die, voor corona toe-
sloeg, wekelijks bezoek kreeg van haar familie en haar hond, 
waarvoor ze de zorg op zich hadden genomen. In coronatijd 
mocht dat niet meer, waar die mevrouw heel verdrietig om 
was. Van haar arts kreeg ik foto’s van haar en van de hond, 
zodat ik een portret kon maken van hen samen. Daar werd 
ze heel blij van. Je kunt echt wat doen voor mensen. Het 
Druckerfonds subsidieerde in dit geval de onkosten, maar 
het ontwerpen, drukken, inpakken en verzenden moest ik 

allemaal zelf doen. Het was veel werk maar dat geeft niet, 
zulke opdrachten zijn de mooiste.”

Tekenaar van beroep 
“Ik teken al vanaf dat ik heel klein was. Na de middelbare 
school wilde ik kunstgeschiedenis gaan studeren, maar daar 
was weinig werk in volgens mijn ouders. Het werd Bestuurs-
kunde in Leiden, met een master Internationale Betrekkin-
gen in Rotterdam. In de tussentijd volgde ik toch nog een 
minor Kunstgeschiedenis. Ik werkte onder meer aan de Eu-
ropese School in Den Haag, maar ik bleef daarnaast tekenen. 
Ik maakte verhuisberichten voor vrienden, verlovings- en 
trouwkaarten en dat nam steeds meer tijd in beslag. Zo ben 
ik het vak ingerold. Toen ik steeds meer opdrachten kreeg 
wilde ik van tekenen mijn beroep maken en de gedachte aan 
een eigen illustratiebureau liet me niet los; ik ben nog jong 
en ik wilde mijn droom waar maken in plaats van er aldoor 
naar te verlangen. Nu heb ik mijn bureau en ik ben elke dag 
met plezier aan het werk. 
Op dit moment maak ik tekeningen voor een app van het 
project Hospital Hero van het Willem-Alexander Kinder-
ziekenhuis. Die moet ervoor zorgen dat kinderen die het 
ziekenhuis ingaan, of op een behandeling moeten wachten, 
afgeleid worden zodat ze minder stress hebben. Ze kunnen 
bijvoorbeeld een virtuele safari doen. Door QR-codes te 
zoeken waar plaatjes van dieren achter verstopt zitten ma-
ken ze een ontdekkingsreis door de dierenwereld. Mij is ge-
vraagd om de dieren achter de QR-codes te maken en dat 
doe ik samen met Naturalis dat de teksten schrijft bij de 
plaatjes. Behalve dat het afleiding geeft is het ook educatief. 
Kinderen die in bed liggen, of moeten wachten kunnen spe-
lenderwijs wat leren over onze natuurlijke omgeving. De op-
zet is vrolijk, toegankelijk, en natuurgetrouw. Het initiatief 
komt van de kinderverpleegkundigen, het project is door 
de werkvloer bedacht, opgezet en geregeld. Ze zijn bij mij 
uitgekomen, omdat ze wisten dat ik voor het Green Team 
had gewerkt en dat het goed was bevallen. Zo gaat dat bij 
mond-tot-mondreclame. Het is leuk om voor verschillende 
opdrachtgevers te werken.” •

LISA POOT, SELFIELISA POOT, SELFIE

ILLUSTRATIE LISA POOT • BOOST CARTOON
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BUREN

BEAU ARTIST 
VOORAF EN TOE
door Marjolijn Pouw

Eind 2021 stopten Claudine Wenneker en Hadi Abdi met 
Vooraf en Toe op de Botermarkt, waarvan ze sinds 2000 eige-
naar waren. Ze verkochten het aan Beau Artist en zijn zaken-
partner, de eigenaren van Bar Lokaal in de Hartesteeg. Beau 
houdt de naam Vooraf en Toe aan omdat ze die van waarde 
vinden voor de zaak. Het etablissement blijft voor een groot 
deel onveranderd, al gingen de inrichting en de keuken op de 
schop. In de vrolijke drukte van de eerste dag dat Vooraf en Toe 
na de wisseling van de wacht weer open is praat ik met Beau 
Artist. 

Nieuwe aanpak
Beau: “Hadi opende vroeg en sloot ook betrekkelijk vroeg 
af, zijn café-restaurant was eigenlijk voor overdag. Onze op-
zet is anders, zo’n beetje als bij Bar Lokaal, waar je overdag 
kunt ontbijten, lunchen, van alles en nog wat kunt drinken 
en borrelen met tapas. In de avond is er dan een uitgebreider 
menu. 
Vooraf en Toe gaat in de nieuwe opzet zeven dagen per 
week van 08.00 uur tot in de nacht open. De keuken sluit 
om 22.00 uur, maar daarna zijn onze gasten welkom voor de 
nazit en een goed glas. Op  woensdag en zaterdag openen we 
traditiegetrouw al om 07.00 uur vanwege de markt. Vaste 
gasten van Vooraf en Toe hebben tijdens de verbouwing hun 
toevlucht gezocht in Bar Lokaal, maar zijn nu blij dat ze hun 
vaste plek weer terug hebben.  

