
 

 
Bijzondere plekken in de stad 
Door Peter van Zonneveld 

 

Aan welke plekken bewaar je bijzondere herinneringen? 

“Ik denk met plezier terug aan die bocht in de Witte Singel, tegenover de Sterrewacht. Daar 

was vroeger de uitspanning Oud-Hortuszicht gevestigd, waar de familie Van Ingen Schenau 

de scepter zwaaide. Dat was een hele leuke speeltuin. Van daaruit vertrokken mijn broer en 

ik in 1958 voor de Avondvierdaagse. Er werden al sinds mensenheugenis feesten en 

partijen gegeven. Mijn grootvader heeft dit etablissement in de jaren twintig eens midden in 

de nacht verlaten, luidruchtig toeterend op een tuba. Hij werd afgevoerd naar het 

politiebureau wegens verstoring van de openbare orde. Er zijn ook minder leuke dingen 

gebeurd. Niet ver daarvandaan, in die scherpte bocht tegenover de Hortus, moet op 1 juni 

1949 een jeep met vijf studenten over de kop zijn geslagen. De enige die het niet 

overleefde, was de legendarische student Gerard Goudriaan.” 

 

“Ter hoogte van de Sterrewacht lag er een boom dwars over het water. Daar kon je heerlijk 

op zitten in de strenge winter van 1962-1963. Een paar jaar geleden heb ik nog een stuk van 

die boom onder water zien liggen. Ik maakte een boottochtje met een vriend, en terwijl we 

daar afmeerden om champagne en kippenpootjes te nuttigen, zag ik opeens de contouren 

van die oude stam onder de oppervlakte opdoemen. Bij dezelfde gelegenheid dook er op 

die plek trouwens een schildpad op. Dat zag je vroeger ook niet. Dankzij de 

klimaatverandering zullen er volgende eeuw vermoedelijk middelgrote alligatoren 

bedachtzaam en dreigend door de singels glijden.” >>Lees verder op volgende pagina 
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Vervolg pagina 1 

Wat weet je nog van die strenge winter? 

“Voor mijn gevoel kon je toen van november tot maart 

op de singel schaatsen. Mijn vader reed met zijn auto 

over de Braasemermeer, en wij hingen er achter aan. Aan 

zee was zelfs de branding bevroren. Er waren daar muren 

van ijs gevormd. Je kon ook op het Rapenburg schaatsen, 

maar ik reed het liefst op de singel. Ik was veertien, en 

had hockeyschaatsen in die tijd. Daar kon je je lekker mee 

uitsloven: achterstevoren rondjes draaien, pootje over, 

daar had ik mij op toegelegd. Voor het eerst schaatste ik 

met een meisje. Ze heette Marian Berends, ze was 

beeldschoon en de woonde in de Vreewijkstraat. Ik vrees 

dat ze minder in mij zag dan ik in haar. Sinds die winter 

heb ik haar niet meer teruggezien. Ik hoop dat ze 

sindsdien een lang en gelukkig leven heeft geleid, tot op 

de dag van vandaag.”  

 

“Mijn vriend Arno van Berge Henegouwen, van de 

Schelpenkade, had ook een aanbedene. Begin maart 

mocht hij van zijn moeder niet meer schaatsen. Toen hij 

ons daar nog onbekommerd zag rondzwieren, kon hij de 

verleiding echter niet weerstaan. Over fietsen had zijn 

moeder echter niets gezegd, dus hij voegde zich bij ons 

en trok ons in een lange sliert over het ijs. Hij wilde zelfs 

onder de Vreewijkbrug door. Dat was een slecht idee. Ik 

riep nog: ‘Een wak!’ En ja hoor, daar ging hij, met fiets en 

al… We trokken hem met moeite uit het ijskoude water. 

Die fiets zonk heel langzaam naar de diepte. Ik zie nog 

hoe het achterlichtje als laatste onder water verdween, als 

bij de Titanic. Met een haak die aan de brug hing hebben 

we zijn rijwiel weer opgevist. Arno durfde echter niet 

naar huis. Toen is hij met zijn vriendinnetje meegegaan, 

en bij haar thuis heeft hij in zijn onderbroekje voor de 

haard gezeten tot zijn kleren droog waren. Zo kwam alles 

toch nog goed.”  

 

Zijn  er andere plekken die je met die tijd associeert? 

“Jazeker, dat prachtige kasteeltje van rode steen aan het 

eind van de Jan van Goyenkade, nummer 44. Een 

fascinerend gebouw. Ik fietste daar altijd graag langs. En 

nog. Ik zag er in die tijd, met mijn colbert, vestje en 

stropdas, ouder uit dan ik was. Kaalgeschoren groenen 

moesten hun pet afnemen voor een ouderejaars. Voor de 

zekerheid deden ze dat soms bij mij ook maar. Eenmaal 

ben ik toen van mijn fiets gestapt. Dat was bij de brug 

naast het rode huis. 

 

‘Hoe heet je?’ vroeg ik. 

‘Neuteboom, mijnheer.’ 

‘Vind je dat geen rotnaam?’ 

‘Ja, mijnheer.’ 

Ik hoop dat de heer Neuteboom een lang en gelukkig 

leven heeft geleid, dat hem enige compensatie heef 

geboden voor de vernederingen die hij in zijn groentijd 

heeft moeten ondergaan.In dat kasteeltje woonden 

trouwens meisjesstudenten. Mogelijk nog wel. Een 

jongen op school vertelde dat ze daar ’s morgens om 

zeven uur naakt voor het raam stonden.  Dat sprak zeer 

tot onze verbeelding. Het enige wat ik daar zelf echter 

heb gezien was een ransuil, die mij vanuit zijn treurwilg in 

de tuin roerloos zat aan te staren. In de tuin ernaast heb 

ik trouwens vaak gespeeld.” 

 

 
Het kasteeltje op de Jan van Goyenkade 44,  foto Peter van 

Zonneveld 

 

Die van het huis van professor Ehrenfest? 

“Ja.  Mijn tante woonde in de Witte Rozenstraat. Daar 

logeerde ik af en toe. Dan gingen we ons verstoppen in 

het struikgewas van die verlaten tuin van nummer 57. 

Een keer is er een jongen in een beerput gevallen. Die 

was daar niet blij mee. Veel later begreep ik wat er 

allemaal gebeurd is in dat markante huis. Nu zijn  er twee 

gedenkstenen aangebracht. Einstein kwam daar, zoals 

veel mensen nu wel weten, regelmatig op bezoek. Dan 

werd er ook gemusiceerd. Einstein speelde viool, 

Ehrenfest piano. De jonge schilder Harm Kamerlingh 

Onnes deed ook mee. Die speelde cello. Zijn zus Marijke 

heeft van dit drietal omstreeks 1920 nog een fraaie 

aquarel gemaakt – ik weet echter niet of dat daar in huis 

was.” 
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Musiceren met Einstein, Marijke Kamerlingh Onnes  

 

“Het is tragisch afgelopen. Ehrenfest was depressief. In 

1933 heeft hij eerst zijn zoon Wassik, die aan het 

Downsyndroom leed, doodgeschoten, en toen zichzelf. 

Zijn vrouw, Tatjana Afanasjewa, die de villa in 1913 

ontworpen heeft, is pas in 1964 overleden. Misschien 

woonde ze nog in dat huis toen wij daar rondslopen. 

Harm Kamerlingh Onnes, de neef van de natuurkundige, 

heb ik nog wel meegemaakt. Zijn vrouw, Titia Easton, 

was lid van de Dickens Fellowship, net als ik. Bij hun 

thuis werden in de jaren zestig leesavonden gehouden. 

