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GIDEON ROGGEVEEN VAN

RADIO WEETLUST
door Roeland van Wely

Radio Weetlust is een programma van Lucien Geel-
hoed en Gideon Roggeveen voor Sleutelstad, samen 
met wetenschapscommunicator Hanne Riekerk. Zij 
is de drijvende kracht erachter. Ze bedenkt de gas-
ten bij de onderwerpen en onderhoudt alle contac-
ten. Op 31 december duurt de uitzending een uur 
langer dan gebruikelijk en worden alle gasten bij 
Sleutelstad uitgenodigd die in het afgelopen jaar zijn 
langs geweest. Ook vaste luisteraars zijn van harte 
welkom voor een drankje en een oliebol.

Wetenschap, kennis, kunst en kunde
Gideon Roggeveen vertelt: “Radio Weetlust is een program-
ma om wetenschap, kennis, kunst en kunde te delen met een 
zo´n breed mogelijk publiek. Leiden is in 2022  de Euro-
pese hoofdstad van de wetenschap, ofwel European City of 
Science. Elke dag heeft een eigen dagonderwerp gekregen. 
En die dag begint eigenlijk op de radio tussen 8.00 en 9.00 
uur, waarin we praten met iemand met expertise over dat 
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onderwerp. De gasten zijn vaak wetenschappers, maar het 
kunnen bijvoorbeeld ook kunstenaars of docenten zijn. Wat 
ik leuk vind aan radiomaken is dat radio een medium is dat 
je nieuwsgierigheid prikkelt. En dat past heel erg bij Radio 
Weetlust en bij Leiden European City of Science. We willen 
als Weetlust graag mensen nieuwsgierig maken. Bij radio zit 
geen beeld, het is alleen audio. Er is niks wat je afleidt. Dus 
je kunt als luisteraar echt meegaan met het gesprek. Ik pro-
beer op de radio altijd een gesprek te voeren waarvan ik zelf 
denk dat ik er graag naar zou luisteren.”

“Als ik me voorbereid lees ik me twee à drie uur in over het 
onderwerp en de gast. Daarna ga ik op zoek naar muziek 
die ik passend vind bij het onderwerp. Vanmorgen ging het 
over antibiotica. Het is heel grappig om te ontdekken dat 
over het onderwerp veel muziek gemaakt wordt. Dat verzin 
je niet van tevoren. Tijdens de uitzending ben ik te lang aan 
het praten. Als iemand een antwoord geeft, dan stel ik weer 
nieuwe vragen. Want ik ben nu eenmaal heel erg nieuwsgie-
rig. Ik moet mijn best doen om in ieder geval drie nummers 
in een half uur te draaien.”

De uitdaging van onderwerpen als mathematische biologie 
“Het is soms een uitdaging om een onderwerp als mathe-
matische biologie begrijpelijk over het voetlicht te krijgen. 
Maar ik hoef de onderwerpen gelukkig niet zelf uit te leg-
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gen. Ook als ik het niet begrijp is dat een goed uitgangspunt 
om een gesprek te voeren, omdat ik het wel wil begrijpen. 
En omdat ik vind dat iedereen het moet kunnen begrijpen, 
is het aan mij de taak om door te vragen, of in ieder geval 
een sfeer te creëren waarin het mij begrijpelijk wordt uitge-
legd. Uiteindelijk zit er altijd een mens tegenover je die iets 
is gaan doen vanuit een bepaalde fascinatie, of die iets vindt 
van zijn werk. Maar voor een wetenschapper is het natuur-
lijk ook interessant om zijn werk uit te leggen aan mensen 
die niet in de academische wereld zitten. Dat hoort ook bij 
je werk als wetenschapper. Het blijft natuurlijk ook gemeen-
schapsgeld vaak, het beoefenen van de wetenschap.”

Theatermaker/kunstenaar en radiomaker
“Ik ben natuurlijk ook theatermaker/kunstenaar. De groot-
ste gemene deler van theater en kunst maken met een pro-
gramma als Radio Weetlust is een zekere nieuwsgierigheid 
naar de mens. Waarom mensen doen wat ze doen. Ik heb in-
middels meer dan honderd uitzendingen gedaan. Dat is best 
veel. Het gaat niet vervelen. Het is nooit hetzelfde. Toen ik 
er net mee begon, waren er relatief veel dagonderwerpen die 
over sterrenkunde gingen. Dat is zo abstract waardoor ik me 
er moeilijk wat bij kon voorstellen. Je zou dan in een pa-
troon kunnen vervallen: Waarom heeft iemand gekozen om 
sterrenkunde te doen? Wat fascineert hem of haar? De ge-
sprekken zouden dan theoretisch hetzelfde kunnen worden. 
Maar dat gebeurt niet, want iedereen heeft wel wat meege-
maakt dat ik niet heb meegemaakt. Studenten sterrenkunde 
gaan tijdens hun studie allemaal naar La Palma waar de te-
lescopen staan. Maar iedereen beleeft dat toch op zijn eigen 
manier. Het gesprek is altijd nieuw.”

“Radio Weetlust is minder journalistiek. Ik ben niet bezig 
met de actualiteit. Tenzij iemand net een prijs heeft gekre-
gen. Dan refereer je daar aan. Ik ben dan wel weer benieuwd 
hoe wetenschappers kijken naar bepaalde gebeurtenis-
sen, zoals bijvoorbeeld de foto´s, gemaakt door de James 
Webb-ruimtetelescoop die dit jaar binnenkwamen..” 

Elke dag vroeg op
“Naar het programma wordt goed geluisterd. Ik krijg veel 
reacties terug. Het is leuk om met luisteraars te praten over 
de onderwerpen. Dat verrijkt mijn leven. Het houdt dit jaar 
op. Dat is voor mij niet nieuw. Ik werk als ZZP´er in de cul-
turele sector en dan ben je dat gewend. Ik ga in het nieuwe 
jaar gewoon een nieuw project doen. Maar Radio Weetlust 
was wel aanwezig in mijn leven dit jaar. In de zomer nam 
ik de presentatie over van collega Lucien Geelhoed. Uit-
eindelijk presenteerde ik in juli, augustus en september 
zeven dagen in de week. Elke dag om 6.15 uur op. Ik had 
niet gedacht dat ik dat gewoon zou kunnen. Maar ik ben er 
nog. Nu doe ik het vier dagen en doet Lucien de rest. Een 
leuke bijkomstigheid is dat ik ´s ochtends van mijn huis in 
het centrum aan de Doelensteeg naar de radiostudio aan de 
Middelstegracht loop. Het is dan nog donker als ik in de 
studio aankom. Dan komt de gast iets later aan dan ik. We 
drinken koffie en zeggen ´goedemorgen´. We zijn de eer-
sten die elkaar spreken die dag. We voeren dan een uur een 
gesprek. Daarna kom je de studio uit en is de dag begonnen. 
De redactie van Sleutelstad is aanwezig en het is licht bui-
ten.”

“Als je de studio uitkomt, ben je blij. Na zo´n uur voelt het 
soms ongemakkelijk om afscheid te nemen. Je bouwt toch 
een band op in een uurtje. Je hebt met zijn tweeën toch dat 
programma gemaakt. Dat is toch ook weer een goed teken, 
want dan is het gesprek goed gegaan. Je ´date´ is dan ge-
slaagd. Wat ik echt leuk vind tijdens een uitzending, is om 
verrast te worden wanneer gasten nieuwe dingen vertellen 
tijdens de uitzending.”

“Over programma Radio Weetlust: Leiden is in 2022 een 
heel jaar lang European City of Science, een jaar voor we-
tenschap, kennis, kunst en kunde. Met elke dag een ander 
dagonderwerp.
Het radioprogramma Radio Weetlust besteedt elke dag 
aandacht aan dat onderwerp, samen met interessante gasten 
waarmee we wetenschap, kennis, kunst en kunde delen met 
iedere nieuwsgierige geest in Leiden en omstreken. Die on-
derwerpen zijn heel divers, van vleermuis tot vacuüm. 
Het programma besteedt ook aandacht aan de activiteiten 
die bij Leiden2022 onder de noemer Kennis door de Wij-
ken vallen. Met Kennis door de Wijken worden bruggen 
geslagen tussen de wetenschap en de samenleving.” •

OPROEP: NIEUWE 
VOORZITTER GEVRAAGD
In het voorjaar van 2023 treedt een deel van het bestuur 
van PAL Leiden statutair af en dat geldt ook voor de 
voorzitter Aart Martin de Jong. Er hebben zich enkele 
kandidaat bestuursleden gemeld die in het voorjaar door 
de leden benoemd zouden kunnen worden, maar geen 
van hen ambieert de rol van voorzitter en het bestuur is 
nog steeds op zoek naar een geschikte opvolger van Aart 
Martin. Daarom deze dringende oproep aan de leden om 
zich te melden voor een bestuursfunctie en de ambitie 
kenbaar te maken voor het voorzitterschap. 

Aanmelden graag via info@palleiden.nl.

BUREN

ZO DOOFDE HET VUUR 
IN DE WIJK
door Carla van der Poel

Ruud Breedveld bestierde een van de laatste smederijen in de 
Leidse binnenstad. Ooit waren het er  veel, maar het werden 
er allengs minder. Smederij Breedveld werd overgenomen 
door Pelgrim en verhuisde eind 1995 van de Raamsteeg naar 
de Rooseveltstraat. Nu is het vooral een  constructiebedrijf. 
 

Ruud Breedveld sr. en Ruud Breedveld jr. rond 1988, foto 
Peter van Evert

In de jaren ‘30 waren er zo’n dertig smederijen in Leiden, 
waaronder vuursmeden, kachelsmeden, hoefsmeden en ge-
mengde bedrijven. Eind jaren 60 waren er nog maar een paar 
over. Die van Breedveld aan de Raamsteeg, hoefsmid Schal-
kers aan de Lammermarkt, smederij Pleij bij de Zijlpoort en 
Van Velzen op de Oude Varkenmarkt. Die laatste herinner 
ik mij, want mijn vader liet daar zijn paard beslaan. Nu rest 
alleen nog het constructiebedrijf Pelgrim in de Roosevelt-
straat, een voortzetting van de smederij en constructiewerk-
plaats F. Breedveld en zn.

Ruud Breedveld
Ruud Breedveld (73) is een bevlogen verteller en dat beperkt 
zich niet alleen tot het smederijambacht. Hij vertelt hoe zijn 
familie in Leiden terechtkwam. Zijn vader Fred Breedveld 
(1920) was afkomstig uit Rotterdam waar Ruuds opa Nico-
laas, en later ook zijn ooms, een smederijbedrijf hadden. In 
1940 was Fred gelegerd in de Morspoortkazerne en vocht 
onder meer in Valkenburg. Hij ontmoette in Leiden zijn 
vrouw Geertrui Lepelaar, dochter van Paul Lepelaar van het 
Electrohuis aan de Breestraat 153. Zij huwden en kregen sa-
men twaalf kinderen waarvan Ruud nummer zes was. 

Al smedende wordt men smid
In 1867 was Adriaan Gestman in de Raamsteeg een grof-, 
huis-, en kachelsmederij gestart. Later werd hij opgevolgd 
door Van der Poel en vervolgens door Meijer. Na diens fail-
lissement in 1953 nam Fred Breedveld Raamsteeg 7 en 9 
over. Zoon Ruud zette het bedrijf in 1978 voort. Met het 
doorlopen van de Christelijke Ambachtsschool in Leiden 
en een studie scheepswerktuigbouwkunde als solide basis 
leerde Ruud de kneepjes van het vak van zijn vader en diens 
medewerkers, want: ‘Al smedende wordt men smid.’ Het 
was een en al bedrijvigheid in de Raamsteeg. Er lag altijd ij-
zer voor de deur. Klanten liepen af en aan. Er stond een hou-
ten travalje aan de overkant, een hoefstal waarin een paard 
probleemloos kan worden beslagen. Je ziet het voor je.

Smeedwerk, noodzaak en luxe
Wat deed nou een smid? Het echte smeden betrof in vroe-
gere tijden onder meer (de reparatie van) kachels, wagen-
wielen en hekwerk. Uiteraard vervaardigde een smid ook 
het zogenaamde siersmeedwerk, zoals hang- en sluitwerk, 
zonnewijzers en terrasoverkappingen. Later ontwikkelde 
het vak zich meer tot constructiewerk van staal, alumini-
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um en roestvaststaal of rvs, bijvoorbeeld voor woningen, 
utiliteitsbouw en boten. Daar komt geen vuur meer aan 
te pas. Voor een idee: op straat treffen we veel vormen van 
constructiewerk aan. Beweegbare paaltjes—die komen mo-
gelijk in 2023 in de Pieterswijk—onderstellen van tafels, de 
stalen mallen voor de brug bij de Waag; deze objecten wor-
den nu door Pelgrim gemaakt. Door alle monumenten in de 
stad is er toch nog regelmatig vraag naar smeedwerk, zoals 
het hekwerk dat we bijvoorbeeld nog overal aan het Rapen-
burg zien. Vroeger was smeedwerk een noodzaak, nu eerder 
een luxe en een verfraaiing.

Het ambacht verdwijnt uit de binnenstad
De nijverheid is zo goed als weg uit de stad en dat is wel een 
verlies, vindt Breedveld. Het is helaas de realiteit. Smederij 
Breedveld vertrok destijds uit de Raamsteeg vanwege een 
gebrek aan ruimte en bereikbaarheid, maar de bijvangst was 
wel dat een bedrijf in een hoge milieucategorie de binnen-
stad verliet. Ambachtelijke bedrijven maken meestal geen 
massaproductie, maar zijn noodzakelijk voor bijzondere 
stukproducten en hebben daar vakkundig personeel voor. 
Er zijn bijvoorbeeld nog maar weinig schoenmakers, ook 
slagers worden zeldzamer. Kleine bedrijfjes worden helaas 
weggeconcurreerd. Dat is van alle tijden. Vroeger beconcur-

reerde de Leidsche Broodfabriek aan de Nieuwe Mare 1, bij 
de Singel, de broodfabriek Arbeiderscoöperatie Vooruit in 
de Korevaarstraat 30 -30A. Deze laatste moest in 1966 ver-
dwijnen. Een gevelsteen herinnert nog aan de oude functie. 
Gelukkig leven broodbakkers weer op. Er is net weer een 
ambachtelijke bakkerij Water en Bloem in de Pieterskerk 
Choorsteeg geopend (zie Hart van de Stad 165, sept. 2022). 
Men wil betalen voor goed en vers brood. Brood van een 
ambachtelijke bakker is een luxeproduct geworden. Nog 
meer tegenbewegingen: vroeger repareerde men over het al-
gemeen zelf zijn kleding, nu zijn er overal kleermakers. Een 
ander voorbeeld en ook hier gaat het om ‘niet-vervuilende’ 
nijverheid, zijn de sieradenateliers. In de directe omgeving 
van de Pieterskerk tellen we er zo al drie.

Ieder is smid van zijn eigen fortuin
Bij Smederij Breedveld was er geen opvolger, Ruud jr. ging 
als loodgieter aan de slag. In 1995 werd de smederij over-
gedaan aan oud-medewerker Hans Pelgrim, die zich in de 
Rooseveltlaan vestigde.  Breedveld kreeg de handen vrij. Dat 
betekende in zijn geval juist méér werk want hij ging andere 
verplichtingen aan. Zo raakte hij betrokken bij de oprich-
ting van het Nederlands gilde van Kunstsmeden. Hij ging 
zich bezighouden met vastgoed, nam voor D66 plaats in de 
gemeenteraad, initieerde een aantal boeken over de Leidse 
geschiedenis, was altijd veel met zijn boot in de weer en 
last but not least maakte hij deel uit van diverse commissies 
van de 3 October Vereeniging. Vanwaar die drive, vraag ik 
hem aan het eind van het interview. “Nieuwe tijden, nieuwe 
kansen!”, zegt hij met een brede glimlach. En dat geldt voor 
Ruud vooral als die zich in Leiden afspelen, denk ik er gelijk 
bij. •

RESTAURATIE KANTOORSCHIP FASE 3

BUREAU AILLEURS
door Marjolijn Pouw
  
Eind 2017 kochten Albert Kingma en Hans Greeve Bureau 
Ailleurs, het oude kantoorschip van de beurtvaartonderne-
ming Gebr. Groenewegen aan de Utrechtse Veer. Beiden 
zijn hartstochtelijke restaurateurs van Leids industrieel erf-
goed, vooral boten. Ze wilden het schip als werkplaats en 
voor opslag gebruiken en bij gelegenheden als 3 October, of 
Open Monumentendag voor publiek openstellen. Het Kan-
toorschip is nautisch erfgoed en een mooi voorbeeld van de 
ooit zo bloeiende Leidse binnenvaart. Als het helemaal af is 

kunnen er kleine tentoonstellingen gehouden worden van 
het werk van Leidse kunstenaars. Ze hadden al een ligplaats 
dicht bij huis, maar de gemeente hief deze onverwacht op en 
wilde het kantoorschip geen ligplaatsvergunning verlenen. 
Eind 2019 kwam er een doorbraak en kon het schip toch op 
de gewenste plek worden neergelegd.
De wederwaardigheden bij de aankoop en de daaropvolgen-
de restauratie hebben we beschreven in de Hart van de Stad-
kranten van december 2019, 2020 en 2021 (de nummers 
157, 160 en 163). Onlangs hebben Albert en Hans fase 3 
van de opknapbeurt afgerond. Het dek is gerepareerd, het 
ruim is hersteld, opgehoogd, geïsoleerd en toegankelijk ge-
maakt. Ook het hijstuig en de takels zijn weer bruikbaar. De 
restauratie is nu op fase 4 na voltooid. In deze laatste fase, 
moet het schip op de helling, om de romp waar nodig dege-
lijk te conserveren – de romp is direct na aankoop in 2017 
al voor een eerste keer geïnspecteerd en waar nodig gerepa-
reerd. “Dat is van belang, want onder de vaste ligplaats is het 
Galgewater meer dan viereneenhalve meter diep en je wil 
niet dat je schip daar vergaat”, zegt Albert. De romp moet 
hoe dan ook onder en boven water geverfd worden.    