De keuken
Onze keuken onderscheidt zich door het gebruik van de in-
grediënten. We proberen zo veel mogelijk verse, duurzaam 
gekweekte en diervriendelijke producten te gebruiken die 
we, als het kan, het liefste direct van de boeren betrekken en 
we bereiden alles zoveel mogelijk zelf. Dat geldt ook voor 
onze sauzen en dressings. Die komen niet uit een potje. We 
gebruiken verder veel verschillende soorten groenten die we 
frituren of roosteren. 
In Bar Lokaal zijn de gerechten geïnspireerd op het Mid-
den-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Italië, bij Vooraf en 
Toe concentreren we ons op vlees- of visgerechten met een 

Spaans accent die je naar eigen inzicht kunt combineren en 
op de klassieke Bourgondische keuken. Op de wijnkaart 
staan vooral  Franse wijnen, maar we schenken ook biologi-
sche wijnen en cidersoorten, en wie weet ooit nog eens Hol-
landse. Bij Vooraf en Toe lopen de beide ruimten waaruit 
het bestaat in elkaar over. De ene ruimte is meer ingericht 
voor een uitgebreid diner met mooi tafellinnen en glaswerk, 
de andere heeft een meer informeel en multifunctioneel ka-
rakter. In beide gedeelten kun je uiteraard ook vegetarisch 
eten. 

Achtergrond en opleiding
“Ik ben in Paramaribo geboren, maar opgegroeid in de Me-
renwijk. Mijn vader is Surinaams en mijn moeder is Hol-
lands. Gastvrijheid is er bij mij met de paplepel in gegoten, 
bij ons thuis kon iedereen altijd aanschuiven op elk moment 
van de dag. Ik heb geen opleiding in de horeca genoten, 
maar ik ben wel al jaren amateur kok. Het liefste sta ik op de 
werkvloer, daar voel ik me thuis en kan ik de lijnen uitzet-
ten. Gelukkig zit ik er niet meer zo bovenop als in het begin 
bij Bar Lokaal, toen ik me werkelijk met alles bemoeide. Dat 
heb ik tot ieders genoegen los gelaten, want dat gaat niet 
met twee restaurants en het is ook nergens goed voor. De 
mensen die hier werken zijn mans genoeg om zelf te beden-
ken hoe het ’t beste loopt, ik ben er voor de beslissende stem 
of als ze er niet uitkomen. De lijnen zijn hier dus kort, alles 
is bespreekbaar en wordt zo nodig ook meteen besproken.   
We selecteren ons personeel niet op een afgeronde beroeps-
opleiding. Je persoonlijkheid maakt of je bij ons past, het 
werk leren wij je wel of we laten je bijscholen. Herkomst of 
leeftijd vinden we ook niet echt van belang. Zo hebben we 
net een wat oudere man aangenomen die jaren in de psychi-
atrische zorg heeft gewerkt en wilde overstappen en ook een 
vrouw die al jaren met de gedachte speelde om in   een res-
taurantkeuken te gaan werken. Ze hebben een ongelofelijke 
inzet en enthousiasme en dat is van belang. Hun levenserva-
ring staat garant voor souplesse, ze verbeteren de onderlinge 
verstandhouding. We zijn overigens nog steeds op zoek naar 
geschikt personeel, van koks tot afwassers.”  

Kunst
“Na de middelbare school wilde ik een opleiding gaan doen 
in de kunstsector. Ik studeerde Media & Entertainment Ma-
nagement in Den Haag en haalde mijn propedeuse Kunst 
en Economie in Utrecht. Maar ik maakte deze studies niet 
af, ik ben gelukkiger als ik wat kan doen. In Leiden had ik al 
de nodige ervaring opgedaan in de horeca en op het snijvlak 
van kunst en entertainment en ik wilde Leiden graag hipper 
en vrolijker maken. Drie jaar zat ik in De Engelenbak, daar-
na ben ik met iemand anders Bar Lokaal begonnen.   
Vooraf en Toe profileerde zich altijd al als kunstlokaal en 
ook dat willen we voortzetten, met maandelijks wisselende 
tentoonstellingen. Naast grafiek en schilderkunst of foto’s 
aan de wanden willen we in vitrines ook toegepaste kunst 
laten zien, zoals mooi gemaakte tassen. Je zou dat met ten-
toonstellingen van kunstenaars over de hele wereld kunnen 
doen, waarbij je gebruik maakt van social-media. Je kunt 
dan in de beide gedeelten van het restaurant variëren, bij-
voorbeeld in het ene gedeelte de permanente collectie, in 
het andere de wisselende tentoonstellingen. In de lijsten kun 
je de inrichting terug laten komen, er is zoveel leuks mee te 
doen.” 