Harm mocht dan niet meedoen. Hij werd naar boven 

gestuurd. Op een avond in november hoorde wij iemand 

ijsberen. ‘Dat is Harm’, verklaarde mevrouw, ‘hij loopt 

Sinterklaasverzen te maken.’ Daar moet ik steeds aan 

denken als ik in de Lakenhal die mooie schilderijen van 

hem zie. En als je op een stille herfstavond door de Witte 

Rozenstraat fietst, kun je soms nog zachtjes muziek 

horen.” ◄ 

 

 (Oud) Bewoners vertellen 
 

ISAÄC NEUTEBOOM VERTELT   

Door Marjolijn Pouw 

 

Isaäc Neuteboom is biochemisch analist. Na zijn 

bekering tot het geloof in Jezus Christus trok hij met een 

muziekgezelschap de wereld rond voor de verkondiging 

van het evangelie. Hij ontmoette Anne Kajuga, zijn 

vrouw, en met hun twee kinderen wonen ze nu al weer 

jaren op de Papengracht.  

Isaäc stamt uit een oude Leidse familie die al heel lang in 

de binnenstad woont. Hij is in 1953 op de Langebrug 

geboren en heeft gezien hoe de wijk veranderde. Waar 

vroeger garages met benzinepompen, fabrieken, 

stokerijen, gebouwen van kerkelijke gemeenschappen of 

ziekenhuizen waren wonen nu mensen. Er zijn ook veel 

uitgaansgelegenheden bij gekomen.  

“Dit interview is niet de eerste keer dat ik in de krant 

kom”, zegt Isaäc. “Als jongetje ging ik in de strenge 

winter van 1964 met de slee oud brood ophalen om de 

eendjes en ganzen in het Galgewater te voeren, waar een 

groot wak was. En ik heb mijn broertje uit het water 

gehaald toen hij in het Rapenburg dreigde te verdrinken. 

Dat heeft beide de keren de krant gehaald.” 

 

Achtergrond 

“Mijn vader is Willem Neuteboom. Hij werd in 1927 

geboren op Papengracht 1, naast het huis waar ooit het 

kantoor van de eerste Glazenwasserij was en later 

Antiquariaat De Rooy. Op dat deel van de Papengracht 

was toen ook nog Het Motorhuis gevestigd met een 

garage en benzinepomp (BP), zoals je toen nog op veel 

plaatsen in de binnenstad zag. Je kon er glijden, zo vet als 

de straat daar was. De vader van mijn vader, mijn opa 

dus, heette ook Isaäc. Hij is in 1883 geboren en groeide 

op naast het oude Praathuis, waar de brandspuit zat. Mijn 

opa was de jongste van twaalf kinderen, zes jongens en 

zes meiden. Hij trouwde met Klazina Links en vestigde 

zich rond 1910 op de Papengracht. Hij had een 

groothandel in groente en fruit en verkocht aan 

groenteboeren zoals Kornhof, Wetselaar, Van Tongeren, 

Dirkse ( later Hereur), Mank, Siera, Van Groeningen en 

vele anderen tot aan Heemstede toe. Hij was een 

gewiekste zakenman, die al vroeg grote vrachtwagens liet 

rijden. Daarmee haalde hij fruit uit de Betuwe, het 

Westland en Zeeland. Zijn waren verhandelde hij eerst op 

de Aalmarkt, later op de Leidse veiling achter de 

Lammenschans. Ze werden daar aanvankelijk per boot en 

later per auto aangevoerd.”  

 
De winkel van Isaäc Neuteboom Sr. In 1920 op de Papengracht 

naast het kantoor van de eerste Glazenwasserij. Het meisje is A. 

van Kortenberge-Neuteboom, tante van Isaäc jr., nu 96 en nog 

steeds in leven. 
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Handel 

“Toen de verkoop op de Aalmarkt stop werd gezet ging 

mijn opa samen met mijn vader het fruit op de 

Herenstraat verhandelen, op de plaats waar nu de SPAR 

zit, en op de Langebrug waar hij opslagruimte had. 

Groente verkocht hij daar niet, die was te zwaar en nam 

te veel plaats in. Veel groenteboeren die naar de veiling 

gingen haalden op de heenweg of de terugweg hun fruit 

in een moeite door bij mijn opa. Mijn oma deed intussen 

de groentewinkel op de Papengracht. Ze maakte mooie 

stillevens van de waren. Mijn vader concentreerde zich in 

de jaren 60 op primeurs, dat vond hij prachtig. In het 

voorjaar de eerste aardbeien uit de Betuwe, in het najaar 

Westlandse druiven en in de zomer fijn fruit dat ook uit 

het Westland kwam. Op de achterkant van de facturen 

stond altijd een door mijn vader bedachte spreuk zoals: 

‘Neuteboom zijn naam maakt uit, dat hij doet in fruit’ of 

‘poffen en borgen geven altijd zorgen, klanten en geld 

zijn meestal weg’ en ‘fruithandel, ‘t Is altijd wat! ’. Dat 

stond ook op de vrachtauto’s. ” 

 

 
Neuteboom Fruithandel ‘t is altijd wat! 

 

Koelcellen 

“Mijn opa was de eerste in Leiden die koelcellen voor zijn 

fruithandel maakte. Koelen gebeurde toen al met stikstof. 

Hij deed het samen met Jac. Dirkse, vooral bananen. Als 

er een spin uit de bananen kroop, dan stond de hele stad 

op stelten. Dat was dan meteen een vogelspin waar 

iedereen zo bang van was. Die zou tussen de bananen 

met het vliegtuig zijn meegekomen. Ik heb nog een 

mooie oorkonde van een eerste prijs die mijn opa en 

Dirkse op de Landbouwtentoonstelling in Leiden 

wonnen. ‘Lunapark 11 tot 13 september 1911’, staat erop. 

Wat zo’n Lunapark toen inhield weet ik niet. In de zomer 

kocht mijn vader enkele kassen met druiven, die begin 

oktober de koelcel in gingen om rond de kerst voor een 

mooie prijs te worden verkocht. Nu heb je druiven uit 

verre landen waar geen smaak aan zit. Gelukkig verkoopt 

de eco-versman op de woensdagmarkt tegenover de 

Waag in het najaar deze mooie Hollandse druiven weer. 

Helaas duurt dat maar enkele weken.”  

 

Afslag 

“De verkoop op de Aalmarkt begon om 5 uur ’s 

morgens. Toen ging dat nog bij afslag. Je telde af tot 

iemand ‘mijn’ riep en dan was de partij verkocht. 

Afmijnen heette dat. Afrekenen ging soms in stuivers en 

niet in centen, zoals sommige handelaren dachten. Dan 

liep het mis en zaten ze aan een dure partij vast, waar 

mijn opa dan weer om moest lachen: ‘hadden ze maar op 

moeten letten’, zei hij.  

Er waren dagen dat opa om negen uur ’s morgens klaar 

was en zijn kostje voor de dag had verdiend. Dan ging hij 

biljarten in café Centraal op de Breestraat, waar nu 

Oloroso zit. Mijn vader, die toen rond de 20 was, mocht 

de rest afhandelen. Dat was hard werken.” 

 

Binnenstad  

“Je had behalve garages ook heel wat slijterijen in de 

binnenstad, die zelf jenever stookten. Schudel op de 

Papengracht, distilleerderij en likeurstokerij De Condor in 

het pand waar nu America Today zit. Hij was 

hofleverancier en had de lekkerste kaneellikeur van de 

wereld. Kaneel gold als geneeskrachtig. Je mocht die 

likeur dus voor je gezondheid drinken en mijn 

grootmoeder dronk er stevig van. Ik heb nog een paar 

flessen. Het zag er in die bedrijfjes allemaal prachtig 

gepoetst en schoon uit, vooral het koper en glaswerk 

voor de distillatie. Verder had je nog slijterij Onder de 

Boompjes in de Nieuwstraat, en natuurlijk Harteveld. Op 

de Papengracht had je ook de Cemsto, het Prytaneum-

Willem Flanderhijn, de vader van Kapper Eric was daar 

kok— tandarts Brand, de Felicitatiedienst bij het 

Brouckhovenhofje, waar nu Disgenoten zit, was een 

bedrijfje dat zelfgemaakte Zweedse meubelen verkocht. 