Het opknappen van het ruim
Albert leidt ons rond. Vanwege 3 October ligt de Bureau 
Ailleurs bij de Rembrandtbrug, omdat het schip daar voor 
bezoekers van historische schepen op deze dag makkelijker 
te betreden is dan op de vaste ligplaats verderop aan het Gal-
gewater. Hij vertelt: “Het ruim was te laag om rechtop te 
staan. Al het hout was verrot en we hebben dat eruit moeten 
slopen. Ook de stalen opstand, de ‘den’ was in heel slechte 
staat en moest geheel vervangen worden. We isoleerden de 
luiken aan de bovenzijde en werkten alles af met nieuwe pla-
ten. Ook legden we een nieuwe vloer en timmerden we rek-
ken als bergruimten onder de gangboorden. We verhoog-
den de verroeste stalen ‘den’ zodat ook lange mensen als ik 
nu in het ruim kunnen lopen zonder hun hoofd te stoten en 
we hebben er voor meer licht patrijspoorten ingezet die we 
her en der vandaan hebben gehaald. We maakten een afvoer 
voor de kachelpijp van onze gietijzeren houtkachel en een 
instap om het ruim binnen te komen: het ‘huisje’ waardoor 
je het oude scheepstrapje op stapt, direct het ruim in. Het 
ruim heeft zijn oude omtrek gehouden. Er bovenop liggen 
de door Hans opgeknapte en van isolatie voorziene oude 
stalen luiken op de oorspronkelijke balken, die merkels he-
ten. Op de luiken ligt weer een oud, waterdicht dekzeil van 
de Firma Vrolijk in Scheveningen, waarop je vroegere repa-
raties nog kunt zien, met grote, stevige hechtingen.” 

 
Hans vertelt dat de oude gietijzeren kachel een werkplaats-
kachel is die ze van een vriend hebben overgenomen. Eigen-
lijk is het een soort bouwpakket, je kunt hem verkleinen 
door er ringen vanaf te halen. De houten vloer is demonta-
bel. Helemaal achter in het ruim kun je de oude comparti-
menteringen nog zien. Werd er een gat in de romp geslagen 
dan liep de Bureau Ailleurs niet meteen helemaal vol en was 
er een kans dat de lading behouden kon blijven. Het was 
overigens een hels karwei om het ruim leeg te maken. Daar 
lag alle troep van de wereld in opgeslagen. 
Intussen stappen de eerste belangstellenden het dek op. Ze 
reageren enthousiast. Het ziet ernaar uit dat het schip veel 
bezoekers zal trekken. •   

LEIDS

VLAAMSE WOORDEN: HARRE-
TJE, AVERRGRRIEKS, AARRDIG 
EN HAZEGRRAUW 
door Hans Heestermans

Harretje
De 16de-eeuwse, Vlaamse dichteres Anna Bijns was heel erg 
katholiek. En ze had een uitermate grote hekel aan Luther. 
Want die was ook rooms geweest, maar hij had het, volgens 
Anna Bijns ware, geloof verlaten. Zij scheldt hem in haar 
gedichten zeer regelmatig uit voor alles wat mooi en lelijk 
is. Zo noemt ze hem “een verloochent munck, … een glorioos 
sottoor, een aerdich stutere”. En dat betekent zoveel als ‘een 
afvallige monnik, een ongelofelijke dwaas en een idiote 
bluffer’. En ze gaat nog veel verder om haar afkeer van die 
ontrouwe geestelijke tot uitdrukking te brengen: “Ic segge, 
hoe slecht ic kijke duer de herre: Luthers liefte is van Gods liefte 
verre”. Vrij vertaald staat daar: ‘ik verzeker u, ik hoef maar 
door een kiertje van het venster te kijken en ik zie het meer 
dan duidelijk, Gods liefde is duizendmaal zo groot als de 
liefde van Luther’.
Vijf eeuwen na Anna Bijns leeft dit woord her of har voor 
‘kier’ nog voort in een deel van Utrecht en in Zuid-Holland 
en ook in Leiden. Daar kun je zeggen ‘zet de deurr is op ’n 
harretje’of ‘zet ’t rraam is op ’n harretje’. De herkomst van 
harretje is niet helemaal zeker. Men vermoedt dat het ver-
want is aan het Latijnse woord cardo dat ‘deurspil’ betekent. 
En met een beetje fantasie kun je wel van ‘deurspil’ naar 
‘kier’ redeneren. De deur draait om die spil en als hij niet ver 
genoeg draait, dan heb je een kier. Maar je moet inderdaad 
wel over een aardig voorstellingsvermogen beschikken.

ALBERT EN HANS IN HET OPGEKNAPTE RUIM VAN HUN BOOT, FOTO SARAH HART ALBERT EN HANS IN HET OPGEKNAPTE RUIM VAN HUN BOOT, FOTO SARAH HART 

KANTOORSCHIP BUREAU AILLEURS BIJ DE REMBRANDTBRUG, FOTO SARAH HARTKANTOORSCHIP BUREAU AILLEURS BIJ DE REMBRANDTBRUG, FOTO SARAH HART

  RAAMSTEEG MET MATERIAAL OP STRAAT IN 1976, COLLECTIE ELO    RAAMSTEEG MET MATERIAAL OP STRAAT IN 1976, COLLECTIE ELO  

                                   Een van de oudste broedplaatsen 
in Nederland. Opgericht in 1694 en nog steeds 
een kunstenaarsvereniging waar kunstenaars het 
culturele leven van Leiden mede vormgeven.

www.ARSAEMULA.nl

Cursussen, exposities en online kunstwinkel!

                    

Pieterskerkgracht 9a 071-5140784 
2311 SZ Leiden info@arsaemula.nl

Ontbijt, lunch en diner.
Breakfast, lunch and dinner.

Botermarkt 8
2311 EM Leiden
071 512 66 33 
voorafentoe.nl
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Averrgrrieks
Averrgrrieks. Je kunt iemand op een heleboel manieren 
duidelijk maken dat je hem maar een rare snuiter vindt. Je 
kunt hem vanuit de grond van je hart midden in zijn gezicht 
uitlachen, maar je kunt hem ook een paar fikse scheldwoor-
den toevoegen: geitenbreier, mafkikker, rare snoeshaan, 
eigenheimer, druif, krotenkoker, hapsnurker, mafketel, 
marskonijn, bokkenees, lijperik, badgast en snijboon. Die 
klinken allemaal nog al vrij onschuldig. Maar grover kan 
ook Ik noem er twee, maar die kunnen er dan ook mee 
door: bosneuker en kutkrekel. Ja, we zijn in Nederland zeer 
inventief in het maken van scheldwoorden.
In Leiden zeg je tegen iemand die zich nogal raar gedraagt 
“juh, doet niet zo averrgrrieks”. Ik heb geen idee waar dat 
woord vandaan komt. Het enige wat ik kan bedenken is dat 
het een Leidse verbastering is van averechts. Want, zoals u 
weet, in Leiden verbasteren we veel. Een rotonde wordt een 
rontonde. Dat lijkt vrij logisch. En een arrondissements-
rechtbank gaat in Leiden door het leven als rontonde-ce-
mentsrechtbank. ( Jaren geleden gehoord uit de mond van 
een 76-jarige vrouw op de Leidse zaterdagmarkt. Het is een 
genot voor het oor en het oog om daar te wandelen; zoals 
het ook een weldaad voor dat oor is om gewoon op een 
doordeweekse dag langs het oer-Leidse cafeetje Rembrandt 
in de Morsstraat te lopen. De ene wattanjuh na de andere 
vliegt je daar om de oren en ik heb nog nooit zoveel Leidse 
rr-en in één minuut tijd gehoord als daar). Averechts (dat 

is samengesteld uit af  en rechts en dus eigenlijk betekent 
‘van de rechte weg af ’) komt ook voor in de zin van ‘dwaas, 
raar’. In een 17de-eeuwse tekst staat de volgende, prachti-
ge scheldkanonnade tegen een vrouw te lezen: “Ghy aver-
rechtse daey, Ghy dulle kallemoey, en opgetoyde vlaey”. Dus: 
jij krankzinnige malloot, jij idioot, dwaas vrouwmens, jij 
opgedirkte slettenbak.
Hoe je precies van averechts naar avergrieks moet komen 
weet ik niet. Ik ruil mijn vermoeden dan ook graag in voor 
een beter.

Aarrdig en Hazegrrauw
Wat ook nog voortleeft in het Leids is aarrdig in de zin van 
‘raar’, ‘merkwaardig’ en zot voor ‘gek’. Ook twee woorden 
die door Anna Bijns gebruikt werden, zoals uit het citaat 
over Luther blijkt. En met aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid: weer twee Vlaamse woorden in het Leids.
Hazegrrauw. Het is wél heel gemakkelijk te begrijpen waar-
om je zegt: “ik kom vanavend eve buurrte, in de hazegrrauw”. 
In de schemering, dus. En waarom noem je die schemerduis-
ter hazegrauw?  Op dat tijdstip is het zo grauw en grijs dat 
het onmogelijk is om een haas (want die is een beetje rossig) 
goed te kunnen zien. In het Woordenboek der Nederland-
sche Taal is het volgende zinnetje opgenomen: “‘t Wordt al 
hazegrauw: ‘t is tijd om er uit te scheiden (met werken)”, met 
de vermelding dat dit in Leiden is gehoord en wel in 1896. 
Bij de Vlaamse dichter Guido Gezelle komt het woordje 
hazegrauwen voor in de betekenis ‘donker worden’. Het is 
dus niet onmogelijk dat ook hazegrrauw van oorsprong een 
Vlaams woord is. •

EDWIN ORSEL (ELO) 

VONDST VAN DE WIJK
Uitzetlijnen van de Leidse Jan de Timmerman 
Bouwhistorisch onderzoek naar Aalmarkt 11 heeft duide-
lijk gemaakt dat dit een bewaard gebleven deel is van het 
voormalige Catharinagasthuis in Leiden. Door het bouw-
historisch onderzoek te combineren met archief en archeo-
logisch onderzoek blijkt dat het gebouw gerealiseerd is 
tussen 1455 en 1460 door Jan Heynricxz de Timmerman 
met zijn vier man sterke timmerploeg als deel van een grote 
uitbreiding van  het gasthuis*. Dendrochronologisch on-
derzoek, of jaarringenonderzoek, naar de goed bewaarde 
houtconstructie heeft duidelijk gemaakt dat het eikenhout 
gekapt is in een bos in Westfalen in het najaar of de winter 
van 1455-1456.** Vlotgaten en vlotpluggen zijn het bewijs 
van het transport via de rivier en uit het archief is bekend 
dat het hout via de stapelplaats Dordrecht is aangevoerd. 

De kapconstructie bestaat uit vijf stapelspanten met twee 
dekbalkspanten en een driehoekspant (afb. 1). Het vervaar-
digen van de kapconstructie is afleesbaar aan zaagsporen, 
aftekenlijnen van de verbindingen en gehaalde telmerken. 

Bijzondere vondst
Bijzonder is de vondst van ingekraste uitzetlijnen op de 
bovenste spantconstructie, waaraan je kunt zien wie de 
spanten zaagde en timmerde (afb. 2). Aansluitend op de 
flieringen*** die op het middelste spant liggen zijn op de 
spantbenen horizontale en verticale lijnen gekrast, maar ook 
een lijn haaks op de dakhelling (59 graden) en een lijn pa-
rallel aan de dakhelling. Deze laatste kraslijn geeft de maat 
weer van de daksporen. Verder is er een horizontale kraslijn 
die de onderzijde van de fliering raakt en een tweede verti-
cale kraslijn die de voorzijde van het onderliggende korbeel 
aanduidt. 
Op basis van de kraslijnen wordt duidelijk dat na het uitzet-
ten van de hoofdvorm van de kap, vermoedelijk ergens op 
de grond in de buurt, eerst de posities van de longitudina-
le elementen, de muurplaten en de flieringen, zijn uitgezet. 
Vervolgens is op basis hiervan het constructiehout gemeten, 
gezaagd en bewerkt tot spantonderdelen, die tot transver-
sale spanten zijn samengesteld. Na het vervaardigen en het 
passen van de verbindingen is de kant en klare constructie 
gemerkt, uit elkaar gehaald en voor de uiteindelijke plaat-
sing weer in elkaar gepast en definitief gesteld en geplaatst.
  
De unieke combinatie van de kapconstructie van het Ca-
tharinagasthuis en alle bronnen geeft een fraaie inkijk in de 
bouwpraktijk in het midden van de 15e eeuw. De bijzon-
dere ingekraste uitzetlijnen maken de werkwijze van Jan de 
Timmerman en zijn timmerploeg heel tastbaar.

* Dijkstra, M.F.P. & C.R. Brandenburgh (red), Leiden – 
Aalmarktschool, Archeologisch en bouwhistorisch onder-
zoek naar 800 jaar bewoning langs de Oude Rijn, ter plaatse 
van het voormalige St.-Catharinagasthuis, Bodemonder-
zoek en Bouwhistorie in Leiden 1, Leiden, 2010.
** Monstername D.J. de Vries RCE, datering RING juli 
2000.
***De fliering is de horizontale balk waarop de daksporen 
met de panlatten rusten.  
...........................................................................................................

Vondst van de wijk Hart van 
de Stadkrant nr. 165 wc pot
In de Hart van de Stadkrant van 
september 2022 nr. 165 beschre-
ven we de wc pot van Rapenburg 
83, met de fles erop waarin een 
driecijferig telefoonnummer. Een 
wijkbewoner mailde ons dat er 
in zijn huis op de Langebrug 
nog zo’n wc pot staat. Ook dit 
exemplaar draagt de naam van 
de fabrikant: Pescadas uit Enge-

land en die van Jac. Fles die hem in het begin van de 20e eeuw 
moet hebben geplaatst. Op internet zijn meer van deze potten 
te vinden. (MP) WC POT VAN JAC. FLES VAN HET MERK PESCADOS OP DE LANGE-WC POT VAN JAC. FLES VAN HET MERK PESCADOS OP DE LANGE-

BRUG, FOTO ADRI KLAASSENBRUG, FOTO ADRI KLAASSEN

HAZEGRAUW, FOTO SARAH HARTHAZEGRAUW, FOTO SARAH HART

INGEKRASTE UITZETLIJNEN OP EEN SPANTBEEN VAN AALMARKT 11 (1455INGEKRASTE UITZETLIJNEN OP EEN SPANTBEEN VAN AALMARKT 11 (1455--1456). 1456). 
OOK ZICHTBAAR GEHAALD TELMERK II EN EEN DOORGEZAAGD VLOTGAT. OOK ZICHTBAAR GEHAALD TELMERK II EN EEN DOORGEZAAGD VLOTGAT. 
FOTO P.J. DE VOS ELO FOTO P.J. DE VOS ELO 

DE KAP VAN AALMARKT 11 (1455DE KAP VAN AALMARKT 11 (1455--1456) MET DE FLIERINGEN OMCIRKELD, TEKENING 1456) MET DE FLIERINGEN OMCIRKELD, TEKENING 
EDWIN ORSEL ELOEDWIN ORSEL ELO

BURGERSDIJK & NIERMANS
Veilinghuis voor taxaties en het veilen van boeken, prenten en  

manuscripten. Wij veilen 2x per jaar: in mei en november.
Inbreng mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9-17 uur.  

Ook taxatie/afspraak op locatie is mogelijk.

auctions@b-n.nl – www.b-n.nl – 071-5121067 
Nieuwsteeg 1 2311 RW Leiden



8 | Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West 9

STADSVOGELS

DE APPELVINK
door Jacques van Alphen

De appelvink
In het najaar en de winter heeft de Hortus soms geheimzin-
nige gasten . Ze komen ’s morgens, bij het eerste ochtend-
licht en blijven tot ze schrikken van de eerste bezoekers of 
tuinlieden die tot achter in de Hortus komen en dan vluch-
ten ze naar de tuin van de Sterrewacht. Vroeger stond daar 
een grote Kaukasische Zelkovaboom, vlak bij het hek. Deze 
boom is nu helaas verdwenen. In sommige jaren produceer-
de hij een overdaad aan kleine nootjes. Om die nootjes is het 
de geheimzinnige gasten te doen. Het gaat hier om de ap-
pelvink, een in het westen van Nederland zeldzame, schuwe 
bosvogel  waarvan je zo’n tijdelijke bekering tot stadsvogel 
niet zou verwachten. 