VOORAF EN TOE IN DE STEIGERS, FOTO SARAH HARTVOORAF EN TOE IN DE STEIGERS, FOTO SARAH HART
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 De Botermarkt
“De Botermarkt is een mooie plaats om te zitten, we hebben 
hier een ruim terras door de inhaalslag vanwege corona en 
ook nog de boot. We hopen dat het verruimde terras perma-
nent wordt en niet alleen bij ons. Het zou goed bij de Boter-
markt passen, vooral nu het hier voetgangersgebied wordt. 
Leiden zou meer ruimte kunnen geven aan starters die wat 
nieuws willen brengen. Er is niks mis met een groot aan-
bod van horeca in een universiteitsstad als Leiden, maar het 
is nu wel veel van hetzelfde. De gemeente zou er goed aan 
doen niet nog meer vergunningen af te geven voor restau-
rants met meer dan 400 zitplaatsen. Het zou beter zijn als er 
meer ruimte komt voor kleinere, creatieve restaurants zodat 
je meer variatie krijgt in het aanbod. Leiden heeft een zeer 
diverse bevolking, het is aan de gemeente om daar ook in 
het horecabeleid aandacht voor te hebben.” •

BOEK • MARJA VISSCHER

HET TORENTJE VAN ADELHEID
door Carla van der Poel

Aan de Garenmarkt bevindt zich het huis van Johan Rudolf 
Thorbecke (1798 - 1872). Hij woonde hier jaren met zijn 
gezin en gaf in het tuinhuis college aan studenten. Marja 
Visscher schreef een roman waarin zijn echtgenote Adelheid 
Thorbecke – Solger centraal staat. Dit boek speelt zich gedeel-
telijk af in Leiden en geeft, op een toegankelijke manier, veel 
achtergrondinformatie over het leven van Thorbecke.

In de tijd dat Thorbecke privéleraar is in Duitsland, komt hij 
vaak bij het gezin Solger. Hij ondersteunt de weduwe Sol-
ger bij de opvoeding van haar drie dochters. Als klein meisje 
droomt de middelste dochter Adelheid dat ze ooit met pro-
fessor Thorbecke trouwt en daarmee koningin van Neder-
land zal worden. Zij trouwen inderdaad met elkaar en de 
negentien jaar jongere Adelheid verhuist naar Leiden. Thor-
becke verruilt zijn onderkomen aan Breestraat 113 voor het 
grote huis aan Garenmarkt 9. ‘Thor’ is een strenge vader en 
tegelijkertijd een liefdevolle echtgenoot. Het paar krijgt zes 
kinderen; drie ervan overlijden jong . 
Adelheid is de rechterhand en persoonlijke secretaris van 
haar echtgenoot. Ze leest al zijn brieven en geschriften, en 

verbetert die zo nodig. Alles kopieert ze in brievenboeken 
en ze ordent de brieven aan hem in postboeken. 
Thorbecke wordt in 1844 lid van de Tweede Kamer, maar is 
tegelijkertijd (van 1845 – 1850) lid van de Leidse gemeen-
teraad. Als hij minister-president wordt, volgt een verhui-
zing naar Den Haag. Zo komt hij in het ‘torentje’ terecht. 
In totaal komen er drie kabinetten-Thorbecke. In het milieu 
waarin zij dan verkeren, lukt het Adelheid steeds beter om 
de politiek te doorgronden. De relatie tussen Thorbecke en 
koning Willem II is moeizaam maar met koningin Sophie, 
net als zij van Duitse afkomst, heeft Adelheid een hartelijke 
relatie. Met  de vrouwen van politici onderhoudt zij even-
eens goede banden. Zij is goed op de hoogte van wat er 
speelt en is dan ook een volwaardige gesprekspartner voor 
haar man. Bovendien schrijft ze aanvullingen op zijn redes 
voor de Kamer.

Voor deze roman kon Marja Visscher gebruikmaken van de 
al eerdergenoemde brieven-  en postboeken, maar ook van 
dagboeken, waaronder die van de kinderen van Thorbecke. 
Al dat onderzoek levert een zeer lezenswaardige roman 
op. We moeten hierbij zinnen als: “Jetje en zij hebben 
een borduurwerkje onder handen” maar voor lief nemen. 
Visscher heeft er 
vast de tijdgeest mee 
willen treffen. Het is 
boeiend om te lezen 
hoe de wat houteri-
ge staatsman in het 
gezin en in het leven 
staat en hoe hij zich 
onder invloed van 
zijn moderne vrouw 
ontwikkelt. Uiteinde-
lijk is het Thorbecke 
die ervoor zorgt dat 
Aletta Jacobs als 
eerste vrouw wordt 
toegelaten tot een 
universiteit. 
(Zomer & Keuning 2021, 334 blz. €17,50) •

BEAU ARTIST IN VOORAF EN TOE, FOTO SARAH HARTBEAU ARTIST IN VOORAF EN TOE, FOTO SARAH HART

GEDENKSTEEN OP THORBECKES HUIS AAN DE GARENMARKT 
FOTO SARAH HART
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BLUE DEAL LEIDEN WATERSTAD 