Ze hadden hun werkplaatsen in de Schoolsteeg, daar zijn 

nu dure huisjes van gemaakt. En dan had je nog het 

Hôpital Wallon, dat was vroeger een ziekenhuis. Je kon 

vanuit ons huis zo in de operatiekamer kijken. Daar liep 

Dolf Del Prado, de vader van de Del Prado’s, als 

huismeester rond. Als de winkels dicht waren kwam hij 

suiker of koffie bij mijn moeder halen. Hij had dan altijd 

wel een grap klaar, een mooie kerel was dat.” 
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De familie Neuteboom in 1930, met links A. van Kortenberge-

Neuteboom, de tante van Isaäc jr.  

 

Dan had je nog Boekbinderij La Bree op de Langebrug, 

melkboer Jansson in het Berkendaalstraatje, op de hoek 

van de Langebrug. De melk werd ‘s morgens aan de kar 

verkocht, boter, kaas en eieren ‘s middags aan de bakfiets. 

De melkkranen, bussen en tanks glommen aan die karren 

altijd van onder tot boven en zo was het ook in Janssons 

winkel en opslag. Verder Melkfabriek De Landbouw in 

de Pieterskerkstraat, kruidenier Van leeuwen, Segaar 

Zaaden, een schoenmaker in de Lokhorststraat en niet te 

vergeten snoepwinkel Kato op de Varkensmarkt, naast de 

wagenmaker. Daar gingen we na school naar toe. Dan 

lieten we papierrollen van de Rotogravure het Galgewater 

inrollen. Dat deden we ook met de papierrollen van de 

Leidse Courant op de Papengracht. In de buurt waren 

veel scholen, de Prins Bernhardschool op het 

Noordeinde, de MTS MSG op de hoek van de 

Pieterskerkgracht en de Lokhorststraat, de 

laboratoriumschool op het Rapenburg, de HBS op de 

Garenmarkt. Verder veel Chinese restaurants, waarvan 

werd gezegd dat ze kattenvlees opdienden, en ook nog 

een wolfabriek aan de Vliet. Daar werden dekens geverfd. 

Je zag dan slierten gekleurd water in het Rapenburg 

drijven, achter elkaar rood, wit en blauw.  

Het is goed wonen in onze wijk. Er zijn steeds meer 

gezinnen met kinderen. Voor afval komen er bakken in 

de grond, dan kunnen de meeuwen terug naar waar ze 

vandaag komen. Nou nog een speeltuin voor de 

studenten, zodat die hun feestjes daar kunnen houden in 

plaats van midden op straat. ◄ 

 

 

 

 

 

(Oud) Bewoners vertellen 
 

LEIDEN IN TWEE KWARTIER  

Door Hans Heestermans 

 

Eerste deel 

Leiden heeft vreemde kostgangers. Voor de ledenvergadering op 12 

april vertelde Hans Heestermans erover. Voor wie Heestermans 

anekdotes heeft gemist of ze nog eens wil lezen, hebben we zijn 

causerie in de Hart van de Stadkrant afgedrukt. In dit nummer 

staat het eerste deel in december volgt het tweede.  

 

 
Hans Heestermans, foto Carlo van Praag 

  

G. Bolland (1854-1922) was een uiterst merkwaardige, 

selfmade filosoof. Op 14-jarige leeftijd werd hij kanonnier 

voor 10 jaar in het garnizoen van Schoonhoven. Na 5 jaar 

draait hij de gevangenis in wegens belediging van en 

handtastelijkheid jegens een meerdere. In de gevangenis 

studeert hij voor onderwijzer, later wordt hij leraar Engels 

in Batavia en daar gaat hij filosofische werken bestuderen. 

Dat resulteert in een hoogleraarschap filosofie in Leiden. 

Hij is een groot schelder, hij schoffeert al zijn Leidse 

collega’s, allemaal ‘stompzinnige wezens’ volgens hem. 

Hij schreef onder andere een artikel waarin hij de vraag 

opwierp ‘mag de vrouw fietsen?’ Hetgeen door hem 

ontkennend werd beantwoord. 

Lees verder: Willem Otterspeer, Bolland – Een biografie, 

Amsterdam 1995. 

  

De Leidse hoogleraar Karel van het Reve is ooit met 

zijn auto het Rapenburg ingegleden. Hij heeft een 

kletsnatte broek en moet college geven: “De mevrouw 

die mij had willen redden, nam mij mee naar binnen. Ik 

bevond mij nu in een pand, waarin de vakgroep Duits 
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van onze faculteit gevestigd was. De mevrouw zette mij 

in een stoel, gaf me een beker koffie en belde de rector 

magnificus. […] Zij vond kennelijk dat het gebeurde aan 

de autoriteiten gemeld moest worden. Zij verbond mij 

door met de rector. ‘Ik hoor dat je een natte broek hebt,’ 

zei Soeteman. ‘Ik zou je graag mijn broek willen afstaan, 

maar ik heb dadelijk een vergadering waar ik niet zonder 

broek kan verschijnen.’  

Toen kwam Biesheuvel binnen. […] ‘Ik moet college 

geven,’ zei ik tegen Maarten. Kan ik jouw broek niet 

lenen? Dan blijf jij hier zitten tot mijn broek droog is. Na 

mijn college ruilen we weer.’ Maarten vond dat goed.” 

 

Gevaarlijk Rapenburg In 1953 constateert de rector 

magnificus, de hoogleraar Duyvendak, in zijn 

overdrachtsrede, dat het Rapenburg heel gevaarlijk is 

geworden: “Dit Rapenburg …, hoe eerwaardig en 

indrukwekkend het moge zijn, wordt in onze moderne, 

utilistische tijd veelal gebruikt voor geen ander doel dan 

als kortste weg om van de ene plaats naar de andere te 

snellen. Niet alleen personenauto’s, maar zware 

vrachtauto’s met aanhang donderen in razende vaart het 

Universiteitsgebouw voorbij. Dit veroorzaakt een 

ondragelijke overlast aan geraas, waardoor colleges en 

promoties vaak ernstig verstoord worden, maar, erger 

nog, het veroorzaakt rechtsreeks levensgevaar. Meer dan 

eens ben ik zelf, als ik mij op mijn rectoraal rijwiel over 

het smalle Rapenburg voortbewoog, door één dier 

vrachtwagens bijna omvergereden.” 

 

De Leidse hoogleraar Karel van het Reve (1921-1999) 

vond zijn collega’s en zijn studenten maar een beetje 

wereldvreemd. “De Leidse studenten in de geschiedenis 

besloten een keer om een aantal bekende Nederlandse 

historici uit te nodigen voor hen een voordracht te 

komen houden. Ook aan Jan Romein werd zo’n verzoek 

gericht. Hij was echter al een paar jaar dood, en de brief 

werd beantwoord door zijn weduwe, de bekende 

schrijfster Annie Romein - Verschoor. Haar antwoord 

begon met de woorden: “Hoewel het niet mijn gewoonte 

is andermans brieven open te maken…” 

Zo heb ik een senaatsvergadering bijgewoond waarin 

besloten werd een felicitatietelegram te sturen aan 

koningin Juliana - zij was jarig, of de universiteit was jarig, 

een van beide. Het telegram werd voorgelezen en 

goedgekeurd. Pas tegen het eind van de vergadering 

vroeg de secretaris verschrikt het woord. Hij had opeens 

gezien dat het telegram aan prinses Juliana gericht was. 

Ze was toen al meer dan tien jaar koningin.” 

 

De schrijver en archeoloog Frédéric Bastet over de 

wereldvreemdheid van de Leidse hoogleraar archeologie 

H. Beyen:”(Ik liep) met hem door een van die vele 

steegjes in de oude Leidse binnenstad. Ons kwam een 

vrouw tegemoet die een lege melkkan voor zich uit hield. 