Uiterlijk en gedrag
Het gebeurt niet vaak dat een appelvink zo dichtbij is dat 
je goed kunt zien hoe mooi hij is, maar als dat gebeurt, dan 
zie je een vink met het formaat van een spreeuw en een 
enorme snavel die ’s winters bleekgeel is, maar ’s zomers me-
taalkleurig. De borst is zalmkleurig, de kop is oranjebruin, 
omzoomd met een grijze stola. Een zwart masker en een 
zwarte bef contrasteren daarmee. De rug is donkerbruin, de 
vleugels zijn glanzend zwart met een brede witte band en ze 

hebben een witte buik. De bruine staart heeft een opvallen-
de witte band aan het einde. Je zou denken dat zulke vogels 
opvallen, maar door hun schuwe gedrag ontsnappen ze aan 
de aandacht van de meeste wandelaars. Ook de geluiden die 
ze maken zijn weinig opvallend.
 
Voedsel
In het voorjaar bijten ze de eiwitrijke knoppen van takken 
open en in het broedseizoen jagen ze op rupsen en andere 
insecten, die ze met vroeg beschikbare zaden als kersenpit-
ten en iepenzaden aan hun jongen voeren. In het najaar en 
de winter bestaat hun dieet uitsluitend uit zaden. Ze kra-
ken met hun grote snavels en krachtige kaakspieren de pit-
ten van Kersen, Esdoorns en Meidoorns maar ze eten ook 
beukennootjes en de zaden van de Haagbeuk. Appelvinken 
verzamelen hun voedsel vooral in de kruinen van bomen 
en hoge struiken. In de winter als er in de bomen weinig 
zaden zijn te vinden komen ze gevallen zaden op de grond 
eten. ’s Zomers zijn appelvinken het grootste deel van de tijd 
aan het zicht onttrokken door het dichte bladerdak van de 
boomkruinen die ze in die tijd maar zelden verlaten. ’s Win-
ters is er een kans dat je ze opjaagt van de grond of dat je ze 
ziet zitten hoog op een kale boomtak. 

Broedgebied
Appelvinken broedden vroeger alleen in de bossen van het 
oosten en zuiden van Nederland. Sinds het einde van de 
vorige eeuw hebben ze stilletjes ook de bossen van de bin-
nenduinrand en de buitenplaatsen daar gekoloniseerd, maar 
daar blijft het een vogel die je niet vaak tegenkomt. Als je de 
roep en het zachte gezang van appelvinken kunt herkennen 
dan helpt dat om de vogels te vinden. In de eerste helft van 
april zijn de bomen nog niet uitgelopen en dan kun je de 
roepende of zingende vogels in de boomtoppen zien. 

Trekgedrag
In de jaren dat de zaadproductie van Beuk en Haagbeuk 
groot is, blijven de appelvinken in de winter in Oost-Euro-
pa, maar in zaadarme jaren trekken ze  naar het zuiden en 
het westen in de hoop er voedsel te vinden. In die jaren is er 
kans dat ze ook in het westen van Nederland opduiken. De 
geheimzinnige bezoekers van de Hortus zijn waarschijnlijk 
zulke Oost-Europese trekvogels die door voedseltekort hun 
leefgebied moesten verlaten. Waarom ze besloten hebben 
om ook in de Leidse Hortus naar voedsel te gaan zoeken is 
een raadsel, maar na de ontdekking van de Zelkova-zaden 
zijn ze er gebleven  tot de voorraad was uitgeput. 

De Hortus nu
Is de Hortus nu nog steeds een geschikte plaats voor appel-
vinken in de winter? Er staat een andere soort Zelkova, de 
Japanse, langs het pad naar het oude zaadhuis maar daar 
heb ik nooit nootjes aan kunnen ontdekken. Misschien dat 
de grote treurbeuk soms veel beukennootjes produceert 
en misschien dat de Amerikaanse Hopboom en de enke-
le Haagbeuk soms voldoende zaden produceren. Het zou 
om verschillende redenen een goed idee zijn als de Hortus 
nieuwe exemplaren aanplant van de Kaukasische Zelkova, 
die soort mag niet in de collectie ontbreken. Hoewel het 
een fraaie boom is die ook verhandeld wordt zie je hem 
maar zelden. Nu strenge winters een zeldzaamheid zijn ge-

worden zou de Hortus ook de twee zeldzame relictsoorten 
van Zelkova, van Kreta en Sicilië, kunnen aanplanten en zo 
bijdragen aan het behoud van deze soorten. Ook elders in 
de stad zouden meer zaaddragende bomen kunnen worden 
aangeplant, zoals Haagbeuken, Europese Hopbomen en 
Spaanse aken. Dat zou ook een goede stap zijn om hongeri-
ge vluchtelingen uit Oost-Europa, zoals de appelvink, hier 
op te vangen. • 

STADSONTWIKKELING

WIJKBOA DION KERSTJENS
door Marjolijn Pouw

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben een spe-
ciale bevoegdheid. Ze mogen strafbare feiten onderzoeken, 
verdachten aanhouden en hun identiteit controleren, proces-
sen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven. Wijkboa Joost 
van Geijlswijk, die we in april voor de Hart van de Stadkrant 
nr. 164 interviewden, stapte een paar maanden geleden over 
naar de Douane. Dion Kerstjens volgde hem op.  

Hoe ben je bij de Leidse wijkboa’s terechtgekomen?
“Ik deed de mbo-opleiding niveau 3 Handhaver, Toezicht 
en Veiligheid aan het ID College  Gouda (nu MBO Rijn-
land) en liep stage bij Team Handhaving in Leiden. Ik ging 
er na mijn opleiding niet meteen aan het werk, maar kreeg 
eerst een baan bij de beveiliging op Schiphol. Het was veel 
nachtwerk met aldoor wisselende tijden. Dat beviel me niet 
en toen ben ik naar het Team Handhaving in Leiden overge-
stapt, waar een vacature was en dat ik van mijn stage kende. 
Ik werd aangesteld als boa en had het erg naar mijn zin, maar 
ik wilde ook graag ingezet worden in het centrum omdat 
daar zoveel gebeurt. Er komt van alles samen: winkels, be-
drijven, bewoners, daklozen, studenten, scholieren en dat 
is afwisselend en interessant. Toen Joost van Geilswijk op-

stapte heb ik naar zijn baan gesolliciteerd en ik kon hem tot 
mijn genoegen als wijkboa opvolgen. 

Hoe groot is jouw gebied en wat houdt je werk in? 
“Mijn gebied is groter dan dat van de drie wijken die de 
wijkvereniging PAL omvat. Het Stationsgebied hoort erbij, 
het hele gebied binnen de singels, de Zeeheldenbuurt en het 
industriegebied tussen de Oude en Nieuwe Rijn dat eraan 
grenst. Bij de boa’s ligt de nadruk op leefbaarheid. Wij zijn 
er voor de handhaving van de wettelijke regels en plaatselij-
ke verordeningen waaraan je je in Leiden hebt te houden. 
Zo mag je als ondernemer zonder vergunning geen reclame-
borden op straat zetten, of een terras openen. Gebeurt dat 
toch, dan gaan wij erop af. We werken nauw samen met de 
wijkagenten, maar bij hen ligt het accent op de strafrech-
telijke kant. Illegale vuilstort bijvoorbeeld hoort net als 
overlast bij ons, maar bij winkeldiefstal of agressie wordt de 
politie ingeschakeld. Wij mogen binnen onze bevoegdhe-
den overigens ook mensen aanhouden en handelen de ar-
restatie in dat geval zelf af. In totaal zijn er vier wijkboa’s, 
elk met hun eigen gebied. Een wijkboa heeft geen mensen 
onder zich, we werken collegiaal, in teamverband. We gaan 
als wijk-boa’s niet zelf op meldingen af, maar roepen als het 
nodig is de (stads)brede boa’s op. Zij kunnen in heel Leiden 
ingezet worden. Met andere woorden: wij coördineren, zij 
gaan op pad. Als het nodig is kunnen we zaken bespreken 
met andere afdelingen die ze mogelijk beter kunnen oplos-
sen dan wij. We kunnen ook afspreken om extra toezicht te 
houden bij de zomerse geluidsoverlast in bijvoorbeeld het 
Van der Werfpark of het Plantsoen. Dat lost de problemen 
niet op, maar waarschuwen en bekeuren kan de overlast wel 
verminderen.”

Hoe zie je de samenwerking met de wijkverenigingen?
“Ik verwacht dat de wijkverenigingen me van veel informa-
tie kunnen voorzien, maar ik ben nog niet aan gesprekken 
met ze toegekomen. Ik ben me nu nog als wijkboa aan het 
inwerken en dat kost tijd.  Mijn werkgebied is complex en er 
is veel aan de hand. De contacten lopen nu nog voorname-
lijk via het Buurtkaderoverleg, waarbij ook de wijkagenten 
en de wijkregisseur zijn betrokken. Wat er in de wijk aan 
acute handhavingsproblemen tussendoor komt kan met mij 
persoonlijk besproken worden. Ik ben bereikbaar via de al-
gemene meldlijn van de gemeente.” *  

Handhaven gebeurt te weinig in Leiden, zegt men. Wat 
vind je daarvan? 
“Er zijn nogal veel meldingen. Vaak gaat het om simpele 
zaken als losliggende stoeptegels, rondslingerende winkel-
wagens of vuilniszakken. Het is heel goed dat die worden 
gemeld, maar dat kan het beste via de digitale meldlijn van 
de gemeente. Als je Gemeente Leiden klachten googelt dan 
kun je bij Melding doen, klachten overlast in het keuzeme-
nu je klacht preciseren en de plaats aangeven waar wat te 
verbeteren valt. Als je het niet digitaal wil of kan doen, dan 
kun je het algemene telefoonnummer gebruiken. Het zou 
ons een hoop tijd kunnen besparen als we minder achter van 
die praktisch oplosbare zaken hoeven aan te gaan. Oplossen 
gaat dan ook sneller.
Hard optreden, waar vaak om gevraagd wordt, werkt meest-
al averechts. Als je er met gestrekt been in gaat escaleert iets 

DION KERSTJENS, FOTO BURO JPDION KERSTJENS, FOTO BURO JP

DE APPELVINK, BRON INTERNET
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eerder dan dat het probleem verdwijnt. Bij herhaling kan 
bekeuren helpen, maar bij sommige groepen die vaak over-
last veroorzaken zal het weinig uithalen. Dan moet je naar 
de juiste aanpak zoeken en eerst gaan praten met andere af-
delingen of met het sociaal team voor je het aanpakt.”

Welke eigenschappen moet een boa hebben en wat vind 
je moeilijk aan je werk?
“Als boa moet je stevig in je schoenen staan en goed kunnen 
incasseren, want mensen zijn niet altijd even goed gehu-
meurd of genuanceerd. Niet alles wat we aanpakken heeft 
succes. Soms kun je mensen niet helpen, omdat hun pro-
blemen niet bij ons team thuishoren of te complex zijn. Je 
kunt dan wel doorverwijzen, maar dat leidt vaak tot frus-
tratie en dan kunnen mensen behoorlijk agressief worden. 
Daar moet je tegen kunnen en er niet door verbitterd raken. 
Je moet het los kunnen laten, anders word je meegezogen. 
Ons werk gaat voor een groot deel om communicatie. Als je 
mensen kunt bereiken dan kun je escalatie meestal wel voor-
komen. Je moet kunnen beoordelen wanneer je hulp nodig 
hebt.”

“Het Team handhaving is een jong team, we zijn allemaal 
nog aan het leren en dat maakt dat je  gemakkelijk erva-
ringen kunt uitwisselen en over je werk kunt praten. Ik zit 
nu bijna vier jaar bij de boa’s en heb het nog steeds erg naar 
mijn zin. We krijgen de ruimte voor ontwikkeling en onze 
inbreng wordt door de leiding ernstig genomen. De sfeer is 
plezierig, open en collegiaal en we worden goed begeleid en 
bij de ontwikkelingen betrokken. Soms zouden we het be-
leid wel willen veranderen, maar dat is niet onze opdracht. 
Die verantwoordelijkheid ligt bij de politiek, wij zijn de uit-
voerende kant.” •

*Algemene nummer van de gemeente Leiden: 14071, digi-
tale klachtenlijn: www.leiden.nl/melding  

 NIEUWE OGENBEDRIEGER
VAN HELEEN APERS
door Kees van der Steege, Waalse Kerk Leiden 

Amateurschilder Heleen Apers beschildert kabelhuisjes en 
dergelijke met bedrieglijk echte voorstellingen. Onlangs 
heeft ze een nieuwe ‘trompe l’oeil’, of ogenbedrieger in onze 
wijk gemaakt en wel aan de achterkant van de Waalse kerk 
in de Breestraat. Het gaat om een ooit dichtgemetselde deur 
in de oorspronkelijke binnentuin waarop nu ‘echte’ deuren 
zijn geschilderd (één ervan op een kier). Het dichtgemetsel-
de deel was wit en dat detoneerde op de zojuist gerestaureer-
de achtergevel. 

De deuren zijn een kopie van de kleine deuren van de kerk 
in de Breestraat. Het is een mooie toevoeging aan het fraaie 
Catharinahof. Ooit was dit een gribus, nu een kleine bin-
nentuin met drie horeca-terrassen en de nodige oude, nieu-
we en vernieuwde gebouwen en ook nog een grote rode 
beuk. •

BESTUUR

NOSTALGISCHE KERMIS 
GARENMARKTPLEIN
door Jan Demper en Huub Frencken

Wethouder Yvonne van Delft heeft in de Hart van de Stad-
krant van september het nieuwe locatieprofiel voor evenemen-
ten op het Garenmarktplein toegelicht. Tegen dat profiel heeft 
PAL Leiden op 23 mei een bezwaar ingediend maar dat heeft 
niet tot aanpassing geleid. In een brief van 12 oktober heeft 
de gemeente het als niet ontvankelijk bestempeld: “want het 
locatieprofiel is een beleidsregel”.

Op basis van dit nieuwe profiel heeft de gemeente op 11 
november een vergunning afgegeven voor de Nostalgische 
kermis tussen 9 december en 8 januari, wat neerkomt op 26 
dagen kermis op het plein plus enkele dagen opbouw en af-
braak. Ter voorbereiding van die vergunning heeft pas op 9 
november een vooroverleg tussen het evenementenbureau 
en PAL Leiden plaatsgevonden.
PAL Leiden heeft in haar brief van 23 mei bezwaar gemaakt 
tegen het grote aantal dagen voor de Nostalgische kermis en 
er bovendien op gewezen dat in het locatieprofiel staat: “Na 
elk evenement is er minimaal 1 weekend rust”.  De gemeen-
te houdt zich dus niet aan de eigen toezegging. Bovendien 
voelt de wijkvereniging zich geschoffeerd door het late mo-
ment van vooroverleg, waardoor zij geen reële invloed op 
de vergunningverlening had. De wijkvereniging heeft daar-
om tegen de vergunning bezwaar aangetekend en omdat de 
afhandeling daarvan naar verwachting pas na de kermis zal 
plaatsvinden aan de rechter gevraagd een ‘voorlopige voor-
ziening’ te treffen. 
Het plein en de plantvlakken liggen er goed bij en de nieuwe 
bomen doen het goed. Maar het gras vraagt om intensiever 
onderhoud. Daar is vanuit PAL Leiden  op aangedrongen 
bij Stedelijk Beheer. •

KUNST&CULTUUR

ARS: KOERSWIJZIGING VAN DE 
KUNSTENAARSVERENIGING 
door Marjolijn Pouw

De Kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae (de kunst 
wedijvert met de natuur) huist al ruim een eeuw in een sta-
tig pand aan de Pieterskerkgracht 9a. De vereniging werd in 

FIETSENDUMP IN DE MOOI JAPIKSTEEG, FOTO CARLA VAN DER POELFIETSENDUMP IN DE MOOI JAPIKSTEEG, FOTO CARLA VAN DER POEL
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DE TROMPE L’OEIL OF OGENBEDRIEGER VAN HELEEN APERS IN DE DE TROMPE L’OEIL OF OGENBEDRIEGER VAN HELEEN APERS IN DE 
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1694 opgericht door de Leidse fijnschilders Willem van Mie-
ris en Carel de Moor om de Leidse beeldend kunstenaars de 
gelegenheid te geven zich in hun vak te bekwamen en hun 
kennis door te geven. Ars heeft dat doel nog steeds, maar wil 
meer naar buiten treden. Bestuurslid en beeldend kunstenaar 
Janine Melai vertelt waarom.  

Een kunstenaar heeft publiek nodig  
“Een kunstenaar heeft publiek nodig. Je wil weten wat de 
mensen van je werk vinden en of ze het zouden willen ko-
pen--ook een beeldend kunstenaar wil brood op de plank. 
Ars heeft een eigen galerie en organiseert jaarlijks tentoon-
stellingen en cursussen waar ook amateurs aan mee kunnen 
doen, maar uit de reacties kun je onvoldoende afleiden of 
ons werk gewaardeerd wordt. Er komt bovendien maar een 
betrekkelijk kleine groep mensen op af. Directe uitwisseling 
met het publiek in workshops of discussieplatforms zou ons 
kunnen helpen om onze rol in het culturele leven van de 
stad nader te bepalen. De gemeente subsidieert ons en we 
willen daar graag wat voor terug doen, want de subsidie ge-
beurt met publiek geld. Kunst is van belang bij cultuurover-
dracht, maar geeft ook plezier. Het kan mensen afleiden van 
de problemen van alledag, of ze helpen bij de verwerking 
van verdriet.” 