WATERAMBACHT LEIDEN
door Waterambacht Leiden

Water en de politieke partijen 
Het Waterambacht Leiden heeft de verkiezingsprogramma’s 
van de Leidse politieke partijen naast zijn Blue Deal Leiden 
Waterstad gelegd en gekeken welke elementen daarvan te-
rugkomen in die programma’s. In de Blue Deal worden de 
verschillende aspecten van het water vertaald in potentiële 
actiepunten, zoals klimaat en milieu, schoon water, vervoer 
over water, Leids historisch stadsschoon en een open Kort 
Rapenburg en open Lange Mare. De Blue Deal Leiden Wa-
terstad en de bijbehorende Brede Watertoets werden op 
een symposium op 27 oktober 2021 verwelkomd als waar-
devolle instrumenten om water de plaats te geven die het 
toekomt. De toetsing is gedaan aan de hand van een Brede 
Watertoets. 
Programma’s
In de programma’s van GroenLinks en de Partij voor de 
Dieren en in mindere mate van D66 komen veel punten 
uit de Blue Deal terug, met name de betekenis van water 
voor het milieu en het transport over water. Schone vaar-
tuigen en elektrificatie van de pleziervaartuigen krijgen bij 
deze partijen ook aandacht. Een open Lange Mare en Kort 
Rapenburg worden genoemd in de programma’s van Groen-
Links en D66. Het CDA-programma bevat het voornemen 
met betrokken ondernemers en organisaties een Blue Deal 
te sluiten, met afspraken over slimmer, schoner en veiliger 
gebruik van het water. In de verkiezingsprogramma’s van de 
overige partijen komt water helaas slechts op een enkel punt 
aan de orde. De Brede Watertoets is te vinden op onze web-
site: www.waterambachtleiden.nl/blue-deal .

In verband met de plannen voor het Leidse water wil Water-
ambacht Leiden graag dat de Blue Deal Leiden Waterstad 
betrokken wordt bij de collegevorming . •

HANS HEESTERMANS 

LEIDS
Afnijperrtje.
Ik ben een nakomertje. Mijn oudste broer is 14 jaar ouder 
dan ik, met mijn op één na oudste broer verschil ik 12 jaar 
en met mijn zusje (ja, ze is 68, maar heel klein en daarom 
noem ik haar toch ‘zusje’’en geen ‘zus’) 8 jaar. Toen mijn 
moeder nog leefde, zei ze altijd dat ik het aardigste onge-
lukje was dat haar ooit was overkomen. In sommige dialec-
ten noemen ze een nakomertje ook wel een ‘schraapkoekje’. 
Dat is eigenlijk het laatste koekje dat van het deeg gebakken 
kan worden. Je moet het je heel beeldend voorstellen: je 
hebt een schaal met deeg, je hebt daar allemaal koekvorm-
pjes mee gevuld en er zit uiteindelijk nog een klein beetje 
in die schaal. Je kunt er nauwelijks een vormpje mee vullen, 
maar door met je vinger het laatste deeg eruit te schrapen, 
krijg je toch nog materiaal voor een ordentelijk koekje. Zo 
is het, schertsend gesproken, ook met dat nakomertje: er is 
bij vader nog een klein beetje zaad overgebleven en met een 
uiterste krachtsinspanning is hij in staat om met dat kleine 
overschotje een laatste kind te verwekken.
In Leiden bestaat een soortgelijk beeld om het nakomertje 
mee aan te duiden: een afnijperrtje. Het werkwoord afnij-
pen betekent niet alleen ‘met duim en wijsvinger of met een 
nijptang iets van iets afbreken’, maar ook ‘gierig zijn’. En net 

zoals het schraapkoekje is 
tot stand gekomen door 
dat hele kleine beetje 
deeg, zo is het afnijperrtje 
ontstaan door een gierige 
vader die wat zuinig met 
zijn sperma omsprong.

Krreng. 
Door de meeste Nederlanders zal het woordje kreng alleen 
maar als scheldwoord gebruikt worden voor een ‘kwaadaar-
dig persoon’ en dan vooral voor een ‘kwaadaardige vrouw’. 
Niet iedereen zal weten dat kreng eigenlijk het woord is voor 
een ‘dierenlijk’ en dat het afkomstig is van het Franse carog-
ne in dezelfde betekenis. De 18de-eeuwse Leidse hoogleraar 
Le Francq van Berkhey beschrijft overigens een onaangena-
me gewoonte in onze streken om de dode dieren kwijt te 
raken: “In de nabyheid onzer zeedorpen ... heerscht een ge-
bruik, om de afgevilde krengen in het barre zand neder te 
werpen.” In Leiden gebruiken we kreng ook gewoon voor 
‘kind’. Om dat te verklaren zijn er drie mogelijkheden. Ofte-
wel: in Leiden vinden we kinderen niet zulke aantrekkelijke 
wezens en daarom noemen we ze krrenge. Ofwel: we vinden 
ze hier juist alleraardigste schatjes en daarom zeggen we heel 
lief krengetje tegen ze. Net zoals we een kind met schurkje 
of deugnietje kunnen aanspreken. Of met schalk want dat is 
oorspronkelijk ook een ‘schavuit’, een ‘gewetenloos persoon’. 
Ik denk niet dat dit de juiste verklaring is. Ik voel veel meer 
voor de volgende. In het Vlaams wordt kreng ook gebruikt 
voor ‘iets kleins’. Je kunt ‘t in het Antwerps hebben over en 
kreng van e manneken en daar bedoel je gewoon een heel 
klein kereltje mee. Stel nou dat die Vlamingen kreng in deze 
betekenis hier bij hun vlucht voor de armoe en de oorlog in 
de 17de eeuw mee naar toe hebben genomen, dan is dit weer 
zo’n zuidelijk woordje in het Leids.