Beyen greep in zijn vestzak naar kleingeld. Hij dacht dat 

het om een collecte ging. Dus liet hij zo wat munten in 

die kan vallen. De vrouw gaapte ons verdwaasd aan. 

Rammelend bleef ze ons nakijken.” 

 

Vrouwelijke studenten Op 27 januari 1900 wordt de 

Vereeniging van Vrouwelijke Studenten in Leiden opgericht. 

Niet iedereen was gecharmeerd van het verschijnsel 

‘vrouwelijke student’. Zo zei de rector magnificus in zijn 

overdrachtrede van 1908: “(Het) zou ons een juichtoon 

voegen als een rector kon berichten: damesstudenten, 

waarvan men vroeger zoveel hoorde, komen sedert jaren 

niet meer voor… In het huwelijk daar is de natuurlijke 

plaats der vrouw. Men hoort vaak dwaze vrouwen en nog 

dwazer mannen verkondigen, dat de werkkring der vrouw 

ligt op ’t gebied van het openbare leven en dat wie haar 

tot het huisgezin beperkt…haar vernedering en 

smaadheid aandoet! Zotteklap! Een vrouw debatteerende 

in een politieke vergadering...dat is een godslastering! Erg 

is het dat zooveele (sic!) in de medicijnen studeeren gaan, 

zeer erg zelfs”. 

 

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal is het 

grootste woordenboek ter wereld. Het werd in Leiden 

gemaakt en er is vanaf 1851-1998 aan gewerkt. Het 

beschrijft de taal van 1500 tot 1998 en is uitgegeven in 43 

banden die bij elkaar 3 meter van de boekenkast in beslag 

nemen. Het eerste deel verscheen in 1881 en bevatte 

alleen maar de woorden van A tot Ajuin. Guido Gezelle, 

de Vlaamse dichter spotte met die trage voortgang: 

Hoera, steekt nu de lofbazuin,  

het Woordenboek is tot ajuin.  

In 30 jaren reeds. 

En een ambtenaar van het Ministerie dichtte:  

Wat zullen zij blij zijn,  

als zij bij de zij zijn. 

Om een voorbeeld te geven van de uitgebreidheid van 

het Woordenboek: het woord uil heeft 17 betekenissen. 

Niet alleen betekent het de bekende vogel met de 

prachtige, onbeweeglijke ogen, maar het is ook ’n 
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Amsterdams weeskind, ’n vlinder, ’n eenzelvige 

corpsstudent, ’n straathoer en ’n mutsje. En al die 

betekenissen zijn voorzien van allerlei citaten uit boeken. 

Het is een genot om erin te snuffelen. En het is allemaal 

gemaakt in Leiden. 

 

De Grote Van Dale is vanaf 1946 tot 1996 gemaakt 

door taalkundigen uit Leiden: de drukken 7 tot 11 door 

dr. C. Kruyskamp, de 11de en 12de door de samensteller 

van deze causerie in samenwerking met de Vlaming prof. 

Guido Geerts. Een enkele keer is die Leidse herkomst te 

herkennen. Zo staat in de 11de druk bij het woordje station 

het voorbeeldzinnetje: Leiden heeft het lelijkste station van 

Nederland. Bij de opening van het nieuwe stationsgebouw 

was dit voor de toenmalige burgemeester mr. Cees 

Goekoop natuurlijk aanleiding om op te merken dat dit 

zinnetje nu toch wel uit Van Dale moest worden 

geschrapt. Dat gebeurde echter pas in de 14de druk. 

Kennelijk door een redacteur die het nieuwe 

stationsgebouw niet kende. 

In de 11de druk uit 1984 staat bij het woordje baas als 

aanspreekvorm voor een man uit de lagere klasse het 

voorbeeldzinnetje: baas, kunt u mij vertellen waar de 

Rijnsburgerweg 22 is? En daar woonde Hans Heestermans. 

 

Definities De man die de Grote Van Dale tot het 

gezaghebbendste woordenboek van Nederland en 

Vlaanderen heeft gemaakt was de Leidse geleerde dr. 

C.H.A. Kruyskamp. Tot aan zijn dood woonde hij in het 

fraaie pand Rapenburg 49. Het huis kende geen behang; 

alle muren waren voorzien van boekenkasten. Vol met 

kostbare boeken. Kruyskamp was een eigenzinnig mens. 

Dat kwam tot uiting in sommige van zijn definities. Hij 

hield zeer van klassieke muziek en vond popmuziek 

hoogst verwerpelijk. Die afkeer bracht hij tot uiting in de 

definitie van popmuziek: ‘op de rock ’n roll gebaseerde, bij 

jeugdige en onrijpe personen in de smaak vallende 

hedendaagse amusementsmuziek.’ Ook sport behoorde 

niet tot zijn favoriete bezigheden. Zo moest volleybal het 

doen met de definitie: ‘spel, bestaande uit het slaan van 

een bal over het net waarmee zelfs grote mensen zich 

vermaken.’ Voor deze soort 

subjectieve definities beriep 

hij zich op de 18de-eeuwse 

Engelse lexicograaf Samuel 

Johnson. Die omschreef 

hengel als: ‘een stok met aan 

de ene kant ’n dobber en aan 

de ander kant een idioot.’ 

Dieren in de wijk 
 

MEEUWEN, RATTEN EN VUILNISZAKKEN  

door Clariet Boeye 

 

Leiden kampt al jaren met het probleem van brutale 

meeuwen die uit vuilniszakken eten en er een zootje van 

maken. Er wordt van alles bedacht om de meeuwen af te 

schrikken, maar tot nog toe zonder veel succes. 

Ondergrondse containers zouden de beste oplossing zijn, 

maar dat is kostbaar en schijnt bovendien in de 

binnenstad niet mogelijk te zijn. De laatste poging is de 

gele vuilniszak. Niet dat de kleur geel de meeuwen 

afschrikt, het is het veel steviger materiaal dan de grijze 

zak waar de meeuw moeite mee heeft. Het duurt gewoon 

veel langer voordat zij die opengepikt krijgen.  

Onlangs had een slordige buurman zijn grijze vuilniszak 

al een paar dagen voordat de vuilnisman langs kwam op 

een klein bankje voor het huis op straat gezet. Ergerlijk! 

Maar verbazingwekkend genoeg was die zak niet 

opengepikt. Dat bracht me op een idee: meeuwen kunnen 

een zak niet openpikken als ze er niet naast kunnen staan 

om kracht te zetten. Dus de zakken zouden opgehangen 

moeten worden zoals vetballen in de winter voor mezen. 

Daar komen de meeuwen ook niet aan. Ik werd door een 

ieder aan wie ik mijn idee voorlegde hartelijk uitgelachen. 

Jammer, het leek me zo’n mooie, eenvoudige en 

goedkope oplossing. Toen kreeg ik een foto toegestuurd, 

gemaakt in Venetië, van…hangende vuilniszakken! Tegen 

de ratten. Zijn meeuwen niet net vliegende ratten? Scheelt 

ook een hoop gesjouw voor mensen op bovenwoningen. 

Er is vast wel een gemeenteraadslid dat naar Venetië wil 

gaan om het te onderzoeken. ◄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangende 

vuilniszak in 

Venetië,  

foto Karine 
Verloren van 
Themaat
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Dieren in de wijk 
 

ZOMERVOGELS door Jacques van Alphen 

 

Gierzwaluwen 

Ze zijn er maar drie maanden. In de dagen voor 

Koninginnedag arriveren de eerste, maar pas als de eerste 

week van mei voorbij is, zijn ze er allemaal. Na 10 

augustus zijn ze al weer vertrokken naar hun zuidelijk 

Afrikaanse wintergebied. De schrille roep van de 

gierzwaluw is daarom een bij uitstek zomers geluid.  