Ars als kenniscentrum en platform  
“Kunst uit het verleden, bijvoorbeeld het standbeeld van 
Burgemeester van der Werf, is zo bekend dat het meestal 
wel begrepen en gewaardeerd wordt. Historisch besef leer 
je op school en als het goed is ook hoe schilders als Rem-
brandt of Jan Steen in onze geschiedenis passen. Actuele 
kunstuitingen zijn vaak moeilijker te plaatsen, mensen zien 
niet meteen hoe die in de traditie passen of daar juist bewust 
tegenin gaan. Uitleg, of demonstreren hoe een kunstenaar 
werkt kan helpen om je daar oog voor te laten krijgen. Als 
je begrijpt wat een kunstenaar doet dan helpt dat om het 
werk te waarderen en te plaatsen. De herkenning van de 
techniek is daarbij van belang. Dat Karel Appel kinderlijke 
beelden gebruikt wil bijvoorbeeld niet zeggen dat een kind 
zulke schilderijen ook zou kunnen maken. Daarnaast kun je 
beeldende kunstenaars een platform bieden om onderling 
of met het publiek in discussie te gaan over bijvoorbeeld de 
kwaliteit van hun werk, of ideeën over hun vak laten uit-
wisselen. Dat bevordert de ontwikkeling van zowel Ars als 
de gemeenschap. Verder moeten we zorgen dat we genoeg 
inkomsten hebben om in ons pand op de Pieterskerkgracht 
te kunnen blijven werken. Het is niet geïsoleerd en op zol-
der zit je meteen onder de hanenbalken. Je kunt zo door de 
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dakpannen heen de lucht in kijken. Het kan hier bar koud 
zijn, maar verwarming is niet te betalen. Ook voor de huur 
van het pand en onze materialen hebben we geld nodig.”

Het pand 
“Ons onderkomen heeft een rijke historie, die je op de web-
site kunt terugvinden. Het werd waarschijnlijk in 1537 ge-
bouwd door Adriaen Dircxz.van Crimpen die toen baljuw 
en dijkgraaf van Leiden was. Het voorhuis dateert uit 1653. 
Het heeft een erg mooi cassetteplafond, dat in 1979 bij de 
restauratie van het gebouw onder de afgekrabde lagen verf 
en stuc tevoorschijn kwam. Onlangs is het gerestaureerd.”
“Ars huist sinds 1859 op de Pieterskerkgracht. De weduwe 
van de schrijver Johannes Kneppelhout, bekend van de bun-
del Studenten-typen die hij in 1841 onder het pseudoniem 
Klikspaan schreef, legateerde het gebouw begin 20e eeuw 
aan de stichting ‘Het Gebouw op de Pieterskerkgracht’ die 
het voor de Kunstenaarsvereniging exploiteerde. Na een 
aantal jaren werd de stichting opgeheven en is het gebouw 
overgedragen aan de gemeente, op voorwaarde dat Ars het 
voor activiteiten en cursussen kon blijven gebruiken. De ge-

meente is sindsdien verantwoordelijk voor het onderhoud 
en Ars draagt bij in de kosten. Die zijn hoog. Het gaat om 
een Rijksmonument en je kunt niet zomaar een paar gips-
platen tegen het dak aan schroeven. Voor een meer publieke 
functie moet er ingrijpend verbouwd worden en ook daar is 
geld voor nodig.” 

Het wat en het hoe
“Leiden doet veel aan cultuureducatie. Wij zouden daar 
graag nauwer bij betrokken willen worden. We hebben een 
hoop kennis in huis en kunnen een goede aanvulling geven 
op bijvoorbeeld schoolprogramma’s. Je kunt kinderen twee- 
en driedimensionaal leren kijken en laten zien hoe ruimte 
in de beeldende kunst wordt toegepast, maar ook bij selfies 
of in hun tekeningen. Je kunt ze de mogelijkheid geven om 
ermee te experimenteren en je kunt ze leren hoe je verschil-
lende materialen toepast. Daar zouden we graag met de ge-
meente en de scholen over willen praten.
Ook willen we het gebouw vaker openstellen. Als je toch 
al in de buurt bent voor je boodschappen of je werk zou je 
eigenlijk moeten kunnen binnenlopen voor een bezoek aan 
een van onze tentoonstellingen of de vaste collectie. We zijn 
tegenwoordig op de vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 open, maar tijdens onze cursussen kun je ook al-
tijd binnen lopen. Het aanbod is te vinden op onze website: 
www.arsaemula.nl. Verder denken we aan verhuur voor niet 
per se met kunst verbonden bijeenkomsten als trouwpar-
tijen, maar daarbij is de concurrentie al erg groot en het is 
nog een hele organisatie. Onze leden hebben al een taak bij 
exposities of cursussen en ze zijn eraan gewend om mee te 
helpen, maar commerciële ontvangsten in huis halen is nog 
wel wat anders. We denken na over hoe we dat kunnen aan-
pakken. 
  
Het aantrekken van meer leden en uitbreiden van het cur-
susaanbod zou ook kunnen helpen, maar we blijven een 
Kunstenaarsvereniging. Wil je lid worden, dan moet je een 
opleiding hebben gevolgd aan een kunstacademie en het vak 
van beeldend kunstenaar uitoefenen of regelmatig expose-
ren. Autodidacten zijn welkom, maar ook zij moeten aanto-
nen dat ze een bepaald niveau hebben.”•
 
ONDERNEMEN

NIEUW RESTAURANT BENIRÀS 
IS ER VOOR IEDEREEN
door Marjolijn Pouw

Onlangs openden Robert van Oirschot en Mark van Praag 
bar-restaurant Beniràs aan de Papengracht 6a. Voor Beniràs 
was daar C’est ça gevestigd, dat na de coronatijd stopte. Je kunt 
er borrelen met hapjes en eten. De gerechten—vlees, vis, ve-
gan—met elementen uit diverse windstreken zijn ook geschikt 
voor shared dining. “We willen dat iedereen zich hier op zijn 
gemak voelt, van studenten en ondernemers tot buurtbewo-
ners en universiteitsmedewerkers”, zeggen de beide eigenaren.  

Vanwege de duurzaamheid namen Robert en Mark de in-
richting en de apparatuur over, al knapten ze de stoffering 
wel op en vervingen ze de overheersende tint mintgroen 
door aardkleuren. Ze zetten mooie, oude tegeltjes waar dat 

paste en lieten de tafelbladen en het barblad vervangen door 
op maat gezaagde planken van een oude Leidse gymzaal-
vloer. Boven de bar hangt een lamp die uit drie verschillende 
delen bestaat en de ruimte voor de bar verbindt met die er-
achter. De bar maakt deel uit van het eetgedeelte. Je kunt er 
met je vrienden een borrel aan drinken, maar eraan eten kan 
ook. De sfeer is gastvrij, vriendelijk en open, de akoestiek is 
voor een restaurant opmerkelijk goed. Tot nu toe kregen ze 
louter positieve reacties. 

30 jaar horecaervaring 
Mark: “Ik zit al vanaf mijn 15e in de horeca en ben begon-
nen als manusje-van-alles bij Har Walenkamp in Allemans-
geest, vlakbij Voorschoten. Behalve Beniràs run ik Burger-
zaken, dat ik vijftien jaar geleden overnam. Daar ben ik nog 
lang niet op uitgekeken, maar ik wilde een keer van de grond 
af aan opnieuw beginnen. Toen ik compagnon werd van 
Burgerzaken droeg dat al het stempel van de mede-eigenaar. 
In de loop van de jaren heb ik er wel het nodige veranderd, 
zeker nadat ik het had overgenomen, maar de sfeer en het 
publiek zijn min of meer hetzelfde gebleven. Beniràs wordt   
helemaal opnieuw opgezet.      
Robert en ik zijn al meer dan 20 jaar vrienden en we wilden 
al langer samen een restaurant beginnen. We probeerden 
het op het Gangetje, waar Robert een pand heeft, maar we 
kregen daar geen vergunning voor. Papengracht 6a had al 
een horecabestemming, wat de vergunning binnen bereik 
bracht. Mensen waarschuwen ons dat een zakelijk partner-
schap de vriendschap onder druk zal zetten, maar tot nu toe 
is de band alleen maar hechter geworden. De naam Beniràs 
verwijst ernaar. We gaan nogal eens samen op vakantie naar 
Ibiza en daar heb je een erg mooi strand aan de baai van Cap 
Bernat. Het heet Benirràs, de naam van ons restaurant is 
daar een verbastering van. De beslissingen over ons restau-
rant worden door ons samen genomen, maar we leggen ver-
schillende accenten. Ik ben thuis in het horecavak, Robert 
in organisatie; we vullen elkaar aan.” 

En in organisatieadvies 
Robert: “Ik werkte bij verschillende organisatieadviesbu-
reaus en doe dat werk nog steeds, maar nu als ZZP’er.  Het is 
een mooi vak maar ik hou nogal van verandering. Vastraken 
in je werk, zoals ik vaak zie gebeuren, is een schrikbeeld voor 
me. Je hebt afwisseling en verandering nodig om een succes 
te maken van je onderneming. Mensen onderschatten dat 
wel eens. Je moet kunnen experimenteren en je neus stoten, 
uitvinden hoe je iets aanpakt en bijtijds het roer omgooien.  

Ik was onder meer meubelmaker, bouwvakker, tekstschrij-
ver en zette met Stadslab De ziel van Leiden op, waar ik nog 
steeds heel trots op ben. Verder schreef ik een boek over ma-
nagement en twee romans. Ik ben nog lang niet uitgeschre-
ven. De twee romans vormen samen met het deel waar ik nu 
aan bezig ben een trilogie. Eigenlijk is dit derde deel meer 
een hardcore thriller. De boeken spelen voor een groot deel 
in Amsterdam, maar ook in Leiden. Een restaurant begin-
nen lijkt ver van schrijven af te staan, maar mij biedt het zo’n 
beetje alles waar ik als verandermanager op gericht ben, al is 
het dan in klein bestek. Ook mijn netwerk kan ik goed ge-
bruiken. Zo konden we het oude ambacht van letterschilder 
nieuw leven inblazen door een letterschilder die ik nog uit 
mijn organisatietijd kende te vragen om de belettering hier 
handmatig te doen. Het is heel mooi geworden.”

ROBERT VAN OIRSCHOT EN MARK VAN PRAAG ACHTER DE BAR VAN ROBERT VAN OIRSCHOT EN MARK VAN PRAAG ACHTER DE BAR VAN 
BENIRÀS, FOTO SARAH HARTBENIRÀS, FOTO SARAH HART
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De gasten 
Mark: “We richten ons niet op een specifieke doelgroep. 
Iedereen moet zich hier thuis kunnen voelen:  van studen-
ten tot buurtbewoners die even wat willen eten, mensen van 
de universiteit of ondernemers. Je kunt aanschuiven waar 
plaats is, aan de bar gaan zitten of een tafel bespreken. Met 
de kaart kun je alle kanten op. Je kunt schotels delen, hap-
jes bestellen, of een heel menu. Waar je maar zin in hebt. 
Je kunt ook binnenlopen voor een borrel en er wat eenvou-
digs bij eten. We zagen al een zwaan-kleef-aan effect: twee 
borrelende vrienden die al pratend een aantal mensen om 
zich heen wisten te verzamelen  en met zijn allen aan tafel 
gingen. De gerechten ontlenen we aan de landen rond de 
Middellandse zee en een beetje aan het Midden Oosten. 
De ingrediënten komen zoveel mogelijk van lokale leveran-
ciers, of van de markt. Brood kopen we bij Ús Bertus op de 
Groenhazengracht. 
Bij binnenkomst word je hier nog ouderwets welkom ge-
heten en naar je wensen gevraagd. Onze medewerkers zijn 
geen klassieke obers, maar ze hebben wel een echte horeca-
training achter de rug. We selecteren op professionaliteit en 
vriendelijkheid, maar je moet wel afstand kunnen houden. 
Zo zeg je niet hoihoi tegen onze klanten, al kun je bij stu-
denten best wat losser zijn. Dat bepaal je zelf, afgaande op 
de klant. Het vergt invoelen en ervaring. Onze kok heeft 
ook een goede opleiding gehad.  Het kost moeite om ge-
schikt personeel te vinden, maar het gaat gelukkig nog wel. 
Wat we nog graag willen aanpassen is de apparatuur in de 
keuken. Een deel is verouderd en niet energiezuinig. Zodra 
het wat de investering betreft kan willen we die vervangen, 
zoals we meteen al hebben gedaan bij de muziekinstallatie. 
Want het luistert nauw, vooral bij muziek. Die moet je zacht 
kunnen zetten, hij moet niet overheersen maar de sfeer on-
dersteunen. Je moet elkaar hier kunnen verstaan.”

Geen dag is hier hetzelfde
Robert: “Over je thuis voelen gesproken: mijn moeder is 
Grieks. Voor Grieken is gastvrijheid heilig en ze kunnen 
ook nog eens goed koken. Wat ik zo leuk aan vindt aan een 
Beniràs runnen is dat geen dag hetzelfde is. Het vraagt cre-
ativiteit en ondernemerschap en je moet snel kunnen scha-
kelen en inspelen op veranderingen. Maar het leukste is de 
omgang met de mensen die hier werken en de klanten, en 
natuurlijk de samenwerking met Mark.” •  
 
DUURZAAMHEID

ENERGIETRANSITIE
door Jan Pieters

Laten we er wat aan doen!
Het wordt koud in huis. Wat te doen als morgen die verwar-
mingsketel het begeeft. De dagen van de aardgasgestookte 
ketel zijn geteld. Aardgas is er straks niet meer. Koop je dan 
nu nog een nieuwe gasketel? Dat kan nog wel tot 2026, dan 
is een hybride warmtepomp verplicht.* Die verwarmt je 
huis voornamelijk op elektriciteit, maar stookt met aardgas 
bij als het buiten te koud wordt. Dat bespaart veel gas (nu 
nog aardgas,  over 20 jaar biogas of waterstof ). ** Maar je 
blijft gas gebruiken en de energierekening zal hoog blijven. 
Liefst willen we zo vlug mogelijk helemaal van het gas af.

 

We kunnen maar weinig kanten op
Helaas, een warmtenet behoort in onze wijk niet tot de mo-
gelijkheden omdat er in de ondergrond te weinig ruimte is 
voor het aanleggen van de leidingen. Wij kunnen dus niet 
’ontzorgd’ worden met een warmtenet. Daarnaast zijn onze 
woningen  over het algemeen moeilijk te isoleren. De wij-
kambassadeur Ronald Timmer van binnenstad@gagoed.
nl kan je vertellen wat voor iedere woning de beste opties 
zijn. Een andere optie, het aanleggen van zonnepanelen, is 
in de historische binnenstad aan beperkingen onderhevig. 
Dat is te zien op https://kaart.leiden.nl/zonnepanelen. 
De meeste van onze daken zijn oranje, dat wil zeggen dat er 
alleen panelen gelegd mogen worden als ze vanaf de straat 
niet te zien zijn. Voor een beperkt aantal daken (blauw) 
geldt dat panelen daar onder voorwaarden mogen, ook als 
ze in het zicht liggen. Voor een aantal daken (groen) geldt 
geen belemmering. Als je zeker wilt zijn of het mag, dan kan 
je het beste contact opnemen met Erfgoed Leiden en Om-
streken (ELO) via info@erfgoedleiden.nl. Ze komen graag 
langs om samen te bekijken of er panelen geplaatst kunnen 
worden of niet. Goed, zonnepanelen zijn dus vaak niet mo-
gelijk, maar er zijn volgens de gemeente in onze wijk nog 
heel veel daken waarop het wel zou kunnen maar de huis-
eigenaren ze nog niet hebben gelegd. Een andere optie is er  
voor huizen die dicht bij het water liggen. Daarvoor  kan 
met behulp van een warmtepomp misschien warmte uit het 
water van de Rijn gewonnen worden. De gemeente heeft al 
het voorbeeld gegeven. Het stadhuis wordt na de renovatie, 
verwarmd (en gekoeld) met het water uit de Nieuwe Rijn. 
Volgens het Hoogheemraadschap is er nog veel warmte in 
de Rijn en de grachten (zoals de Oude Vest) die nog ge-
bruikt kan worden. 

Energiearmoede dreigt, we hebben haast!
De meeste opties hebben tijd nodig. Uitvinden wat je nog 
aan isolatie kunt doen vraagt kennis, tijd en geld. Een cv-ke-
tel op de schroothoop gooien in ruil voor een warmtepomp 
is een optie als de besparingen van de pomp opwegen tegen 
het vervroegd afschrijven van de oude ketel. Zonnepanelen 
aanleggen vergt een goede voorbereiding en kost geld. On-
dertussen is energie een heel stuk duurder geworden, en dat 
zou nog wel eens een tijd zo kunnen blijven. Ik ben daarom 
bang dat we in de niet zo verre toekomst veel energiearmoe-
de in onze wijk zullen zien ontstaan. Daarvan is sprake als 
de energiekosten een groot deel van het beschikbare budget 
opslurpen. 