MUZIEKBOEKEN PIEREMENT SYMPOSIUM BLUE DEAL LEIDEN WATERSTADMUZIEKBOEKEN PIEREMENT SYMPOSIUM BLUE DEAL LEIDEN WATERSTAD
FOTO HENK HEGEMANFOTO HENK HEGEMAN

NIJPTANG, FOTO SARAH HART
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Kakkepoerresie. 
Ik ben nooit erg dol geweest op speeltuinen. Ik verveelde me 
stierlijk op zo’n wip. Saaier bezigheid was nauwelijks denk-
baar. Je afzetten met je voeten. Omhoog gaan en dan weer 
omlaag. Mijn hemel, wat een ongein! Schommelen was nog 
wel interessant, maar je mocht nooit zo hoog gaan als je wil-
de. Dan was er zo’n angsthaas van een opzichter die je tot de 
orde riep. Bang dat je viel. Nou, je viel toch zelf ! Maar de glij-
baan kon me wel bekoren. Zeker als je daar met grote vaart, 
op je hurken, van afroetsjte. Dat was lekker gevaarlijk. Want 
je kon zo, hurkend op je matje, uit de sleuf ‘donderen’. In het 
Leidse dialect heet dat ‘op je hurken van de glijbaan glijden’ 
kakkepoerresie spe-
le’ Met de klemtoon 
op poe. En dat is wel 
begrijpelijk, want 
die hurkhouding 
lijkt verdacht veel 
op de poephouding. 
En het woord wordt 
nog doorzichtiger 
als we ons realiseren 
dat het waarschijn-
lijk een verbastering 
is van het Vlaamse 
kakadoor dat ‘kak-
stoel’ betekent. •

BOEK

DE STEM VAN LEIDEN
door Carla van der Poel

Het was altijd druk in café Ons Hoekje aan de Koorn-
burgsteeg. Zo druk dat het echtpaar Willem en Paula Trel 
zondags gescheiden naar de kerk ging. De bezoekers waren 
“werkmensen en kantoormense” en op dagen dat er markt 
was kookte de kasteleinse ‘s middags een warme maaltijd 
voor de kooplieden. De herinneringen van Paula Trel – Ver-
eecken (1924) en 23 andere levensverhalen zijn opgetekend 
in het onlangs verschenen De Stem van Leiden. Ze zijn bij-
eengebracht door de Historische Vereniging Oud Leiden en 
opgetekend door vrijwilligers met als doel de geschiedenis 
van gewone mensen vast te leggen. Ruim 100 inwoners van 
boven de zeventig zijn de afgelopen jaren door vrijwilligers 
geïnterviewd. 
In deze bundel zijn de interviews samengevat. Voor de lees-
baarheid zijn de herinneringen ingekort en bewerkt. Dit 
heeft twee kanten. Onbeduidende details zijn weggelaten, 
maar de levensgeschiedenis van sommige mensen maakt 
nieuwsgierig. Waren er niet meer gebeurtenissen het ver-
melden waard? Moest de gemiddelde lengte beperkt blijven 
tot drie pagina’s en een foto? Zo beschrijft wijlen Ada van 
Mil (1943 - 2019) de Garenmarkt als een volksbuurt. Als je 
leest dat zij samen met haar broers in de melkzaak van hun 
ouders bierlokaal ‘t Vattegat – vanaf 2000 restaurant 
‘t Fust - oprichtte, dan hoop je op anekdotes van bezoekers. 
Misschien zelfs verhalen over buurtgenoten. 
 

Mies Schouten werd in 1923 geboren in het huis van haar 
oma aan de Doelengracht. Haar vader heeft ze nooit ge-
kend. Haar zestienjarige moeder was bezwangerd door een 
student. “Ik heb een goed stel hersens, dat heb ik vast aan die 
student te danken.” Haar moeder verdiende de kost bij een 
slagerij in de Korevaarstraat. Mies liep van het ‘pisschooltje’ 
aan het Pieterskerkhof altijd langs het stadhuis naar haar 
moeders werk. Grote indruk maakte de stadhuisbrand uit 
1929 op haar. Omdat het zo hard vroor veranderde het blus-
water in dikke ijspegels. Zij vond het net een sprookje.
Het leuke van deze selectie herinneringen is dat ze elkaar 
zo mooi aanvullen, waardoor er een boeiend, tot nog toe 
onbeschreven beeld van Leiden in de vorige eeuw ontstaat. 
De Stem van Leiden. Vierentwintig levensverhalen. 
Uitgeverij Gingko 2022. 110 blz. € 15 •

INGEZONDEN
Een groep Leidse kunstenaars wil een kunstobject plaatsen 
op de kommarotonde bij de Jan van Houtbrug, het zou de 
toegang tot Leiden moeten symboliseren. Ze denken aan de 
Leidse sleutels in 3D op een hoge, dunne paal met een totale 
hoogte van drie meter. De notitie van de kunstenaars is bin-
nenkort op de website van PAL Leiden te vinden.