Het zijn stadsvogels omdat ze vrijwel uitsluitend in 

gebouwen broeden. Meestal onder een daklijst of onder 

steile, met pannen bedekte daken en minstens zeven 

meter boven de grond. Ze hebben de ruimte nodig om 

aan te kunnen vliegen en omdat ze zich bij vertrek eerst 

een stukje laten vallen alvorens weg te vliegen moet er 

onder de nestopening een steile wand zijn. De rest van 

hun leven speelt zich af in de lucht, waar ze voedsel 

verzamelen, paren en zelfs slapen.  

Ze jagen op vliegende insecten, soms op grote afstand 

van hun nest. Als er een grote depressie nadert, die 

gepaard gaat met veel regen en er tijdelijk geen vliegende 

insecten zijn, dan wijken de gierzwaluwen uit naar 

gebieden met beter weer. Ze kunnen dan wel 600 km van 

hun nest gaan en pas terugkomen als het slechte weer 

voorbij is. Jonge gierzwaluwen zijn aan dit gedrag van 

hun ouders aangepast, ze sterven niet gauw van honger. 

Als er een poosje geen voedsel wordt gebracht daalt hun 

lichaamstemperatuur waardoor ze langer zonder voedsel 

kunnen. Gierzwaluwen broeden vaak in kleine kolonies: 

een aantal nesten onder hetzelfde dak. Ze brengen als 

regel niet meer dan 2 jongen per jaar voort. Meer kunnen 

ze niet aan. Bij experimenten waarin extra jongen in het 

nest werden geplaatst nam de hoeveelheid voedsel die de 

ouders naar het nest brachten niet toe. Ze beginnen pas 

met broeden als ze voor de tweede keer terugkeren uit 

Afrika, vogels van één jaar oud broeden dus nog niet, 

terwijl ze wel vaak in de stad aanwezig zijn. Dit alles 

maakt het moeilijk om vast te stellen hoeveel paren er 

eigenlijk in de Leidse binnenstad broeden. Willem van 

Esch en Wouter Moerland, biologen die dit jaar proberen 

de broedplaatsen van gierzwaluwen in de Leidse 

binnenstad in kaart te brengen, schatten het aantal 

broedparen aan het begin van het seizoen tussen de 50 en 

de 500. We willen graag precies weten hoeveel er echt 

broeden. Waarom eigenlijk? Als er een vogelsoort weinig 

afhankelijk is van de mens is het wel de gierzwaluw, zou 

je denken. Het probleem is echter het verdwijnen van 

steeds meer nestgelegenheid door het slopen en 

renoveren van oude gebouwen. Nieuwbouw biedt 

meestal geen nieuwe nestgelegenheid. Een inventarisatie 

van de plaatsen waar in de Leidse binnenstad 

gierzwaluwen broeden is nodig om de bestaande 

broedgelegenheden te kunnen beschermen.  

 

 

Het plaatsen van nestkasten en speciale dakpannen met 

een invlieggat zou kunnen compenseren voor het 

verloren gaan van broedgelegenheid, maar gierzwaluwen 

accepteren deze nieuwbouw voor vogels niet graag. 

Beschermen van de bestaande broedgelegenheid heeft 

daarom prioriteit. Heeft u broedende gierzwaluwen in uw 

pand? Meldt het aan Wouter 

(woutermoerland@gmail.com)!  

 

Veel van wat we weten over gierzwaluwen is te danken 

aan David Lack en zijn vrouw Elisabeth, die jarenlang 

onderzoek deden aan de kolonie in de toren van het 

Oxford University Museum. David heeft daarover een 

zeer lezenswaardig boekje geschreven. (David Lack, 

(1956) Swifts in a Tower.  Methuen & Co Ltd. Reprinted in 

1973 & 1974 by Chapman and Hall  ISBN 0412 121700). 

◄ 
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In gesprek met... 
 

PASCAL TER BEEKE EN PAUL ZONNENBERG van 

JACKETZ door Marjolijn Pouw 

 

Jacketz, The Baked Potato shop, is in de Maarsmansteeg 

gevestigd, op nummer 10. Dat was ooit een mooi 

Jugendstilpand, ontworpen door Willem G. Welsing, in 

opdracht van de Gruyter, het vroegere 

levensmiddelenconcern dat daar een filiaal had. Helaas 

zijn veel van de oude versierselen van interieur en gevel 

verloren gegaan bij de moderniseringdrift van de 

afgelopen decennia. Het interieur is sober, de oude 

tegeltableaus zijn weg, net als de mooie ingang. Maar wie 

weet verandert dat als de op handen zijnde restauratie op 

basis van teruggevonden tekeningen van vergelijkbare 

panden en foto’s wordt voortgezet. Er zijn al tekeningen 

gemaakt tijdens een bouwhistorisch onderzoek.  

 

 
Maarsmansteeg 10 in de tijd van de Gruyter. Foto uit het archief 

van Jacketz 

 

Ondernemende jongens 

Pascal ter Beeke en Paul Zonnenberg, de bedenkers en 

eigenaren van Jacketz, zijn twee jonge ondernemers met 

een grote liefde voor de Hollandse aardappel. Grote, 

gepofte aardappelen gebruiken ze als basis van hun 

gerechten. Je kiest er een vulling bij van groenten, vis- of 

vleesgerecht, een aangemaakte salade naar wens 

aangevuld met noten, kazen of spekjes, of door huis 

gemaakte sauzen. Op een landgoed in de Betuwe 

vervaardigde biologische chutneys en sappen zijn er ook 

te koop. Kwaliteit en duurzaamheid staan bij de keuze 

van ingrediënten en leveranciers voorop. Veel wordt dan 

ook bereid met biologisch geteelde producten en zoveel 

mogelijk uit Nederland. Het ruikt lekker in hun heldere 

restaurant.  

Pascal en Paul zijn al vanaf hun studententijd bevriend. 

Ze studeerden bedrijfskunde in Amsterdam en Duitsland, 

met als specialisme International business. Na hun bachelor 

zetten ze hun studie voort in Rotterdam waar ze zich 

toelegden op BA – Finance & Investment, een doctorale 

opleiding waarmee je bij internationale ondernemingen en 

banken terecht kan. Zoals veel jongeren maakten ze na 

hun afstuderen een wereldreis en gingen daarna aan de 

slag. Paul bij de NUON Business, Pascal bij de 

Amsterdamse vermogensbank bank Kempen & Co. Hun 

liefste bezigheid bleef echter koken. Dat deden ze tijdens 

hun studie al en ze gingen er mee door toen ze een baan 

hadden. “Niet dat conventionele Nederlandse restaurant 

koken, waarbij je alles keurig op je bord gedrapeerd krijgt 

en er weinig te kiezen valt”, zegt Pascal, “maar zoiets als 

de Indische rijsttafel waar je de keuze hebt uit allerlei 

gerechten.” Bij hun studie hadden ze geleerd om in 

zakelijke concepten te denken. Wat zou je in ons land 

kunnen doen?  

 

Bussinesconcept 

“Als je naar landen om ons heen kijkt, dan zie je dat 

Nederland wat eten betreft een ander patroon heeft dan 

de meeste Europese landen. Daar eet men ’s middags 

warm, dat kan van eenvoudig tot uitgebreid. Wil je in ons 

land ’s middags een warme maaltijd hebben dan krijg je 

een zwaar menu voorgeschoteld, waar je lang over doet. 

Voor werken heb je dan geen tijd of energie meer over. 

Wij wilden lichte, eenvoudige maaltijden opdienen voor 

een schappelijke prijs tussen de 5 en 10 Euro. Gepofte 

aardappelen als basis zagen we in de Angelsaksische 

landen, Duitsland, Rusland en Turkije. Daar heb je grote 

variatie in aardappelgerechten. De bereiding verschilt van 

land tot land. De Schotten houden het eenvoudig, de 
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Turken zijn exuberant. De aardappel is een prachtig, puur 

geval. Hij is veel leuker en je kan er meer mee doen dan 

met een broodje. Voor we met Jacketz begonnen hebben 

we advies gevraagd aan bedrijven, die onze vaste toetsers 

zijn geworden voor nieuwe dingen. Een goede 

graadmeter heb je nodig, niet alles wat je bedenkt is 

uitvoerbaar of levert wat op maar de schoorsteen moet 

wel roken.”  