Collectieve en particuliere investeringen op elkaar af-
stemmen
We moeten hierbij op de gemeente wachten. We kunnen we 
niet anders, want iedereen is afhankelijk van water-, gas- en 
elektriciteitsnetten. In een aantal gevallen zal de schaarste 
moeten worden verdeeld. En in al die gevallen moet er eerst 
collectieve besluitvorming plaatsvinden. Daar staat tegen-
over dat alleen de bewoners zelf over de vervanging van hun 
cv-ketel gaan. Alleen zij beslissen over isolatie, zonnepa-
nelen en een warmtepomp. En die besluiten hebben weer 
verstrekkende gevolgen voor de publieke voorziening en de 
kosten die daarmee zijn gemoeid. Gemeente en bewoners 
moeten dus gelijk opwerken. Dat vergt afstemming en veel 
verkennend onderzoek. 

Laten we er wat aan doen 
Iedere eigenaar van een woning heeft in beginsel een aantal 
opties: meer isoleren, de hybride warmtepomp, zonnepane-
len, aquathermie uit de Rijn, niks doen en wachten op bio-
gas of waterstof. 
Wat voor mij een goede strategie is, is dat waarschijnlijk 
ook voor een aantal van mijn buren. Er is al veel uitgezocht, 
maar er moet ook nog veel verkend en gerekend worden. 
Deskundigen en goede leveranciers moeten worden inge-
schakeld. Woningeigenaren en huurders kunnen dat samen 
organiseren, zij kunnen kennis en ervaringen delen.
Er zijn misschien ook nog interessante mogelijkheden om 
met energiecorporaties te werken. Energiecorporaties kun-
nen bijvoorbeeld (ergens anders) gezamenlijk stroom op-
wekken en dan verdelen. Dat kan misschien helpen bij een 
hybride warmtepomp. Energiek Leiden weet daar alles van.

Meedoen?
Bij dezen is iedereen uitgenodigd om met mij*** contact op 
te nemen. Dan kunnen we kijken wat we al weten en wat 
we gezamenlijk kunnen uitzoeken. En misschien kunnen 
we de gemeente ook nog nuttig advies geven. Die is immers 
ook afhankelijk van wat de woningeigenaren willen gaan 
doen. Als  je toevallig in een andere wijk woont is dat geen 
bezwaar. Maredorp-de Camp, Pancras-West, Tussen de Rij-
nen, de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West, Hoge 
Woerd en omgeving; we hebben allemaal gelijksoortige 
problemen en kansen.

*Zie: https://nos.nl/artikel/2429142-vanaf-2026-hybri-
de-warmtepomp-of-variant-verplicht-bij-vervanging-cv-ke-
tel
**Zie: https://www.degroenemenukaart.nl/nl/leiden/
woonhuizen 
***  Jan Pieters, Oude Rijn 66, 06 – 5337640 of 
jan.pieters700@gmail.com
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IN DE WIJK

MONUMENTALE JUGENDSTIL- 
WANDELING
door Carla van der Poel

Als het om monumenten gaat is Leiden de vierde stad van 
Nederland. Bij monumenten denkt men niet direct aan ge-
bouwen van rond 1900 of later, maar ook deze gelden wel 
degelijk als monumenten. 32 worden er genoemd in het 
dit voorjaar verschenen boekje Jugendstil en aanverwante 
stijlen, Een wandelroute door Leiden, samengesteld door 
Rijkert Knoppers en Conny Kalkhoven. Deze wandeling 
voert ook door onze wijk en de directe omgeving. Elk pand 
heeft een uitgebreide beschrijving en als  deze bekend is dan 
wordt de architect vermeld. Leden van de Leidse Amateur-
fotografenvereniging zorgden voor mooie, duidelijke foto’s. 
Jugendstilarchitectuur wordt gekenschetst door versierin-
gen, organische vormen en geglazuurde tegels, en zichtbare 
ijzeren constructies. Deze elementen werden vaak toegepast 
in winkelpanden, al dan niet met een woonhuis erboven. Zo 
vinden we in dit handzame boekje bijvoorbeeld het pand 
van juwelier Van Gerner op de hoek van de Maarsmansteeg 
en de Breestraat, Paris Pain op Breestraat 106, de koffiebar 
op de hoek van de Kapelsteeg en de Vismarkt en de thee-bar 
in de Maarsmansteeg 6. 
Indertijd werden meestal lokale architecten ingezet zoals 
H.W. Jesse, W. Fontein en Jacq. van der Heijde. Ook enkele 
panden van de architect W.C. Mulder (over wie elders in 
deze krant meer) komen aan bod. De afstand is circa 7,5 km, 
de wandeling kan uiteraard ook in delen worden gelopen. 

*Rijkert Knoppers en Conny Kalkhoven, Jugendstil en aan-
verwante stijlen, Een wandelroute door Leiden. Ginkgo 2022, 
32 blz. € 4,95 (verkrijgbaar bij de boekhandel en de VVV). •

WETENSCHAP

RAPENBURG 31 WERD 
CHEMICAL LANDMARK
door Carla van der Poel

Op 19 november was het 350 jaar geleden 
dat Franciscus de le Boë Sylvius (1614 - 
1672) overleed. Dat gebeurde op Rapen-
burg 31, hetzelfde huis als waar de medi-
cus en botanicus Hermannus Boerhaave 
(1668 – 1738) later kwam te overlijden. 
Een gedenksteen aan de gevel met Boer-
haaves lijfspreuk ‘Simplex, veri, sigillum’ 
(Eenvoud is het kenmerk van het ware) 
herinnert daar nog aan. Het is bekend dat 
Boerhaave alleen in de wintermaanden op 

het Rapenburg woonde, omdat de gracht in 
de zomermaanden zo stonk; dan woonde 
hij op zijn buiten Oud-Poelgeest. 
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Franciscus Sylvius had daar een halve eeuw eerder geen last 
van (of hij had niet te kiezen) want van hem is niet bekend 
dat hij afwisselend wel of niet in de binnenstad woonde. Hij 
was een Nederlands medicus en anatoom en hing de theo-
rieën aan van zijn buurtgenoot Descartes, die in 1640 een 
jaar in Leiden op Rapenburg 21 woonde. Sylvius was de op-
volger van de remonstrant Arminius. Hij gaf zelf opdracht 
tot de bouw van zijn huis en net als andere hoogleraren ont-
ving hij daar zijn studenten voor college. Verder bezocht hij 
dagelijks met hen het Catharinagasthuis om patiënten te 
zien. Meer nog dan bij de geneeskunde lag zijn hart bij de 
chemie. Uit archieven blijkt dat hij een uitgebreid labora-
torium aan huis had, met negentien fornuizen. Of er ooit 
negentien studenten tegelijk gewerkt hebben is niet bekend, 
maar het geeft aan hoe geoutilleerd zijn laboratorium was. 
Boerhaave werkte later met zijn studenten in datzelfde labo-
ratorium, dat inmiddels zal zijn aangepast aan de behoeften 
van het onderwijs in de achttiende eeuw. 
Dat er zo vroeg al daadwerkelijk een laboratorium in Leiden 
in gebruik was voor universitair onderwijs, was de reden 
om Rapenburg 31 onlangs tijdens een congres van de Ko-
ninklijke Nederlandse Chemische Vereniging in Museum 
Boerhaave te bestempelen als Chemical Landmark. Andere 
Chemical Landmarks vinden we aan de Groenburgwal in 
Amsterdam (van ’t Hofflaboratorium) en Teylersmuseum in 
Haarlem (Ovale Zaal). Aan de bezoekers werd een plaquet-
te getoond die inmiddels op de gevel is aangebracht. •

ONDERNEMEN

EEN LEIDS AVONTUUR
door Marjolijn Pouw

De jonge Leidse schrijver/regisseur Jorrit Bouwmans en de 
even jonge Leidse filmproducent David de Nobel willen van 
2023 – 2026 in onze wijk drie korte speelfilms opnemen. Het 
gaat om een romantisch mysterie: Een Avontuur geheten dat 
zich grotendeels in een monumentaal pand  afspeelt. Ze zijn 
nog op zoek naar een geschikte locatie om te filmen. Wat be-
weegt hen en wat vragen ze van ons als bewoners? 
 
Jeugdvrienden met een passie voor film
David en Jorrit kennen elkaar van de lagere school in de 
Stevenshof, waar ze als kinderen woonden.  Al vanaf hun 
jeugd zijn ze filmfanaten, die zowel het klassieke als moder-
ne repertoire kennen en helder kunnen formuleren wat hen 
erin aantrekt of kritisch maakt. Jorrit deed een master Film 
Studies aan de UvA en David volgde de bacheloropleiding 
Film -en Literatuurwetenschappen in Leiden, waarna hij 
een master Comparative Arts & Media Studies behaalde 
aan de Amsterdamse VU. Bij Jorrit ligt het accent op het 
schrijven, editen en regisseren van films, bij David op de or-
ganisatie en de financiën. Ze zijn elkaars tegenpolen. David 
is bedachtzaam en ingetogen, Jorrit springerig en uitbundig. 
Maar in de productie doen ze alles samen. De tegengesteld-
heid van hun karakters is een zegen, zeggen ze. Het scherpt 
ze en verbindt ze. Ze vinden elkaar altijd weer terug in hun 
liefde voor het medium film.    
Jorrit werkt bij de Walt Disney Company en zette in 2019 
met zijn co-regisseur Bourgeois Absolutie op, waarmee hij 

aan internationale filmfestivals meedeed. David werkt bij 
verschillende bioscopen in Leiden, waar hij de teams aan-
stuurt die er werken. Samen zijn ze ‘Een Avontuur’ begon-
nen. “Jorrit stuurde me het script op toen ik erom vroeg, 
nadat we elkaar weer tegen waren gekomen in Leiden. Zo 
ben ik erin gerold, ik moet hem in toom zien te houden, 
anders slaat hij op hol. Hij heeft een tegenhanger nodig.” 
zegt David. 

De inhoud 
Jorrit: “Ook Britt en Bas, de jonge hoofdpersonen, zijn el-
kaars tegengestelden. Ze kennen elkaar van vroeger, al heb-
ben ze elkaar uit het oog verloren en zijn ze vergeten wie de 
ander is. Na een avondje stappen wordt Britt bij Bas wakker. 
Ze herinnert zich niets van de avond daarvoor; ze is zoge-
zegd haar identiteit kwijt en moet zich opnieuw uitvinden. 
Dat doet ze met behulp van Bas. Ook hij heeft zijn emoties 
opgekropt en zijn trauma’s verdrongen. Maar beiden komen 
uit Leiden en delen indrukken van die stad. Die is niet zo-
zeer het decor van hun worsteling om met het verleden in 
het reine te komen, maar de aanjager. Het is de stad die de 
bittere en ook de mooie herinneringen oproept die ze tot de 
individuen maakt die ze zijn. Leiden is het verband, ze ma-
ken er deel van uit en kunnen daar niet omheen. Als ze dat 
hebben geaccepteerd en de nare herinneringen verbinden 
met de goede dan zie je ze uitgroeien tot volledige mensen. 
De film gaat eigenlijk over in evenwicht komen. Je moet le-
ren om de dingen niet weg te stoppen, maar te verwerken. 
Mannen zijn daar minder goed in dan vrouwen, overigens. 
Die blijven liever aan de oppervlakte.”  

De vorm
David en Jorrit: “Het moet een spannende film worden die 
tot nadenken stemt. Ons gaat het niet zozeer om de tech-
niek, maar om het verhaal. Je kunt een technisch volmaak-
te film maken, maar als hij geen inhoud heeft blijft er niets 
van hangen. Een goed verhaal wordt telkens opnieuw door-
verteld. Alleen een professionele kijker, bijvoorbeeld een 
filmcriticus, zal zich op de techniek richten. De boodschap 
wordt overgebracht door de acteurs, zij zijn de belangrijkste 
schakel. De mensen komen om hen te zien en niet voor de 
foefjes, tenminste bij een psychologisch mysterie zoals wij 
willen bieden, waarbij je als kijker voor raadsels wordt ge-
steld die je moet oplossen. Aan het slot komt dan de cathar-
sis als de mist in Britts hooft oplost. Dan volgt de opluch-
ting, al is het geen happy end.” 
 
Film is minimalistischer dan toneel 
“We werken het liefste met professionele acteurs met een 
theaterachtergrond en filmervaring. Film is minimalisti-
scher dan toneel. In een close up kun je erg veel tot uitdruk-
king brengen. Op toneel heb je geen close ups, daar moet je 
het van de intonatie en de gebaren hebben. Wij Hollanders 
houden veel binnen, we vinden iets al gauw theatraal. In film 
moet je de emotie er niet te dik bovenop leggen. De kijker 
heeft aan weinig genoeg. Het is een andere traditie dan de 
Amerikaanse en daar moet je ons dus niet mee vergelijken, 
we proberen een eigen vorm te vinden. 
Social Media heeft wel veel veranderd, ook bij film. Iedereen 
maakt tegenwoordig korte shots met zichzelf in de hoofdrol 
en stuurt die de wereld in. Je wordt erdoor overspoeld. Het 
gaat er heel anders aan toe dan toen wij op de middelbare 
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school nog voor ckv (culturele en kunstzinnige vorming) 
kleine filmprojecten deden. Vloggers van nu maken van 
zichzelf de artistieke lading. Dat is nogal narcistisch, het 
gaat ze eigenlijk alleen om het geld. Wij probeerden op de 
basschool op onze manier The Lord of the Rings na te ma-
ken.”    

De productie
David: “Produceren is eigenlijk het minst leuke, maar wel 
het meest noodzakelijke. Zonder subsidie, sponsoren, me-
dewerkers, geschikte locaties en vrijwilligers of figuranten 
komt er van al je ideeën niks terecht. Je moet een goede sy-
nopsis hebben om sponsoren ervan te overtuigen dat je echt 

iets te bieden het. Wij hebben geen winstoogmerk, maar wel 
een doel: het grotere verhaal vertellen van leven in Leiden, 
een stad met een rijke geschiedenis, en aansluiten bij Leiden 
City of Science. We kozen niet voor de documentaire vorm, 
maar voor een speelfilm waarin de stad haar eigen rol speelt. 
De monumenten hebben hun geschiedenis, wij lichten er 
een uit in een stijl die naar oude en moderne films verwijst. 
Een beetje postmodern.”

De wijk
Jorrit: “We hebben locaties nodig, en de toestemming om 
er te filmen en een huis voor Bas en Britt. Liefst een mo-
nument waarin we een deel van hun verhaal kunnen fil-
men—we willen bewoners erbij betrekken. We zoeken nog 
een cateraar en opslagruimte en apparatuur die we kunnen 
huren. Als er mensen zijn die ons willen helpen dan kunnen 
ze contact met ons opnemen via +316-4250 6322 of 
eenavontuurfilm@gmail.com. • 

STADSONTWIKKELING

RONDJE STERREWACHT
door Marjolijn Pouw en Ed Mol

In 1861 stond de Hortus Botanicus een stuk tuin aan de zuid-
kant gedwongen af voor de bouw van de Oude Sterrewacht. 
Bij de restauratie van dat gebouw in 2010 werd dat weer met 
de Hortus verbonden. Via een nieuwe wandelroute wil de 
Hortus nu de aansluiting bij de rest van de tuin verbeteren: 
“De omgeving veroorzaakt verwarring en is niet in lijn met de 
ervaring die we bezoekers willen bieden”, aldus de informatie 
op hun website. Het ontwerp is klaar, de omgevingsvergunning 
voor de aanleg is onlangs aangevraagd. Bewoners maken be-
zwaar. Ed Mol, één van hen, vertelt waarom. 

Het plan 
Ed Mol: “In het plan komt er een nieuwe brug op de plaats 
van de huidige, die eigenlijk geen brug is maar een overklui-
zing met een betonnen duiker. Het wordt een stalen gevaar-
te dat even hoog is als de overkluizing, maar eronder komt 
een betonnen loopgoot te liggen voor wandelaars die vanaf 
de steiger bij het Talcott-huisje naar de 5e Binnenvestgracht 
willen lopen en hun wandeling langs de grachtkant willen 
vervolgen. De nieuwe brug is hoog genoeg voor boten die 
de 5e Binnenvestgracht op willen varen en omwille van het 
nieuwe pad wordt ook nog eens een groot deel van de oude 
beukenhaag op de walkant van de Hortus gekapt. De Hor-
tus verwacht dat er jaarlijks rond de 185.000 bezoekers over 
het nieuwe pad gaan lopen, op piektijden zullen dat er hon-
derden per uur zijn.”    

“Het architectenbureau Gerard Smit kreeg opdracht voor 
een schetsontwerp, dat behalve aan de afdelingen Steden-
bouw en Ruimtelijke Ordening ook werd voorgelegd aan 
Erfgoed Leiden. Het ontwerp werd met instemming van 
deze instanties eind 2021 aan ons als buurtbewoners gepre-
senteerd en wij hebben toen gezegd wat we ervan vonden. 
Onze opmerkingen zouden worden ‘meegenomen’, waarna 
het bewerkte plan opnieuw met ons zou worden bespro-
ken, maar eerst werd het aan Ruimtelijke Ordening en Erf-
goed Leiden voorgelegd. Zij concludeerden dat het in het 
Bestemmingsplan paste en het beschermd stadsgezicht ter 

plaatse niet aantast, waarop de Hortus de aanvraag voor 
de omgevingsvergunning indiende. Wij zijn er inmiddels 
achter gekomen dat binnen het huidige (en vorige) bestem-
mingplan deze bebouwing niet is toegestaan.”  