BRON NATIONAAL ARCHIEF, 
FOTOGRAAF ONBEKEND

AFFICHE ‘T VATTEGAT, COLLECTIE ELO
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BERICHTEN 
Bewonerscommissie De Doelen Giny Schoemaker en Theresa Stee-
man (GS&TS), Huub Frencken (HF), Eduard Groen (EG), 
Fred van der Loo (FL), Jacqueline Mos (JM), Carla van der Poel 
(CvdP), Marjolijn Pouw (MP)  

PIETERSWIJK
Breestraat-Mosterdsteeg-Botermarkt-Choorlammersteeg | 
Hof van Zurloh De damwanden en funderingspalen zitten erin. 
De verwachting is dat de kelderconstructie na de zomervakantie 
gereed is. Ook is toestemming gevraagd om het dak van het 
pand waar Grieks Restaurant Olympia inzit op de Botermarkt te 
herstellen. Daar liggen dakpannen scheef en sommige ontbreken, 
waardoor er pannen naar beneden kunnen vallen. Vanwege dat 
risico is de steeg is afgesloten met hekken (die bezoekers overi-
gens opzij schuiven.) De projectleider wil proberen een infosessie 
voor omwonenden te organiseren, mogelijk met een bezoek aan 
de bouwplaats. ( JM) 

Langebrug | Enkele bewoners van de Langebrug hebben op-
nieuw een beroep ingesteld bij de Rechtbank Den Haag, eerder 
deden ze dat al tegen de verleende omgevingsvergunning voor 
een grote horecavestiging op nr. 12A. Dit keer gaat het om de 
verleende onttrekkingsvergunning van het jaren geleden illegaal 
verkamerde pand op nr. 18. Alle eerdere bezwaren werden door 
de gemeente van tafel geveegd, met onder andere een beroep op 
het volgens de gemeente democratisch tot stand gekomen besluit 
om voor de Langebrug en de stegen en straten tussen Langebrug 
en Breestraat 100% verkamering toe te staan. (AK)

Nieuwe Rijn en Botermarkt | In het kader van het Programma 
Autoluwe Binnenstad worden de Nieuwe Rijn en de Botermarkt 
voor doorgaand verkeer afgesloten, bestemmingsverkeer mag er 
nog wel overheen. Er komen geen palen in het wegdek. Afslui-
ting door middel van camera’s die kentekens registreren gebeurt 
misschien pas over twee jaar. Naar die mogelijkheid moet volgens 
de gemeente nog uitgebreid onderzoek worden gedaan, en moe-
ten bewoners en ondernemers worden gehoord. (MP) 

ACADEMIEWIJK
Doeleneiland | De universiteit onderzoekt de mogelijkheid van 
een alternatieve Humanities Campus op het eiland. In een van de 
ontwerpen voor een alternatief plan had de universiteit het Ar-
senaalplein, de ontmoetingsplek voor jong en oud op het eiland, 
maar vast tot haar domein gerekend en zo stond het ook in de 
laatste ontwerp-bestemmingsplanwijziging. De grond is echter 
eigendom van de gemeente. De bewoners blijven alert. (GS&TS) 

LEVENDAAL - WEST
Steenschuur | In het kader van de Autoluwe binnenstad is het 
Steenschuur, even voorbij de sportschool in de  voormalige Op-
standingskerk, tot aan de Breestraat begin ingericht als fietspad. 
De boomspiegels zijn groen gemaakt en er zijn fietsenrekken 
gekomen en een bankje. (MP)