 

Leiden 

“De naam Jackets komt van Jacket Potato, ofwel 

aardappelen in de schil. We hadden in Amsterdam willen 

beginnen, maar kwamen bij Leiden uit. Daar begonnen 

we twee jaar geleden met dit restaurant. Waarom nou net 

in Leiden? Leiden is een compacte stad, je bent er zo 

doorheen. Alles in de binnenstad is er op loopafstand en 

dus makkelijk te vinden. Het is bovendien een stad met 

veel buitenlanders, ze studeren er, werken bij Estec (het 

centrum van de Europese ruimtevaartactiviteiten in 

Noordwijk), of het Leidse Bio Science Park. Ook de 

universiteit trekt veel buitenlanders, en niet te vergeten 

het LUMC. Daar mikken we op. Buitenlanders houden 

wel van een snelle, aangeklede tussenmaaltijd zonder 

kapsones. Heb je de mensen eenmaal veroverd en zijn ze 

vaste klant, dan waarschuwen ze hun vrienden en familie 

en de rest gaat vanzelf, via facebook of andere sociale 

netwerken. Over aanloop hebben we niet te klagen. Het 

zit hier altijd vol, vooral ‘s avonds. We zitten midden in 

het centrum en bijna iedereen die van de ene kant van de 

stad naar de andere wil loopt hier langs.”  

 

Pand 

“De Maarsmansteeg is een mooie plaats voor een 

restaurant. Hij vormt de verbinding tussen de Pieterswijk 

en Pancras, de twee oudste wijken van Leiden. Wie 

lopend van het Rapenburg naar de Mare wil neemt de 

Maarsmansteeg. Vroeger was het een van de chicste 

straten van de stad, wat nog te zien is aan de 

winkelpanden. Er zijn hele mooie bij zoals dat van ons, 

wat een zuivere Jugendstil gevel heeft. Als je goed kijkt 

dan zie je nog verschillende mooie ornamenten. 

Hierbinnen moeten tegeltableaus hebben gezeten en ook 

de toegangsdeur moet glorieus zijn geweest, met een 

mooi bovenlicht van gebogen hout en glas, zoals je dat 

nog hebt op de hoek van de Maarsmansteeg en de 

Breestraat, waar vroeger de kledingwinkel Timmermans 

zat of verderop in de Breestraat, de interieurwinkel van 

Hasselman en Pander. Het zou mooi zijn als de 

restauratie van ons pand zou worden voltooid en de oude 

ingang in ere zou worden hersteld. Wij hopen dan ook 

dat de eigenaar, de heer Fisser, die veel panden in Leiden 

bezit, hier snel werk van maakt. Aan ons zal het niet 

liggen, wij hebben hem van alle tekeningen en informatie 

voorzien en zitten hem behoorlijk achter de broek.”  

 

Hier op de begane grond was de winkel van De Gruyter, 

boven was het kantoor. De baas vond dat de meisjes die 

bedienden netjes moesten lopen, en liet ze dat speciale 

winkelloopje-niet te grote passen en rechtop, de handen 

langzij—oefenen als ze hem zijn koffie brachten. Dat 

vertelde een van de vrouwen die hier vroeger achter de 

kassa stond, een van de dames op de foto.  

 
De meisjes van De Gruyter in de Maarsmansteeg rond 1950, foto 

uit het archief van Jacketz 

 

Verwachtingen 

We zijn nu twee jaar bezig. Zeven dagen per week zijn we 

van 12 uur ’s middags tot 10 uur ’s avonds open. Behalve 

voor onze restaurantgasten koken we voor grote 

gezelschappen. Op feesten bij Augustinus, Minerva, 

Quintus, de International Students Club en nu weer voor El 

Cid. Zo maak je naam bij studenten. We hebben nu 

negen man in dienst, vooral studenten en scholieren en 

willen binnenkort uitbreiden met een filiaal in 

Amsterdam. Jacketz zou een restaurantketen kunnen 

worden met duurzaamheid als kenmerk, waar lokale 

producten worden gebruikt die op een biologisch 

verantwoorde manier zijn geteeld. We werken samen met 

coöperaties die zich daarop toeleggen.  

Het is jammer dat de Nederlanders niet weten wat je met 

een aardappel allemaal kan doen. In de supermarkten 

vind je van die kruimige of vastkokende, nogal smakeloze 

exemplaren. De beste Hollandse aardappelen zijn helaas 

voor de export. In het buitenland waarderen ze onze 

aardappelen meer dan wijzelf. Bekijk dit exemplaar eens. 
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Is hij niet prachtig? Van het zetmeel in die aardappel kan 

je van alles maken. Dat bestaat uit polymeren, die je in 

kunststof toe kunt passen. Ons eigen Jacketz bestek, wat 

zou dat prachtig zijn. Zover zijn we nog niet, maar we 

zijn gelukkige mensen. We zijn tevreden dat we dit 

product zo lekker kunnen toepassen. ◄ 

 

Horeca en Evenementen 
 

EL CID: FEESTWEEK, RECLAMEWEEK OF 

OORLOGSWEEK? Door Clariet Boeye 

 

 

 

Vrijdag, 19 augustus, de laatste dag van de El Cid week, 

de introductieweek voor de aankomende studenten in 

Leiden. Op dit moment klinkt er op de straat voor het 

verenigingsgebouw van Augustinus prettige relaxte 

muziek, loungemuziek, rustige jazzy klanken niet 

onplezierig om bij te werken. Dat begon wel anders 

afgelopen maandag. Feestweek! Zeggen de studenten. 

Feestweek? “Het lijkt wel een grote reclameweek!” zegt 

een aankomende studente tegen een journalist van het 

Leidsch Dagblad op 18 augustus. Maar het is meer dan 

dat. 

Wij waren het weekend daarvoor teruggekomen van een 

stille vakantie op het Franse platteland. Ik zag er tegenop 

om weer naar de stad te gaan. Maar het was hier ook 

heerlijk rustig, tot dat wreed verstoord werd op maandag 

15 augustus klokslag 11.00 uur.  

 

Een dreunend ritme dendert over de gracht. De El Cid 

week is begonnen. Na een uur ga ik poolshoogte nemen. 

Hoe lang gaat dit duren? De hele week, mevrouw, het is 

de El Cid week, alsof dat alles verklaart. Dat bestuurslid, 

wijst de jongen mij, gaat er over. Zij zegt, wapperend met 

haar prachtige lange wimpers, dat het die maandag tot 

20.00 uur gaat duren. Ik protesteer. Dat is gewoon te 

lang. Ik heb er last van en ik niet alleen; er werken heel 

wat mensen in de buurt, die hebben er ook last van. 

“Maar mevrouw, het is feest! We hebben er een 

vergunning voor! Het mag! We hebben voor de muziek 

betaald, het is disco vandaag! En we hebben van te voren 

overal een briefje in de bus gedaan!” alsof dat een 

vrijbrief is voor lawaai. Ze wil wel de bassen wat zachter 

laten zetten. En de volgende dagen zal het rustiger zijn, 

belooft ze, meer lounge. ’s Middags kruip ik met een 

boek en oordoppen in mijn oren in bed, alle ramen 

potdicht, ondanks het prachtige weer. Het duurt 

inderdaad tot acht uur ’s avonds. Eindelijk rust… ik zet 

het raam open…en dan schalt er denderde muziek over 

de gracht. Het komt van het studentenhuis aan de 

overkant. Ze zitten met zo’n twintig mensen op straat, 

vuurkorf aan, eten en drank op tafel en een enorme 

geluidsbox ernaast. Ik houd het een tijdje vol. Dan stap ik 

er toch maar weer op af. “Maar mevrouw, het is El Cid. 