De reactie van de buurt
“Bij het overleg met de Hortus eind 2021 hadden wij als 
buurtbewoners al duidelijk gemaakt dat we geen brood 
zien in een verdiepte onderdoorgang met daarop aanslui-
tend een looppad langs de gracht. Vanaf onze kant kijk je 
vol op dat pad. Door de kap van de huidige beukenhaag en 
de plaatsing van de betonnen loopbak wordt het beschermd 
stadsgezicht volledig verstoord. De te verwachten stroom 
wandelaars langs de walkant zal op de verstilde 5e Binnen-
vestgracht nog meer drukte geven dan er nu al is door de 
Singelparkroute, waarvan de gracht deel uitmaakt. Het door 
de Hortus verlangde rondje kan volgens ons op een eenvou-
diger en veel minder schadelijke manier tot stand worden 
gebracht door een rechte oversteek van het Talcott-huisje 
naar de Astrografische toren via elektronische poortjes.” 
 
Een dwaas plan   
“De reactie van de Hortus is voor ons onbegrijpelijk. We zien 
ook niet waarom de Vrienden van de Hortus hieraan mee-
werken en waarom de Historische Vereniging Oud Leiden 
of Erfgoed Leiden dit geen aantasting van het beschermd 
stadsgezicht vindt. Het Rondje Sterrewacht wordt gefinan-
cierd uit een bijna vijf jaar geleden verkregen legaat van Car-
la van Steijn, tot haar dood in 2018 een trouwe bezoekster 
van de Hortus. Voor het beheer van dit legaat is het Carla 
van Steijnfonds opgericht, met als doel de vernieuwing van 
de tuin te financieren en vooral om die voor mindervaliden 
toegankelijker te maken. Zo zijn bijvoorbeeld nu nog grote 

delen van de tropische kassen voor rolstoelers onbereikbaar. 
De verdiepte onderdoorgang is alleen maar te bereiken na 
een afdaling. Ben je eenmaal onder de brug door dan zul je 
aan de andere kant de helling weer op moeten. Dat is een 
hoogteverschil van bijna twee meter. Probeer dat maar eens 
als je slecht ter been bent en met een stok loopt of in een 
rolstoel zit. Met de kinderwagen zal het ook niet meevallen. 
Het argument dat de natuur erop vooruitgaat is ook nogal 
wonderlijk. Vanwege de aanleg van het pad en de onder-
doorgang moet er naast het Talcott-huisje een flink stuk 

grond komen op de plaats waar volgens het bestemming-
plan eigenlijk water zou moeten zijn. De habitat van vissen 
en vogels die via de duiker nu nog hun weg vinden naar het 
grachtje of de Witte Singel wordt door het te verwachten 
vaarverkeer ernstig verstoord en de waterplanten zullen ka-
pot gevaren worden. Dat het beschermd stadsgezicht niet 
zal worden aangetast door een betonnen loopgoot is een 
gotspe.”

En dan die gemeentelijke ligplaatsen. Bootjes die de 5e Bin-
nenvestgracht opvaren lopen vast bij de loopbrug halverwe-
ge de gracht. Moeten ze elkaar op dat smalle grachtje ook 
nog eens gaan passeren? Daar komen ongelukken van, zeker 
als daar ook nog eens boten liggen. En wat te denken van het 
argument dat elektronische poortjes niet haalbaar zouden 
zijn vanwege de kosten? Overal wordt met pasjes gewerkt en 
heb je veiligheidsmonitoren. Zou dat in de Hortus dan niet 
kunnen? Bij  bodemonderzoek is trouwens al op anderhalve 
meter diepte zware loodverontreiniging gevonden. De con-
centratie is zesmaal hoger dan toegestaan en zit precies daar 
waar grond moet worden afgegraven. We vragen ons ook af 
of er geen sprake is van belangenverstrengeling. De Hortus 
heeft subsidie van de gemeente aangevraagd voor een ver-
gunningsaanvrage die de gemeente eerst nog zelf moet be-
oordelen. Mag dat zomaar?” 

Zienswijzen
“Bewoners hebben hun bezwaren tegen de aanvrage van de 
omgevingsvergunning uiteengezet in verschillende ziens-
wijzen. Dit kan iedereen overigens heel makkelijk online 
doen: ga naar https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Lei-
den/u_zienswijze_omgevingsvergunning_inwoners/new. 
We hopen dat meer bewoners een zienswijze zullen indie-
nen om dit dwaze plan te stoppen. En nog een tip: Sleu-
telstad TV heeft een goede video gemaakt over dit onder-
werp, die je op hun site kunt bekijken: https://sleutelstad.
nl/2022/10/30/buurt-vindt-plannen-hortus-dwaas-en-
volkomen-onnodig/.” •
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STADSONTWIKKELING

REACTIE OP RONDJE STERRE-
WACHT VAN ADVISEUR STADS-
GRACHTEN AAF VERKADE
“De overkluizing 
Er borrelen bij mij wel wat vragen op. Allereerst kunnen in de 
huidige situatie waterdieren prima door de overkluizing van 
de Witte Singel naar de 5e Binnenvestgracht zwemmen. De 
duiker is ook ruim genoeg voor een enkele kanoër of snorke-
laar. Rondtrekkende vis wordt juist midden in de Hortus zelf 
belemmerd door de dichtslibbende ronde tuingracht die de 
Witte Singel met de Groenhazengracht verbindt. Willen de 
Hortus en de gemeente gezamenlijk de onderwaterecologie sti-
muleren, dan zou deze vismigratiebarrière eerst uitgebaggerd 
moeten worden.

Grondwaterbemaling bij de aanleg van de loopgoot
Ik ben  mordicus tegen de grondwaterbemaling die bij de 
aanleg van de loopgoot nodig is, waarbij de afwatering in de 
5e Binnenvestgracht uitkomt. Dat is in het verleden té vaak 
ten koste van de onderwaterecologie gegaan, omdat  grond-
waterbemaling zonder dagelijkse inspectie onbetrouwbaar 
is gebleken. In de rijke onderwaterbegroeiing voor en na de 
overkluizing huizen onder meer aal, baars, blankvoorn, mar-
mergrondel, pos en zeelt. Juist daar, tussen de waterlelies en 
gele plomp, zitten de minste invasieve exoten. Zo’n oude gracht 
heeft waterplantpockets nodig als schuilplaats voor roofvis: zij 
helpen de plaag van de Amerikaanse rivierkreeften beheers-
baar te houden.
 

De doorvaarhoogte van de nieuwe brug
Wanneer de gemeente vanwege de nieuwe doorvaarthoogte 
van 1.75m bootverkeer (oogluikend) toestaat, zullen door tur-
bulentie en vertroebeling de inheemse vissen vertrekken. Bo-
vendien ziet zo’n 30% van de bootbestuurders een invaar-ver-
bodsbord over het hoofd, of juist als een uitdaging. Zij zullen 
deze ‘abusievelijk toegankelijk gemaakte’ doodlopende gracht 
al na enkele meters als érg smal en alsnog doodlopend ervaren. 
Vervolgens varen ze pingpongend in hun achteruit de laatste 
waterplanten tot moes. Ik adviseer om naast het bord, ruim 
vóór de (eventuele) nieuwe brug een propellerwerende bal-
lenlijn te plaatsen. De kanoërs die graag afval uit de grach-
ten opruimen kunnen er dan wel overheen. De ervaring leert 
dat door bootverkeer in doodlopende (en dus waterplantrij-

mijn beurt te wachten. Er kwam een gehaaste man binnen-
lopen die graag meteen geholpen wilde worden. Hij zag me 
aan voor een winkelbediende en ik liep met hem  naar bo-
ven waar de mooiste apparatuur stond. We sloten een deal 
die ik keurig noteerde in een orderblok. Ik overhandigde de 
ondertekende order aan de beduusde heer Stuut en vroeg of 
het zo in orde was. Hij heeft me meteen als zaterdagkracht 
in dienst genomen. Ik was in die tijd ook discjockey op 
feestjes en zo heb ik Caecile ontmoet. Zij zong onder meer 
in het Kamerkoor van het Rotterdams Conservatorium en 
schreef, ook na haar studie, een aantal jaren muziekrecensies 
voor het Leidsch Dagblad.”  

Een conservatoriumstudie en dan? 
Caecile Houtman: “In mijn studententijd kwam ik op een 
feestje Rick tegen met zijn muziekapparatuur. We raakten in 
gesprek, over muziek natuurlijk, en we zijn er niet meer mee 
gestopt. Na onze verloving gingen we samenwonen. Rick 
wilde een speciaalzaak beginnen in de betere audio-appara-
tuur. Zulke zaken waren er in die tijd nog niet zoveel, want 
de meeste winkels verkochten grammofoons en Hifi-sets. 
De speakers stonden doorgaans op elkaar gestapeld en je 
moest meestal staande luisteren. Ze verkochten daarnaast 
tv’s en soms witgoed met alles wat daarbij hoorde, zoals “De 
Radiobeurs” op de Hogewoerd. Rick wilde alleen maar Hifi 
verkopen van de betere, vaak iets minder bekende merken 
die een goede klank hebben.  
Een winkel beginnen was in onze omgeving nogal onge-
woon, maar een carrière in het onderwijs lag mij weer niet 
zo. Bezig zijn met klassieke muziek wel. ‘Als jij een zaak wil 
beginnen dan moet je dat doen’, zei ik tegen Rick en we zijn 
gewoon begonnen. Familie en vrienden kwamen helpen 
met verven en sjouwen. We hebben na de opening nog zes 
maanden tussen de apparatuur in de winkel gewoond, om-
dat we de inbraakbeveiliging (nog) niet konden betalen en 
elke verdiende gulden eerst in een grotere demovoorraad 
wilden stoppen. Nieuw in die tijd was dat we in onze winkel 
op de diverse etages luisterkamers maakten voor de klanten. 
Bij een kop koffie konden ze daar rustig de gewenste appa-

Ivo van der Leek Makelaardij
Kanaalpark 140 te Leiden
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Gespecialiseerd in oude & monumentale panden

ke) grachten toe te staan, de onderwatervegetatie aanzienlijk 
afneemt. Vooral de beter aangepaste invasieve exoten grijpen 
dan hun kans. Deze diergroepen ondermijnen de soortenrijk-
dom verder. Voor extra watervogels is deze gracht overigens 
niet voedselrijk of lang genoeg, die hebben juist méér dan min-
der ondergedoken waterplanten nodig. Aanmeerplekken leve-
ren in deze verder heldere gracht lawaai, gemorste brandstof, 
troebelheid en welstandsvuil op. Daarbij is het in strijd met de 
gemeentelijke omgevingsvisie om zo min mogelijk boten in het 
zicht te hebben. 

De loopgoot
Ook zie ik gebeuren dat de loopgoot in de zomer ontzettend 
heet wordt en daarmee veel warmte genereert die de grond 
ernaast uitdroogt en het grachtenwater opwarmt. Daarmee 
loopt de omgevingstemperatuur nog verder op. Tot slot vraag 
ik me af waar het regenwater heen kan, dat bij een plensbui in 
de loopgoot terecht komt? En wie zorgt ervoor dat de uitnodi-
gende betonwanden niet vol graffiti worden gespoten?”

Reactie van de Hortus op de doorvaarbaarheid van de 5e 
Binnenvestgracht
Navraag over de eventuele doorvaart van de 5e Binnenvest-
gracht bij de Hortus geeft aan dat ook de  Hortus de gracht 
te smal en te ondiep vindt voor doorvaart. De Hortus ziet 
het liefste dat deze verboden wordt en overlegt nog met de 
gemeente over de vorm waarin dat zou moeten gebeuren. •  

ONDERNEMEN

40 JAAR THE HIFI STUDIO 
NUMBER ONE 
door Marjolijn Pouw

In november 1982 begonnen Caecile Houtman en Rick van 
Nimwegen op Gangetje nr. 14 een  studio voor Hifi-appara-
tuur: The Hifi Studio Number One. Caecile was net klaar met 
haar studie schoolmuziek aan het Rotterdamse conservatori-
um, Rick had Frans gestudeerd. Geen van beiden kwam uit 
een ondernemersgezin. Het starten van een gespecialiseerde 
winkel lag dus niet voor de hand, maar ze waren domweg niet 
te stoppen. Als vanaf hun jeugd waren ze bezig met muziek. 
Caecile vooral met de klassieke, Rick met zo’n beetje alle mu-
ziek. Ze hadden elkaar in 1978 gevonden op een feest waar 
Rick de apparatuur verzorgde en zijn in 1982 getrouwd.  
 
Het Gangetje  
Rick van Nimwegen: “We begonnen onze winkel op Gan-
getje nr. 14. Vroeger zat daar Peter Leenen met zijn horeca-
zaak, daarna een Chinees restaurant. In 1982 zat Bentveld 
er tijdelijk toen hun winkel op de Nieuwe Rijn was uitge-
brand. Ik wilde het pand huren om er een winkel in gespe-
cialiseerde audio-apparatuur in te beginnen. Iedereen lach-
te me vierkant uit, maar de eigenaar van het pand was wel 
gecharmeerd van mijn plannen en zo zijn Caecile en ik als 
jonge ondernemers met de Hifi Studio Number One op het 
Gangetje beland. 
Het vak heb ik geleerd bij de Fa. Stuut & Bruin in Den 
Haag. Ik ben dat gerenommeerde bedrijf ooit als jonge knul 
binnengelopen omdat ik geïnteresseerd was in Hifi-appara-
tuur. Ik werd er klant en op een drukke zaterdag stond ik op 
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ratuur beluisteren, vergelijken en om advies vragen. Om te 
laten horen hoe muziek levensecht kon klinken gebruikten 
we onze eigen platencollectie. Na de aankoop sloten we alles 
keurig aan bij de klant.”

Een tweede winkel bij Paleis Noordeinde 
Rick van Nimwegen: “Vanaf de eerste dag was het een suc-
ces. Van heinde en ver kwam men naar onze winkel vanwege 
mijn expertise en natuurlijk ook vanwege de muziekkennis 
van Caecile. Het was een verademing om met een expert 
over je geliefde muziek te kunnen praten en de verschillen-
de mogelijkheden te beluisteren voor je tot de aankoop van 
apparatuur besloot. Er kwamen ook veel werkende vrouwen 
op onze winkel af. De emancipatie begon door te zetten en 
hier werden ze als gelijke behandeld. Eind jaren ’80 ging het 
zo goed dat we een computer met de benodigde software 
konden aanschaffen voor de registratie van ons klantenbe-
stand. Dat gaf de benodigde informatie over de herkomst 
van de klanten. Omdat ongeveer de helft uit Den Haag en 
omstreken kwam zijn we naast onze winkel in Leiden een 
winkel op het Noordeinde in Den Haag begonnen, schuin 
tegenover het Paleis. Daar ging ik werken, Caecile bleef in 
Leiden. Ons personeelsbestand groeide toen al flink. On-
dertussen kregen we drie kinderen en  werd na een tijd de 
winkel te veel voor Caecile. Na vijf jaar hebben we het huur-
contract in Den Haag weer opgezegd en ons geconcentreerd 
op Leiden. Onze klanten zijn erg trouw, ze wonen door het 
hele land, maar komen hierheen als ze hun apparatuur ge-
heel of gedeeltelijk willen vervangen. Zelfs een kabel kan 
een wereld van verschil maken. Afstand is niet zo heel erg 
belangrijk, ze maken er soms een dagje uit van.”

Een kleine en verfijnde speciaalzaak
Caecile  Houtman: “We willen niet alleen maar verko-
pen, maar we werken hard om de muziekbeleving en het 
plezier voor onze klanten op een zo hoog mogelijk niveau 
te krijgen. We reizen de hele wereld rond om op beurzen 
en in fabrieken nieuwe Hifi apparatuur te beluisteren en 
te beoordelen. Puur marketing gedreven merken laten we 
meestal links liggen. Het leuke is dat er veel klanten langs 
komen die over onze aanpak hebben gehoord. We nemen 
samen hun wensen door in verband met hun muzieksmaak, 
kamergrootte en -aankleding en de gezinssamenstelling. We 
bekijken welke apparatuur ze al hebben, maar ook hun even-
tuele doorgroeiwensen en uiteraard hun budget. Het gaat 
om de beleving. We stellen sets voor, een mooi los apparaat, 
of nieuwe speakers. Het gaat ons om de tevredenheid van 
onze klanten.”

Korevaarstraat 2 E – F
Rick van Nimwegen: “We zaten een tijdlang met veel ple-
zier op het Gangetje, maar zijn er toch vertrokken en op de 
Korevaarstraat beland. Parkeren werd steeds lastiger. Op 
woensdag en zaterdag had je de markt met het draaiorgel 
dat voor onze deur urenlang de populaire versie van het klas-
sieke repertoire ten gehore bracht. Dat ging natuurlijk niet 
meer. Toen kwam er een ruimte vrij in het oude pand van 
de koffiebranderij ‘Het Klaverblad’ aan de Korevaarstraat. 
Eerst huurden we een deel. Met ons opgroeiende gezin erbij 
wilden we het iets rustiger aan gaan doen. Later toen Vin-
cent, onze jongste zoon, ook mee ging werken betrokken we 
de hele begane grond met de ruimte erachter. Daar hebben 
we in 2016 met een grote interne verbouwing de winkel van 
nu gebouwd met drie luisterkamers. We konden nu voor 
de grote boogramen onze apparatuur etaleren en deze aan-
sluiten in de luisterkamers, als mensen willen horen hoe die 
klinkt.”