Garenmarktplein | Locatieprofiel evenementen In de Hart van 
de Stadkrant van september 2021 (nr. 163) hebben we uitgelegd 
waarom het gras op het plein er zo treurig bij ligt en aangege-
ven dat we proberen met de gemeente tot overeenstemming te 
komen over de vraag welke evenementen er wel en niet passen. 
Omdat de gemeente onlangs het overleg over dat laatste heeft 
afgeblazen heeft het bestuur van PAL Leiden zich op 11 maart 
in een brief aan de gemeente beklaagd over de gang van zaken 
tot nog toe. Bovendien is de inbreng van de PAL Leiden in het 
overleg over het Locatieprofiel voor evenementen op het plein 
nogmaals ingebracht en toegelicht. De brief is te vinden op 
www.palleiden.nl. 
Ons verwijt komt erop neer dat de gemeente tot nog toe geen 
rekening heeft gehouden met onze reactie op het beleid. De 
door wethouder Yvonne van Delft bij de behandeling van de 
Evenementennota in de Raadscommissie toegezegde werkgroep 
van bewoners, organisatoren en ambtenaren is ook nog niet 
ingesteld. Verder houdt de gemeente zich niet aan de eigen regels 
voor overleg, worden de 3 oktobervieringen stelselmatig buiten 
de evenementenkalender gehouden en is er geen aandacht voor 
onze waarschuwingen over de kwetsbaarheid van het gazon en de 
beplanting. Zoals we in het septembernummer hebben aange-
geven komt onze inzet erop neer dat we op het plein geen grote 
evenementen willen zoals Koningsnacht en Puur-festival, dat we 
alleen voor de drie kleinere 3 oktoberfestiviteiten als Pleintaptoe 
en Minikoraal een uitzondering willen maken voort categorie 2b 
evenementen (max 85 decibel) en dat we vinden dat een redelijk 
aantal kleinere categorie 1-evenementen past op het plein. 
Bovendien achten wij het noodzakelijk dat er extra maatregelen 
worden genomen ter voorkoming van schade aan het plein. Bij 
het uitbrengen van deze krant was er nog geen reactie binnen van 
de gemeente. (HF & JD)  

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!

KLEINSCHALIG EVENEMENT OP HET GARENMARKTPLEIN, FOTO SARAH HARTKLEINSCHALIG EVENEMENT OP HET GARENMARKTPLEIN, FOTO SARAH HART

http://www.palleiden.nl
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Jan van Houtkade | Singelpark Jan van Houtkade | Singel-
park De gemeentelijke projectleider heeft laten weten dat het 
onderzoek naar de bestrating van de rijbaan bijna is afgerond. 
Om de plannen voor de vergroening goed voor te bereiden is de 
Werkgroep Jan van Houtkade half april uitgenodigd voor een 
wandeling langs de kade waarbij de biodiversiteit onder de loep 
wordt genomen met het oog op aanvulling en verbetering. Dat 
gebeurt aan de hand van de opgestelde Meetlat Biodiversiteit, 
een boekje met vragen over het groen en de natuur langs de kade. 
Beantwoording van de vragen levert een biodiversiteitsscore op 
die het projectteam kan gebruiken bij het maken van het groen-
plan voor de nieuwe inrichting. (MP)

Raamsteeg | Leiden Lawpark De plannen voor een Lawpark 
in het voormalige Rijsmuseum van Natuurlijke Historie aan de 
Raamsteeg zijn van de baan. Het Rijksvastgoedbedrijf wil geen 
toestemming geven voor de grootschalige verbouwing van dit 
monument om het geschikt te maken voor gebruik door de 
rechtenfaculteit. De vraag is waar de stedelijke campus die de 
universiteit voor deze faculteit in gedachten heeft nu gaat ko-
men. De Kaiserstraat? Het Doeleneiland? De universiteit wil dat 
de rechtenfaculteit diensten gaat leveren aan ons Leidenaren. Ze 
denkt aan lezingen, onderzoek naar allerlei kwesties die de burger 
bezighouden, het bijstaan van bewoners die problemen hebben 
met hun huisbaas en andere juridische zaken. Het is een mooie 
gedachte, maar laat de universiteit vooral bewoners in een vroeg 
stadium bij haar bouwplannen betrekken. Voorlopig schort het 
daar nog aan. (MP) 

Van der Werfpark | Na lang aandringen heeft de gemeente mee-
gedeeld dat het gras in het park opnieuw zal worden ingezaaid. 
Helaas is ons nog niet duidelijk welke maatregelen de gemeente 
neemt om het deze keer wel te laten lukken en de troosteloze 
aanblik te verhelpen. Ons pleidooi om alle schaduwrijke plekken 
onder de bomen schaduw minnende heesters te planten is maar 
gedeeltelijk gehonoreerd. Met als argument dat het “verkleinen 
van de oppervlakte gras het gebruik en de historische opzet van 
het park teniet (zou) doen”. Het resultaat is dat de entree aan de 
zijde van de Garenmarkt er troosteloos bij ligt en de modderpoe-
len onder de plataan en de vleugelnoot alleen maar geschikt zijn 
als hondenuitlaatplek. Wel is ons toegezegd dat er een bord met 
informatie over de historie van het park en het ontwerp komt, 
maar men vindt ’t niet handig daarop parkregels of verboden op 
te nemen. Blijkbaar veronderstelt de gemeente dat de vele, vaak 
buitenlandse bezoekers die uit de plaatselijke verordening (APV) 
halen. Nu maar hopen dat binnenkort de in december toege-
zegde naam- en voetgangersborden worden geplaatst. Gelukkig 
zorgen de krokussen voor het Van der Werf monument voor een 
vrolijk en hoopgevend accent. (PAL Leiden werkgroep Van der 
Werfpark HF, EG, AK) 