Het is feest!” Een lichte hoon in hun stem, dat ik dat nou 

niet snap. “Maar jullie hebben vast geen vergunning. En 

ik heb al de hele dag de muziek van Augustinus aan 

moeten horen.” “ Ja, dààr hebben wij ook veel last van 

gehad!” 

 

Na een paar dagen met overal dreunende muziek in de 

stad dringt het tot me door, dat dit inderdaad geen feest 

is, die eerstejaars heeft gelijk, maar dit is zelfs geen 

reclame, dit is een in alle hevigheid ontbrande 

concurrentiestrijd tussen de verschillende 

studentenverenigingen. Ze gebruiken de moderne versie 

van primitief tromgeroffel om de aandacht te trekken: 

disco! Het zijn straatgevechten. Het gaat hard tegen hard. 

De club met de luidste dreun zal de meeste leden werven. 

Net als bij een gewoon gevecht vallen de klappen ook 

hier waar ze niet horen: bij de gewone burger. En die 

heeft maar twee mogelijkheden: capituleren of vluchten. 

De buren van Augustinus zijn wijselijk weggegaan. Ik 

zorg voor hun poezen. Een van de twee heeft zich ergens 

diep in het huis verstopt, de andere komt klagelijk 

miauwend naar beneden. Een vriend biedt voor volgend 

jaar zijn huis buiten de stad aan, gelukkig, wij hebben 

tenminste een onderduikadres. 

Maar vandaag is de strijd gestreden dus kan de muziek nu 

relaxed en jazzy zijn, zonder tromgeroffel. De 

buurpoezen van Augustinus komen tevreden uit hun 

schuilplaats tevoorschijn. 

 

En waar komt toch die naam El Cid vandaan? Direct 

komt de Spaanse held El Cid in gedachten, meeslepend 

gespeeld door Charlton Heston met Sophia Loren als 

geliefde in een epische film in de jaren ‘60. El Cid, zegt 

Wikipedia, kan verwijzen naar de Spaanse ridder Rodrigez 

Díaz de Vivar (1043-1099). Hij kreeg de bijnaam El Cid 

Campeador, heer kampioen, vanwege zijn heldhaftigheid 

op het strijdveld. Maar het zou toch merkwaardig zijn om 
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een Spaanse held als embleem te gebruiken ter introductie 

aan een universiteit, die zijn stichting te danken heeft aan 

het standvastig verzet van Leiden tegen de Spaanse 

troepen. De associatie is dan ook niet juist. El Cid staat 

voor Enige Leidse Commissie Introductie Dagen. Toch 

gek. 

De vraag dringt 

zich op waarom 

de gemeente 

voor een week 

vergunningen 

afgeeft voor 

zoveel geluid op 

straat. 

Vermoedelijk ook uit concurrentie motieven. Verleidelijk 

Leiden, de leukste studentenstad van het land met de 

hardste disco! Wat mij betreft mag het wel wat subtieler. 

Dan blijft het ook nog vraag wat het imago van Leiden 

Feeststad voor Studenten doet voor de Universiteit van 

Leiden die zich zo graag profileert als Centre of 

Excellence.  

 

Horeca en Evenementen 
 

TERRASSENPLAAG 

Door Clariet Boeye 

 

160 Terrassen 

‘Leiden kan niet zonder terrassen’, was het onderwerp 

van het laatste debat in de reeks ‘Leidsch Dagblad in 

Scheltema’, gehouden op zondag 8 mei. Zijn 160 

terrassen dan wel genoeg? Het was prachtig warm weer, 

en Moederdag. De opkomst was jammer genoeg mede 

daardoor klein, zo’n twintig mensen. Het debat vond 

buiten plaats, op een binnenterras van het Scheltema 

complex. De bezoekers werden vriendelijk ontvangen, 

met een glas water en muziek. De muziek gaf in een 

notendop een van de problemen weer waarover 

gediscussieerd zou worden: werd hier wel rekening 

gehouden met de omwonenden?  

Het debat werd voorgezeten door Joost Bleijie, toen nog 

in functie bij de Stichting Centrummanagement Leiden. 

Het discussiepanel bestond uit Ruud Witteman (eigenaar 

van café Einstein en restaurant Buddha’s met twee 

terrasboten), Margreet van Wijk (VVD raadslid sinds 

2010 met de portefeuille horeca), Jaap van Meijgaarden 

(voorzitter van de wijkvereniging Pancras -West) en 

Norbert van Dartel (eigenaar van restaurant Dartel met 

terras aan de Kloksteeg). Een oververtegenwoordiging 

van de horeca, waardoor je ook een overwicht in de 

discussie vreesde van die kant. Maar Jaap van 

Meijgaarden telt voor drie als het erop aan komt de 

belangen van bewoners te behartigen. Onder de 

toehoorders leek de Pieters- en Academiewijk het best 

vertegenwoordigd door zes personen. 

 

 

Terras van Barrera, Rapenburg 

 

Debat 

De discussie draaide om drie stellingen: 

1.  De horeca heeft vrij baan in Leiden, met ruime 

openings- en sluitingstijden. 

2. Zijn terrassen imago bepalend voor Leiden? 

3. Moeten de sluitingstijden bij warm weer verder 

opgerekt worden? 

 

De discussie bewoog zich tussen twee door Joost Bleijie 

geciteerde meningen over terrassen: “Ik word er gek van, 

zeker nu het mooi weer is”, en “wat heerlijk om na een 

lange werkdag tot in de late uurtjes op een terras te 

kunnen chillen.”  

 

Stelling 1: De horeca heeft vrij baan in Leiden, met 

ruime openings- en sluitingstijden 

Wist u dat Leiden 160 terrassen heeft-ik was er van onder 

de indruk-met ook nog eens zeer ruime openings- en 

sluitingstijden vergeleken bij andere steden? Die hoefden 

dus niet aangepast te worden. Van Meijgaarden vond 

zelfs dat de ruimte die de horeca nu al krijgt wel ingeperkt 

zou mogen worden. Vooral in nauwe stegen is het 

weerkaatsende geluid tot diep in de nacht te veel voor 

bewoners. Daar zouden de sluitingstijden aangepast 

moeten worden tot 23.00 uur. Bewoners hebben recht op 

een goede nachtrust is zijn mening. 



 
13     

VVD- raadslid Margreet van Wijk vond vooral dat de 

sluitingstijden goed gehandhaafd moeten worden (‘zero 

tolerance’).  De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volgens 

haar op de eerste plaats bij de horecaondernemers. 

Volgens Ruud Witteman, voorzitter van 

horecaondernemers Leiden, wordt het aantal klachten op 

een jaarlijkse vergadering geregistreerd: er zouden zelden 

klachten zijn. Dat dat niet klopte werd door een bewoner 

direct overduidelijk gemaakt.  

Desgevraagd bleek dat de toetsingscriteria voor een 

vergunning voor het openen van een terras vooral de plek 

betreffen: het terras mag geen verkeershinder 

veroorzaken. Eventuele overlast voor omwonenden staat 

niet bij die toetsingscriteria genoemd. Wel kan de 

burgemeester nadere regels stellen waar terrassen aan 

moeten voldoen. Daarin wordt het voorkomen van 

overlast voor omwonenden expliciet genoemd. De 

burgemeester moet deze regels echter nog vaststellen. 

Margreet van Wijk heeft toegezegd dat ze er bij de 

burgemeester op zal aandringen dat snel te doen.  

 

Stelling 2: Zijn terrassen imagobepalend voor 

Leiden? 

Ja, Leiden is voor bezoekers van buiten de stad, mede 

door de terrassen, erg in trek. Dat is uit onderzoek 

gebleken. Ook Leidenaren zelf genieten van de terrassen. 

Laat dat duidelijk zijn, niemand is a priori tegen terrassen. 