De stad
“Naast de winkel deden we het nodige voor de stad. Als on-
dernemers zaten we in het overleg met de gemeente over de 
parkeergarage op het Garenmarkplein, in het startersfonds 
voor ondernemers en de match met leegstaande winkelpan-
den, we deden mee aan de jaarlijkse schouw van de binnen-
stad, we hebben stagiairs begeleid in onze zaak en jonge on-
dernemers. Het wordt tijd om het wat kalmer aan te doen. 
We zijn nu 40 jaar bezig en dat is wel een mooi moment om 
te minderen. Vincent neemt de zaak over. Hij is zeer mu-
zikaal en technisch ook heel goed in zijn vak. Hij stelt de 
allermooiste installaties samen voor onze klanten.” •

BURGERINITIATIEF

STOP MOTORLAWAAI LEIDEN 
door Marjolijn Pouw

Het moet maar eens af-
gelopen zijn met dat mo-
torlawaai. Nederland telt 
750.000 motoren en er 
komen er jaarlijks 10.000 
bij. Ook Leiden wordt er-
door geteisterd, met name 
in straten voor doorgaand 
verkeer en op de singels. 
De overlast neemt toe. Een 
klein percentage kan het 
niet laten om indruk te 
maken met hun knalpot. Dat lawaai is bijna altijd onnodig 
en strafbaar, maar ook al rijden de overlastgevers ook nog eens 
veel te hard, de politie grijpt niet in. Bewoners van doorgaande 
wegen hebben er genoeg van en zijn het Burgerinitiatief Stop 
Motorlawaai Leiden gestart. Ap Zwinkels is de voortrekker, 
mede-wijkbewoonster Corine Hendriks verleent hand- en 
spandiensten.
In tenminste twaalf straten voor doorgaand verkeer, waaron-
der in onze wijk op de Jan van Houtkade en het Noordeinde, 
deden vrijwilligers van het burgerinitiatief bijna 4000 flyers 
in de bus. Daarin roepen ze de mensen op om de overlast 
van motoren aan de gemeente te melden op: https://mel-
ding.leiden.nl/leiden/melding.php (Op straat en verkeer > 

Voertuigen overlast > Motorlawaai). Maar mensen kunnen 
ook bellen met de algemene klachtenlijn van de gemeente: 
14071.  

Een eigen website
Het burgerinitiatief heeft een eigen website waarop alle in-
formatie over de actie is te vinden en ook over  andere groe-
pen die op dit vlak actief zijn (www.motorlawaaileiden.nl). 
Ap en Corine motiveren hun inzet als volgt: “Het is absurd 
dat veel mensen die aan verkeerstraten wonen hun ramen 
dicht moeten houden en niet buiten kunnen zitten, omdat 
een kleine groep dat met onnodig lawaai voor ze verpest. 
Verkeerslawaai is onvermijdelijk en ook best te verdragen, 
maar sommige motorrijders maken extra lawaai voor hun 
plezier en dat prikkelt ons om in het geweer te komen. De 
decibellen die we hebben gemeten zijn absurd hoog. Het is 
ook nog eens strafbaar. De gemeente wil niet in actie ko-
men aangezien er volgens haar nooit meldingen zijn. In het 
oude systeem klopte dat ook wel omdat de mogelijkheid 
om motorlawaai te melden ontbrak. Maar intussen is dat op 
ons aandringen veranderd en is er de aparte rubriek Motor-
lawaai. Resultaat heeft het vooralsnog niet. Het probleem 
heeft bij de politie in Leiden weinig prioriteit, want: 

1. Gemotoriseerd verkeer zal steeds stiller worden door 
elektrische motoren en dan lost het probleem zich van-
zelf op. 

2. Handhaving gaat niet zonder een arbeidsintensieve 
afzetting van de wegen en precieze meetapparatuur en 
dat kost geld. 

3. Beboete mensen zullen in beroep gaan en ook dat levert 
een hoge werkdruk op. 

Ap en Corine zeggen: “Onze vraag aan de gemeente om op 
doorgaande wegen in de stad de maximum snelheid naar 
beneden aan te passen kregen we ten antwoord dat dat niet 
kan omdat de wegen dan volgens harde criteria moeten zijn 
ingericht en dat gaat niet in de stad. Liet de gemeente ons 
weten.”

Sjoemelsoftware en het reglement verkeersregels en ver-
keerstekens (RVV)
Het lawaai wordt steeds meer veroorzaakt door versterkers, 
een vorm van sjoemelsoftware. In Frankrijk en Duitsland 
zijn ze verboden. Hier mogen die versterkers wel worden 
verkocht, maar mag je er niet mee rijden. Vol gas geven bij 
het optrekken werkt echter ook. Lawaaioverlast is erg on-
gezond. Mensen die er dagelijks aan worden blootgesteld 
lopen aantoonbare risico’s en overlijden meestal eerder dan 
de mensen die het bespaard blijft. 
De politie zegt dat het duur en ingewikkeld is om bij over-
treding te kunnen beboeten, zie de argumenten hiervoor: 
“Dat verhaal klopt niet”, zeggen Ap en Corine. “Je hebt hele-
maal geen dure meetapparatuur en ingewikkelde wegafzet-
tingen nodig om te kunnen bekeuren; ogen en oren zijn ge-
noeg. Volgens artikel 57 van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens uit 1990 (RVV) mag de politie zich bij 
het opleggen van boetes baseren op eigen waarneming. De 
constatering dat er sprake is van onnodig lawaai is genoeg, 
de hoogste rechter erkent deze methode van handhaven. In 
verschillende steden van Zuid Holland gebeurt het al met 
het genoemde artikel in de hand, maar Leiden blijft achter. 
Dat is goed te zien aan de cijfers uit de regio die we krach-

tens de Wet Open Overheid (WOO, voorheen WOB) heb-
ben opgevraagd. Pech voor ons Leidenaren.” 

De steun van politieke partijen 
In een brief aan de vaste commissie Infrastructuur en Wa-
terstaat van de Tweede Kamer hebben Ap en Corine hun 
zorgen geuit. De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai 
Motorvoertuigen (NEFOM) en 95(!) gemeenten hebben 
intussen maatregelen bepleit die veel wet- en regelgeving 
vereisen, maar nieuwe wetgeving is helemaal niet nodig als 
de politie de opdracht krijgt om serieus te gaan handhaven. 
Op het meldpunt van de site regent het sinds de flyeractie 
klachten: tweehonderd in korte tijd. Er zijn dus veel mensen 
die zich aan het onnodige motorlawaai storen. “Ze worden 
er knettergek van”, zeggen Ap en Corine in koor. Een motie 
waarin de burgemeester wordt opgeroepen om het motorla-
waai aan te pakken werd op 15 juli 2021 net aan verworpen 
op grond van de hieronder weergegeven uitslag. Ap en Co-
rine  hopen dat de flyeractie zoveel klachten oplevert dat de 
gemeente er niet meer omheen kan.

Wie wil zien, en vooral ook horen, hoe het er op onze door-
gaande wegen aan toe gaat kan dat doen op: YouTube Mo-
torlawaai Leiden. Reageren kan bij motorlawaaileiden@
gmail.com.

NB: een brief aan de burgemeester over handhaving heeft 
inmiddels een uitnodiging opgeleverd voor een gesprek met 
hem en de wethouder van Mobiliteit Ashley North. Stop 
Motorlawaai Leiden is benieuwd wat dit gaat brengen. •
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BREESTRAAT

PLEVIER ZIET HEKWERK
door José Plevier

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

Breestraat tussen de nummers 46 en 48
Sinds 2018 bevindt zich in de Breestraat op de plaats van 
het voormalige postkantoor en het Hoogheemraadschap 
de nieuwbouw van mboRijnland. De ingang van het post-
kantoor lag destijds aan de zijkant in een deels overdekte 
doorloop naar de Boommarkt. Ik vond het altijd een depri-
merend steegje, maar je moest erheen om je postzaken te 
kunnen regelen. Het aardige is dat in de nieuwbouw deze 
doorloop gehandhaafd is, maar nu in de vorm van een lichte 
binnenstraat tussen de Breestraat en de Boommarkt. Stu-
denten en bezoekers van de opleidingskapsalon lopen hier 
overdag in en uit of doorheen. Buiten de schooltijden is de 
binnenstraat afgesloten met een hek, deels met tralies en 
deels van zwart plaatstaal waarin drie Leidse sleutels zijn 
uitgespaard. Aan de Boommarktzijde is het hek iets anders 
uitgevoerd, maar ook met de Leidse sleutels. •

STADSONTWIKKELING

BIJZONDERE BOMEN IN HET 
VAN DER WERFPARK
door Eduard Groen

Rondwandeling 
Op zaterdag 31 december is er om 11.00 uur een rondwan-
deling door het Van der Werfpark met het oog op de bo-
men. Wie meer wil weten over enkele bijzondere de soorten 
in het park en de staat waarin ze verkeren kan zich bij de 
auteur van dit stuk aanmelden.

Hieronder alvast een voorproefje aan de hand van de soor-
tenkaart. De nummering achter de kopjes met de booms-
oorten verwijst naar de nummers op de kaart.  

 
Doodsbeenderenboom (1)
Het standbeeld van Pieter Adriaansz. van der Werff in het 
naar hem genoemde park kijkt naar de T-kruising waar de 
Langebrug het Steenschuur raakt. Dat doet de roemruchte 
bronzen burgemeester al sinds 1884, zijn beeld werd twee 
jaar voor de aanleg van het park in 1886 geplaatst. Op de 
T-kruising staat een bijzondere boom: een Gymnocladus 
dioica, de doodsbeenderenboom in het Nederlands. De 
Latijnse naam verwijst naar de naakte takken in de winter 
(Gymnocladus) en de tweehuizigheid van de boom (dioica), 
wat wil zeggen dat er mannelijke en vrouwelijke bomen zijn. 
De vrouwelijke exemplaren kunnen grote peulvruchten krij-
gen. De kolonisten die Amerika veroverden maakten hier-
van surrogaatkoffie, de reden waarom deze boomsoort in 
de Verenigde Staten Kentucky Coffeetree heet. De Doods-
beenderenboom kenmerkt zich verder door een schilferige 
stam en grove takken, hij wordt vaak aangeplant op begraaf-
plaatsen. Het is duidelijk waarom deze boomsoort bij het 
Van der Werfpark is aangeplant, de boom verwijst naar de 
fatale buskruitramp in 1807 toen complete buurten hier de 
lucht ingingen. Het Van der Werfpark is aangelegd op het 
puin ervan; het park is een soort begraafplaats.
 

 

Moerascipressen (2)
De wandeling begint voor het standbeeld met de kijkrich-
ting naar de al genoemde Doodsbeenderenboom (1). Bij 
punt 2 op de kaart staan langs het water drie monumentale 
moerascipressen (Taxodium distichum), bladverliezende 
coniferen met naaldachtige bladeren die van nature voor-
komen in Noord-Amerika. Ze doen het hier zo te zien ook 
goed. De moerascipres wordt al vanaf in de zeventiende 
eeuw in Europa aangeplant. Momenteel staan er in Leiden 
zo’n tachtig exemplaren. Volgens het gemeentelijke bomen-
beheerbestand zijn ze aangeplant in 1952, maar ze zijn al 

te vinden op een bomenkaart van het park uit 1932. Het 
zijn inmiddels monumentale bomen, dat wil zeggen dat ze 
een stamdiameter van tenminste 80 centimeter hebben. De 
stamdiameter van deze drie is  ruim een meter. Het wijst 
erop dat ze tussen de 120 en 150 jaar oud zijn en zijn aange-
plant bij de aanleg van het park in 1886. 

Pontische eik (3)
We wandelen naar de ingang van het park bij het Garen-
marktplein. Daarbij passeren we onder andere links een 
Gele treurwilg en een Chinese sierappel en rechts een Ge-
wone esdoorn, een Atlasceder, twee Krimlinden, een Ge-
wone plataan en een Witte paardenkastanje. Links aan het 
water, net voor de Groenebrug, staat een pas aangeplante 
Pontische eik (Quercus pontica). Het is de enige in het 
gemeentelijke bomenbestand. Deze boomsoort komt van 
oorsprong voor op vochtige berghellingen in Turkije en de 
Kaukasus. Deze nu nog betrekkelijk kleine boom kan vier 
meter in omvang worden en zes meter hoog. 

Kaukasische vleugelnoot en drie Haagbeuken (4)
We lopen naar de achterkant van het park door het vooral 
zomers zeer donkere deel langs ‘t Kruytschip, dat in 1891 
gebouwd is als Geologisch museum. Een Kaukasische Vleu-
gelnoot en drie Haagbeuken geven er met hun dichte bla-
derkroon een groot deel van het jaar veel schaduw. Daar-
onder groeit een beetje gras en wat struikklimop. Bomen 
die het in die schaduw goed doen zijn de drie venijnbomen 
(Taxus baccata), de meest voorkomende boomsoort in het 
park. Er zijn mannelijke exemplaren en vrouwelijke, de 
laatste hebben de kenmerkende, giftige rode bessen. Bij de  
Nieuwstreegbrug aan de Doezastraat staat overigens ook 
nog een Kaukasische vleugelnoot. Die boomsoort heeft veel 
wortelopschot, waardoor er in de buurt geen andere plan-
ten groeien. De oude boom naast ’t Kruytschip heeft daar 
minder last van.

Monumentale Gewone platanen (5)
We vervolgen onze wandeling en staan ter hoogte van de 
achterkant van het voormalige Natuurhistorische muse-
um even stil bij een monumentale gewone Plataan met een 
omtrek van meer dan vijf meter en een stamdiameter van 
160 centimeter. Volgens de Bomeneffectanalyse (BEA) van 
de gemeente uit 2019 voor de renovatie van het park, heeft 
de leeftijdsverwachting van deze Plataan door de padenver-
nieuwing een forse deuk opgelopen. Dat is natuurlijk zeer 
te betreuren, zeker omdat de meer dan honderdjarige boom 
extra bescherming verdient. In het per oktober 2022 aange-
paste beheerplan van het park heeft de boom momenteel 
een levensverwachting van vijf tot tien jaar. De andere twee 
monumentale platanen in het park hebben in het beheer-
plan diezelfde levensverwachting, maar volgens de gemeen-
telijke bomenverordening mag de kapvergunning pas wor-
den verleend als de boom de veiligheid van wandelaars in 
gevaar brengt. Dat is de komende jaren nog niet aan de orde.

Negen zilveresdoorns in een halve cirkel (6)
De volgende opvallende bomen zijn twee tot spechtbomen 
afgezaagde Zilveresdoorns (Acer sacharinum). Zijn Neder-
landse naam dankt de boom op de witte of grijze onderkant 
van de bladeren. De wetenschappelijke naam verwijst naar 

de suikerhoudende vloeistof, die er volgens Linnaeus in zou 
zitten, maar daarin vergiste hij zich. Er zijn helaas geen sui-
kerdrankjes af te tappen in het Van der Werfpark. De ande-
re zeven zilveresdoorns, die een halve cirkel vormen achter 
het standbeeld zijn aan het kwakkelen. In het beheerplan 
is deze bomen een levensverwachting van vijf tot vijftien 
jaar toebedeeld. Dat ze het moeilijk hebben is overduidelijk 
te zien aan de tonderzwammen die op twee al afgezaagde 
exemplaren groeien. Wie de andere Zilveresdoorns bekijkt 
ziet dat de zwammen ook daar met hun verwoestende werk 
zijn begonnen.

Venijnboom (7)
De mooiste Venijnboom (Taxus baccata) in het Van der 
Werfpark vind ik het mannelijke exemplaar dat vrij in het 
grasveld staat. Die boom heeft een stamdiameter van 64 
centimeter en een kroon met een diameter van dertien me-
ter. Aangezien een Taxus baccata bekend staat als een zeer 
langzame groeier is deze boom naar schatting 120 tot 140 
jaar oud. Dus ook deze boom moet zijn aangeplant in de 
periode dat het park werd aangelegd. Een oud-Nederlandse 
naam voor Venijnboom is IJf. In het Frans If, in het Engels 
Yew. Hoe korter de naam, hoe langer een woord vaak in een 
taal bestaat; hout van deze boomsoort werd al in de prehis-
torie gebruikt voor het maken van bogen. Als ik die namen 
hardop uitspreek moet ik denken aan het geluid van een 
boog die ontspant en een pijl die naar zijn doel suist.