BESTUUR

Algemene Ledenvergadering 2022 (ALV) vindt plaats op 

25 april 2022 
Huis van de Passer, Steenschuur 6, Leiden

19.45 uur Inloop met koffie en thee
 
20.00 uur Presentatie en rondleiding Huis van de Passer
 
20.30 uur Algemene Ledenvergadering 2022
 
22.00 uur Afsluitende borrel 
   aangeboden door het bestuur van PAL Leiden

Manifest Wijkverenigingen Binnenstad | De zeven wijkver-
enigingen van de binnenstad en de Zeeheldenbuurt hebben 
de gemeenteraad onlangs hun manifest Wonen en Leven in de 
Leidse Binnenstad 2022 – 2026 aangeboden. Daarin bepleiten 
ze dezelfde positie in het overleg als de economische overleg-
partners. In augustus 2019 hebben ze de samenwerking met de 
gemeente opgeschort, uit onvrede met de manier waarop die met 
participatie omgaat. Het overleg heeft nog niet geleid tot een 
gewenst resultaat. (AJ) 

Terrassen | Gedurende een belangrijk deel van de corona-perio-
de, waarin voor de horeca beperkende maatregelen golden was, 
was in Leiden de Beleidsregel Coronaterras 2021 van kracht. 
Daarbij mochten horeca-uitbaters hun terras uitbreiden, waar-
door het voor hen mogelijk was om evenveel mensen te ontvan-
gen als voor de tijd dat 1,5 m afstandsregel was ingesteld. De 
Beleidsregel zou aanvankelijk gelden tot 31 december 2021, maar 
werd verlengd tot Pasen 2022. Begin februari heeft wethouder 
Van Delft besloten om de Beleidsregel nogmaals te verlengen tot 
1 augustus 2022.De  horeca had verzocht om hem tot eind 2022 
in stand te houden, maar daar ging de wethouder niet in mee 
omwille van de bewoners; vergrote terrassen zonder de 1,5 meter 
afstandsbeperking trekken meer bezoekers aan en geven dus meer 
overlast. Op 1 juli 2022 volgt de evaluatie.
Er gaan stemmen op om de uitbreiding van de terrassen per-
manent te maken. PAL Leiden heeft er tot nog toe begrip voor 
gehad, maar vindt dat het bij tijdelijke uitbreiding moet blijven. 
Het belang van bewoners dient te worden meegewogen, de hore-
ca moet niet op oneigenlijke gronden worden uitgebreid. Graag 
vernemen we van onze wijkbewoners, vooral van hen die in de 
buurt wonen van horeca, hoe u aankijkt tegen het permanent en 
structureel maken van de terrasuitbreiding, zonder toetsing aan 
het vastgestelde Horecabeleid. 
Laat het ons weten via info@palleiden.nl. ( JD)

FOTO: ANTON DE GRUYLFOTO: ANTON DE GRUYL

BOTERMARKT 1939, COLLECTIE ELOBOTERMARKT 1939, COLLECTIE ELO
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De Vereniging voor Pieters- en Academie-
wijk en Levendaal-West (PAL Leiden) stelt 
zich ten doel de leefbaarheid in de wijk te 
vergroten. Het bestuur bestaat uit bewo-
ners die voor maximaal zes jaar door de 
leden worden gekozen. Jaarlijks in april is 
er een ledenvergadering waarin het bestuur 

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

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

WWW.PALLEIDEN.NL

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
ARTIKELEN EN GESPREKKENARTIKELEN EN GESPREKKEN | Jacques van Alphen, Beau Artist, Jan 
Demper, Petra van Giessen, Hans Heestermans, Aart Martin de Jong, 
Joost van Geijlswijk, Eduard Groen, Bep Kastelijns – Neuteboom , 
Klaske van der Mandele, Edwin Orsel, Els Olden, Caroline Perrier, 
José Plevier, Carla van der Poel, Lisa Poot, Marjolijn Pouw, Arnold 
Schalks, Chris Uhlenbeck, Jan Wieles, Ben Zech

BERICHTENBERICHTEN | Jan Demper, Huub Frencken, Aart Martin de Jong, Adri 
Klaassen, Jacqueline Mos, Carla van der Poel, Marjolijn Pouw, Giny 
Schoemaker & Theresa Steeman, PAL Lieden Werkgroep van der 
Werfpark ( Huub Frencken, Eduard Groen, Adri Klaassen)    

FOTO’S EN ILLUSTRATIES FOTO’S EN ILLUSTRATIES | Eduard Groen, Sarah Hart, Henk Hege-
man, Gijs Holla, Hieke van Hoogdalem, Hotei Japanese Prints, Jos 
Kastelijns Iris van der Loo, Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), In-
ternet, Klaske van der Mandele, Nationaal Archief, Open StreetMap 
contributors, Philip Pijnaken, Carla van der Poel, Lisa Poot Boost-
Cartoon, Verkade Album 1953, Arnold Schalks 

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

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

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 
www.palleiden.nl. 

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

VASTE MEDEWERKERSVASTE MEDEWERKERS | Jacques van Alpen, Sarah Hart (foto’s), Hans 
Heestermans, PAL Leiden bestuur, José Plevier, 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, Marlein van Raalte, Mar-
cel 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) 
Joost van Geijlswijk Buitengewoon: 14071 

Gemeentelijke Diensten 14071
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