Noorse esdoorn en Gele bergiep (8)
De storm Eunice heeft afgelopen februari een grote tak af-
gerukt van een Noorse esdoorn. Daardoor is op twee meter 
hoogte een grote stamwond ontstaan die de boom insta-
biel maakt. De wond kan inrotten met risico op stambreuk 
en de kapvergunning werd op 22 juni 2022 verleend. Met 
de groendienst van de gemeente heeft de wijkvereniging 
afgesproken dat enkele grote takken als dood hout in het 
park kunnen blijven liggen als schuilplaats voor onder an-
dere egels. In het gemeentelijke beheerplan zijn de plekken 
daarvoor aangegeven. Op de plek van de gekapte boom zal 
ter vervanging een gele bergiep (Ulmus glabra ‘Lutescens’) 
worden aangeplant, een in Leiden zeldzame parkboom. De 
boom zal ook een speciale naam krijgen: Magdalena Moons-
boom, als nagedachtenis aan deze vrouw die een bijzondere 
rol speelde ten tijde van het Leidens Ontzet.

Zwarte walnoot (9)
Bij theehuis Kamerlingh staat een Zwarte walnoot ( Juglans 
nigra). Wie vaker door het Van der Werfpark loopt, ziet 
onder deze boom een tapijt van walnoten. Ze zijn eetbaar, 
maar niet erg lekker.  Het sap wordt ook wel gebruikt om 
haar zwart te verven.

HEKWERK MBORIJNLAND BREESTRAATZIJDE, FOTO SARAH HARTHEKWERK MBORIJNLAND BREESTRAATZIJDE, FOTO SARAH HART

BOMENKAART VAN DER WERFPARK, BRON OPENBOMENKAART.ORG BOMENKAART VAN DER WERFPARK, BRON OPENBOMENKAART.ORG 

DOODSBEENDERENBOOM IN WINTERDOODSBEENDERENBOOM IN WINTER-- EN ZOMERTOOI, HOEK LANGEBRUG/STEENSCHUUR.  EN ZOMERTOOI, HOEK LANGEBRUG/STEENSCHUUR. 
FOTO EDUARD GROENFOTO EDUARD GROEN

ZWARTE WALNOTEN OP HET TERRAS VAN KAMERLINGH PARKTUIN & CAFÉ, FOTO EDUARD GROEN ZWARTE WALNOTEN OP HET TERRAS VAN KAMERLINGH PARKTUIN & CAFÉ, FOTO EDUARD GROEN 
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Gele treurwilg (10)
Tegenover het plakkaat dat de plek aanduidt waar in 1807 
het kruitschip ontplofte staat een grote Gele treurwilg (Sa-
lix x sepulcralis ‘Chrysocoma’) met takken die ver over het 
water reiken. Een boom die hier dus goed op zijn plaats is. 
In het park staan nog twee Gele treurwilgen langs het water. 
Met de Doodsbeenderenboom aan de overkant is er heel 
wat treurnis in het park. 

Bloemenmedaillon voor het standbeeld (1)
Op bescheiden schaal zijn kleurrijke vaste planten geplant. 
Daaraan valt nog wel wat te verbeteren. De wijkvereniging 
heeft de gemeente voorgesteld om de diversiteit van de 
beplanting te vergroten. Daar wordt het gesprek over ver-
volgd. Onze bomenwandeling eindigt bij het beginpunt 
voor het standbeeld waar in het verleden het bloemenperk 
met het embleem van de stad was. In het najaar van 2022 is 
het daar maar een kale bedoening. Het zou mooi zijn als dat 
bloemperk weer in ere wordt hersteld.

Wandel zaterdag 31 december mee om 11.00 en meld u aan 
bij edugroen@gmail.com. •

BUREN

SPAANSE WIJN EN PRO-
DUCTEN IN DE PIETERS-
KERK-CHOORSTEEG
door Carla van der Poel

Wat is de droom van Jorge Pérez van de Spaanse wijn- en de-
licatessenwinkel Pérez de Almaz? “Ooit wil ik een gespeciali-
seerde winkel en een wijnbar beginnen. Het liefst ook met een 
wijn- en een olijfgaard. Misschien wel met een klein landelijk 
hotel.” Maar eerst moeten we het in Pieterskerk Choorsteeg 3 
doen met een winkel met Spaanse wijn, olijfolie, kaas en ham. 
Dat is bepaald geen surrogaat; ik spreek uit ervaring.

Van advocaat tot vinoloog
Jorge, afkomstig uit Venezuela en van oorsprong advocaat, 
kwam vanwege zijn Nederlandse vriendin naar Nederland. 
Voor hem was het niet makkelijk om hier interessant werk 
te vinden. Eigenlijk wilde hij altijd al graag ondernemen. 
Men vroeg hem vaak om bij zijn bezoek aan Spanje wijn en 

aanverwante producten mee te nemen. Dat bracht dat hem 
op het idee om een webwinkel te starten. Dat was ruim twee 
jaar geleden Toen vorig jaar in de Pieterskerk-Choorsteeg 
een aantrekkelijk pand te huur kwam, opende hij in mei de 
winkel Pérez de Almaz. De naam Almaz is een verkorte ver-
sie van de geboorteplaats van zijn oma, Almazán: een ge-
meente in de provincie Castilië en León.

Varkens die eikels eten 
Is Spanje op basis van het beplante oppervlak het grootste 
wijnland van Europa, in absolute zin komt het ná Frankrijk 
en Italië. Omdat het een droog land is, heeft het relatief lage 
opbrengsten. Met als gevolg meest kleinere wijngaarden. 
De streek van zijn oma in het noordoosten is - niet toeval-
lig - waar de meeste wijn in de winkel vandaan komt. De 
overige producten komen uit heel Spanje. De Ibérico ham 
komt vooral uit Zuid-West Spanje; er is ook een luxe (lees: 
smakelijke) variant, die Bellota heet Het gaat hier om ham 
van vrije uitloopvarkens gevoerd met eikels. De winkel heeft 
voorts Mórcon in het assortiment, een type chorizo dat ty-
perend is voor Andalusië, Estremadura en Salamanca. Van 
de kazen is er onder andere de befaamde Manchego uit de 
streek La Mancha, het land van Don Quichot,  en die is er 
in twee rijpingen: semi cured (jong belegen) en cured (be-
legen). ( Jong zou fresco heten en oud viejo, maar die biedt 
Jorge niet aan.) Andere kazen zijn Merina schapenkaas met 
rozemarijn en de geitenkaas Ibores. Er zijn diverse smaken 
goede olijfolie. Van een type wordt ook het restantproduct 
van de olijvenpersing, de olijfzeep Jabón de Castilla ver-
kocht. Het zijn eerlijke producten, er gaat niets verloren. 

Supergezellige buren in de steeg
In de steeg en in de buurt heeft Jorge het erg naar zijn zin: 
“Supergezellige buren, een gezellige sfeer!” Hij houdt er-
van in een historische omgeving werkzaam te zijn. Met de 
overbuurman van Noroc organiseerde hij drie zondagen op 
rij een wijnproeverij met hapjes. Mogelijk krijgt dit een ver-
volg. Dat is een stap in de richting van de wijnbar… 
Op de vraag wie zijn klanten zijn, geeft Jorge aan dat ze een 
diverse achtergrond hebben en vaak boven de veertig zijn. 
Het zijn veel buurtgenoten, vermoedt hij. Daarmee is Pérez 
de Almaz een welkome aanvulling in wat wel ‘de negen stra-
tjes’ van Leiden wordt genoemd. •

BERICHTEN 
Gaby Crince Le Roy (GCLR), Huub Frencken (HF), Eduard 
Groen (EG), Aart Martin de Jong (AJ), Adri Klaassen (AK), Fred 
van der Loo (FL), Jacqueline Mos (JM)), PAL Werkgroep Van der 
Werfpark (HF, EG, AK), Marjolijn Pouw (MP)

PIETERSWIJK
Breestraat-Mosterdsteeg-Botermarkt-Choorlammersteeg | 
Hof van Zurloh | Op 6 oktober heeft bij de Oudendal Groep de 
langverwachte informatiebijeenkomst voor omwonenden plaats-
gevonden. Het bouwplan is in een volgende fase beland; vanaf 
nu gaat er opgebouwd worden. De projectleider van Regiobouw 
heeft zich tijdens de bijeenkomst voorgesteld en de volgende 
stappen kort toegelicht. De vloer van de fietsenkelder is gestort 
en op 31 oktober is daarop een grote bouwkraan op het midden-
terrein geplaatst. Als alles volgens plan verloopt is de verwachting 
dat de ruwbouw van de fietsenkelder en de supermarkt tegen het 
einde 1e kwartaal 2023 voltooid zullen zijn. In de loop van 2023 
zal dan de verdere opbouw van de 25 appartementen plaatsvin-
den. ( JM)

Langebrug | Ontwerp Verkeersbesluit Langebrug; instellen 
geslotenverklaring Leiden werkt aan een groene, leefbare, vitale 
binnenstad aan de hand van  de Agenda Autoluwe Binnenstad 
(2020). Een ervan is het afsluiten van de Langebrug voor door-
gaand verkeer. Sluipverkeer veroorzaakt al decennia grote over-
last in de Pieterswijk in het algemeen en op de Langebrug in het 
bijzonder. Onlangs werd het verkeersbesluit om de Langebrug 
voor doorgaand verkeer af te sluiten gepubliceerd. Het zal veel 
wijkbewoners die jarenlang tegen de overlast  bezwaar maakten 
deugd doen dat in de overwegingen van het Verkeersbesluit hun 
argumenten zijn terug te vinden. (AK)

Publicatie, inwerkingtreding en reikwijdte/pilot Het Ont-
werp Verkeersbesluit Langebrug is weliswaar op 30 september 
gepubliceerd in het gemeenteblad: https://zoek.officielebekend-
makingen.nl/gmb-2022-438059.html#id1-3-2-1, maar is abusie-
velijk niet in de Stadskrant geplaatst. Daarom is de termijn voor 
het indienen van zienswijzen verlengd naar 15 december 2022. 
Ondanks dit uitstel blijft de voorgeschreven procedure vanzelf-
sprekend ongewijzigd. Wel is het waarschijnlijk dat de pilot nu 
pas in april of mei start. Er zijn al enkele zienswijzen ingediend. 
Het verkeersbesluit moet gezien worden als een tweejarige pilot, 
waarin eventueel de nodige aanpassingen en verbeteringen 
kunnen worden aangebracht. De intentie en reikwijdte van het 
verkeersbesluit/pilot is de opmaat naar de invoering van een 
dekkend systeem van kentekenregistratiecamera’s in de Leidse 
binnenstad. (AK)

Registratie en handhaving | De handhaving geschiedt door 
kentekenregistratiecamera’s. De camera registreert auto’s en 
motoren. Op termijn wordt registratie van scooters en brommers 
(als voorzien van een kenteken) ook mogelijk. Dit zit nog niet 
in de pilot. Wettelijk is vastgelegd dat voordat de gemeente kan 
verbaliseren dit door een medewerker getoetst moet worden. 
Er vindt geen dubbele check plaats op vrachtwagens die op 
grond van hun gewicht of milieuclassificatie sowieso niet in de 
binnenstad mogen. Het is op dit moment bij de pilot nog niet 
mogelijk om dit aan elkaar te koppelen. Dat zal bij de definitieve 
invoer van de kentekenregistratiecamera’s op 1 januari 2023 wel 
de bedoeling zijn. De camera is ook niet bedoeld om te hard 
rijden te bekeuren. Wel wordt met de afsluiting voorkomen dat 
men probleemloos door de wijk scheurt. Om te wennen aan het 
systeem volgt bij de eerste overtreding een éénmalige waarschu-
wing, bij herhaling volgt een boete. (AK)

Ontheffingen en tarieven | Tarieven zijn bij de pilots volgens de 
huidige legesverordening, een tweede ontheffing kost evenveel 
als de eerste. Er is een maximum van twee ontheffingen per adres. 
De ontheffingen worden tegen het gebruikelijke legestarief ver-
strekt, op dit moment is dat jaarlijks € 27,07. (AK)

Langebrug 12a | Beroep tegen Omgevingsvergunning De 
rechtbank houdt op dinsdag 14 februari 2023 een zitting in de 
procedure van enkele buurtbewoners tegen de Omgevingsver-
gunning voor horeca op Langebrug 12a, het voormalige ABN/
AMRO gebouw op de hoek van de Diefsteeg. (AK &  GCLR) 

LEVENDAAL - WEST
Jan van Houtkade | Singelpark  Half oktober riep de gemeen-
te de werkgroep Singelpark Jan van Houtkade bijeen om het 
vervolg te bespreken. De nieuwe projectmanager en assistente 
stelden zich voor en bespraken de stand van zaken. Het onder-
zoek naar klinkers in plaats van asfalt op de kade is afgerond. 
Uit het onderzoek blijk dat er bij een wegdek in klinkers geen 
schade is te verwachten aan de huizen en het Torentje Oostenrijk 
of verkeershinden. Het voorlopige ontwerp is gepresenteerd en 
afgesproken is om begin december verder te praten over onder 
meer de plaats van de parkeerplaatsen,  fiets- en bromfietsverkeer 
in twee richtingen en de oversteek naar de kommarotonde, de 
verkeerssnelheid, en toelichting op het technisch onderzoek. 
(MP) 

Levendaal 2 / Steenschuur 16 vergunningverlening hostel  | 
Op 5 augustus 2022 is bij de Raad van State het hoger beroep 
behandeld inzake de vergunningverlening voor een hostel op Le-
vendaal2 / Steenschuur 16.  De betreffende Afdeling had eerder 
al aangegeven dat de termijn voor het doen van een uitspraak in 
deze zaak is verlengd. Helaas haalde de Afdeling het ook niet om 
binnen deze verlengde termijn uitspraak te doen. Aangegeven 
is dat men een goede en gedegen uitspraak wil doen en vanwege 
nadere bestudering van het dossier meer tijd nodig heeft. De Af-
deling doet er alles aan om uiterlijk in december 2022 uitspraak 
te doen. (FL)

Van de Werfpark | Beheerplan en opknapbeurt Naar aanlei-
ding van ons overleg heeft de gemeente het beheerplan op enkele 
punten aangepast. Desgevraagd stelt de gemeente “dat de bomen 
niet voortijdig gekapt gaan worden, alleen maar omwille van de 
contour van het gazon”. Daarom staat nu in de nieuwe versie van 
het beheerplan van september dat er geen bomen zullen worden 
gekapt die nog gezond en veilig genoeg zijn. Ook wordt verdui-
delijkt dat de vorm van de grasvelden en de plantvlakken pas 
wordt aangepast als daar voldoende ruimte voor is en dat niet ten 
koste gaat van de bestaande bomen. Verder dat het vooral gaat 
om: “het vrijzetten en leefbaar maken van de halfronde rij bomen 
achter het Van der Werf monument”. 
Ons pleidooi voor het vergroten van de biodiversiteit heeft ertoe 
geleid dat de gemeente openstaat voor een bewonersinitiatief 
voor meer planten in de plantvlakken en het neerleggen van 
dood hout in enkele grotere plantvlakken om het bodemleven en 
dat van de van dieren en de vogels te verbeteren.  
Dat zijn geruststellende aanpassingen, maar ronduit teleurstel-
lend is dat de gemeente niet bereid is om de plantvlakken onder 
enkele bomen uit te breiden, het beheerplan blijft beschouwen 
als een intern document en participatie niet als standaard toe-
staat bij het beheer van het park. Werkgroep Van der Werfpark 
(HF, EG, AK) 

Van der Werfpark | Renovatie Over de aanpak van de aange-
kondigde afronding van de renovatie van het park beraadt de ge-
meente zich nog. We hebben de gemeente uitgenodigd om PAL 
Leiden uitleg te geven over het beheerplan, de  renovatie van het 
park en het Burgerinitiatief om het park biodiverser te maken. 
Ook hebben we speciale aandacht gevraagd voor het herstel van 
het medaillon met het stadswapen voor het Van der Werfmonu-
ment (PAL Werkgroep Van der Werfpark (HF, EG, AK) 

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!

JORGE PERÉZ IN ZIJN WINKEL, FOTO SARAH HARTJORGE PERÉZ IN ZIJN WINKEL, FOTO SARAH HART
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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 acht 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, Jorrit Bouwmans, 
Jan Demper, Huub Frencken, Hans Greeve, Eduard Groen, Corine 
Hendriks, Hans Heestermans, Caecile Houtman, Dion Kerstjens, 
Albert Kingma, Janine Melai, Ed Mol, Rick van Nimwegen, David 
de Nobel, Robert van Oirschot,  Els Olden, Edwin Orsel, Jan Pieters, 
José Plevier, Carla van der Poel, Marjolijn Pouw, Mark van Praag, 
Kees van der Steege, Aaf Verkade, Ap Zwinkels, Roeland van Wely

BERICHTENBERICHTEN | Gaby Crince Le Roy, Huub Frencken, Eduard Groen, 
Adri Klaassen, Fred van der Loo, Jacqueline Mos, Marjolijn Pouw       

FOTO’S EN ILLUSTRATIES FOTO’S EN ILLUSTRATIES | Heleen Apers, Buro JP, ELO (Erfgoed Lei-
den en Omstreken), Peter van Evert, Huub Frencken, Eduard Groen, 
Sarah Hart, Internet, Adri Klaassen, Hans Kleyn, Iris van der Loo,  
Edwin Orsel, Dick Nieboer, Carla van der Poel, The Hifi Studio, Aaf 
Verkade, Sarah Wassili, Roeland van Wely   

DONATEURSDONATEURS | M.L.C. de Geus, Gemeente Leiden, VvE ’t Kruytschip 

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 cafés 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) 
Dion Kerstjens: 14701  

Gemeentelijke Diensten 14071
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