Maar toen VVD raadslid Margreet van Wijk het voorstel 

lanceerde voor drie terrasboten op het Rapenburg met 

het argument dat de oude binnenstad van Leiden geen 

museum is maar een plek waarvan genoten moet worden, 

stuitte ze op fel protest. De toehoorders brachten daar 

tegenin dat je daarmee de gracht en de huizen met hun 

bewoners degradeert tot een achtergronddecor voor 

toeristen. Verpretparking heet dat. Bovendien is een 

aanvraag voor een terrasboot aan het Rapenburg kort 

geleden afgewezen. Hoe zit het dan met de 

betrouwbaarheid van eerdere gemeentelijke beslissingen?  

Los van dit alles moet er in een stad ook voor bezoekers 

en toeristen de mogelijkheid zijn om verschillende sferen 

te proeven. Ik weet niet hoe het u vergaat als u in een 

stad als Venetië bent, maar ik vind het een verademing als 

ik op een pleintje kom waar het stil is, waar geen terrassen 

zijn, waar je even op adem kan komen van de drukte op 

andere plekken in de stad. Daar zouden burgemeesters, 

wethouders en raadsleden, stadsplanners, architecten en 

citymanagers met hun ideeën over een bruisende stad ook 

eens rekening mee kunnen houden. 

 

Stelling 3: Moeten de sluitingstijden bij warm weer 

verder opgerekt worden? 

Die vraag was bij stelling 1 eigenlijk al beantwoord. 

Niemand vond dat sluitingstijden bij mooi weer opgerekt 

zouden moeten worden. Ruud Witteman vond de tijden 

al ruim genoeg, terwijl Jaap van Meijgaarden er nogmaals 

op aandrong om vooral in nauwe stegen de sluitingstijd te 

vervroegen. Dat werd door alle aanwezigen van harte 

ondersteund. Door het rookverbod is er al extra overlast 

ontstaan, omdat de rokers zich naar buiten hebben 

verplaatst. Ook na sluitingstijd wordt er buiten nog lang 

nagepraat en gerookt, vooral bij mooi weer. 

 

Gezeur? 

Toehoorders verzetten zich ook tegen het verwijt dat 

bewoners zeuren, en dat ze maar moeten accepteren dat 

enige geluidsoverlast hoort bij het wonen in een mooie 

binnenstad: “Leiden is geen weiland! ”  

Nee, Leiden is geen weiland, maar er zijn toch duidelijk 

grenzen aan wat bewoners verdragen kunnen en willen 

aan geluidsoverlast. “Geluidsstress is dodelijk”, kopte de 

Telegraaf op 14 juni 2011. “Jaarlijks sterven er 700 

Nederlanders als gevolg van stress door langdurige 

blootstelling aan geluidsoverlast.” Deze conclusie was 

getrokken uit een onderzoek van de onderzoeksraad van 

de Europese Unie. Hoe dat gemeten kan worden is mij 

eerlijk gezegd een raadsel, maar de boodschap is 

glashelder: Geluidsoverlast is ongezond. In dit onderzoek 

worden onder meer bastonen van muziek, gezoem van 

ventilatiesystemen en burengerucht genoemd. En 

terrassen geven meer dan burengerucht. Zoals een van de 

aanwezigen vertelde dat hij zeer tegen zijn zin alle 

gesprekken kan volgen op het terras naast zijn huis.  

 

 

Terras op het Pieterskerkplein 
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Conclusie  

De conclusie van het debat was dat de verschillende 

belanghebbende partijen met elkaar moeten blijven 

praten, maar al met al lijkt het er op dat de bewoners aan 

het kortste eind blijven trekken. Een andere algemeen 

gedeelde conclusie was dat Leiden met 160 terrassen er 

niet veel meer terrassen bij hoeft te krijgen.  

 

Nieuwe terrassen  

Toch zijn er de laatste tijd nog terrassen bijgekomen. Zo 

wil de gemeente van het Pieterskerkplein aan de 

Kloksteeg een klein Vrijthof maken. Om dat te bereiken 

heeft Dartel vorig jaar al een vergunning voor een terras 

gekregen. Dit jaar is FF uit de Kloksteeg erbij gekomen. 

Dat wekt verbazing, het lunchcafé zelf ligt zeker 50 meter 

verwijderd van het Pieterskerkplein en dus het terras. De 

vorige eigenaar had jaren eerder al een terrasvergunning 

aangevraagd. Die was afgewezen vanwege de grote 

afstand en nu mag het wel, graag zelfs. Ik sprak de vader 

van de eigenaar bij de opbouw van het terras. “De 

gemeente had een tweemaal zo grote oppervlakte 

aangeboden”, zei hij. “Maar dit was voorlopig genoeg.” 

 

Het Leidsch Dagblad heeft naar aanleiding van het debat 

een enquête gehouden: wat is het mooiste terras van 

Leiden? Ik weet niet wat daaruit gekomen is. Wel delen 

velen mijn mening dat het terras van FF zeker niet in de 

prijzen valt. Met die grote ruwhouten bank er omheen 

ziet eruit alsof er een strandtent door een tsunami uit 

Katwijk is opgetild en neergekwakt op het 

Pieterskerkplein. Toch is het een prettige plek geworden 

voor studenten en toeristen om er een kopje koffie en 

een broodje te eten. Desgevraagd vertellen omwonenden 

dat ze vooral last hebben van nazitten met het personeel 

van restaurant Dartel. 

 

Kunnen er nog meer terrassen verwacht worden? Bekend 

zijn de plannen voor het hotel aan het Rapenburg 48, met 

een restaurant - grand café aan het Pieterskerkplein in de 

voormalige school. Ook het Prentenkabinet heeft een 

aanvraag gedaan voor een terras tegen de kerk aan, maar 

daarvoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.  

 

Waterterrassen  

Zo’n discussie doet je met andere ogen naar de terrassen 

in de stad kijken. Wat ik me later herinnerde was één van 

de dingen die tussendoor ter sprake kwamen, dat Leiden 

niet zoals andere steden een groot stadhuisplein heeft, 

omzoomd door terrassen zoals Haarlem, Middelburg en 

Gouda. Dat is waar. Tijdens een gesprek daarover op een 

mooie dag op een terrasboot werd ik er door een vriendin 

op gewezen dat Leiden daarentegen iets werkelijk unieks 

heeft: een bijzonder gezellige concentratie van terrassen 

langs het water. Vanaf het korte gedeelte van de Lange 

Mare met Mc Donalds en Scarlatti, tot en met Buddha’s 

bijna tot aan het Gangetje, zijn er terrassen en 

terrasboten, het stadhuisplein met de Cityhall inbegrepen 

(èn Annies Verjaardag, èn Einstein, èn Vooraf en Toe). 

Heel bijzonder! 

Wat is Leiden rijk aan leuke gezellige terrassen met elk 

hun eigen karakter, niet alleen voor bezoekers, maar ook 

voor bewoners. Laten we het zo leuk houden. 

 

Luchtkastelen 

 

EEN HOTEL IN EEN TOREN door Clariet Boeye 

 

In het zwembad onder de hoge wijde hemel gaat de geest 

alle kanten op. Al zwemmend en pratend kom je op 

allerlei ideeën. Deze keer hadden we het over de plannen 

voor een hotel aan het Rapenburg op nummer 48. Er zit 

weinig schot in de zaak, dat is duidelijk. Een mooi en 

serieus plan om er een appartementenhotel van te maken 

is afgewezen door de gemeente. Dat is heel jammer en 

naar onze mening ook niet erg zakelijk en handig. Het is 

namelijk geen gemakkelijk gebouw om een rendabel hotel 

van te maken, met de onpraktische indeling van brede 

gangen, grote ruimtes en hoge plafonds. Geen wonder 

dat het niet hard gaat. Het staat nu al ruim een jaar te 

koop.  

 

 
Rapenburg 48 
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Een betere mogelijkheid voor een hotel, zo bedachten 

we, biedt de van der Klaauwtoren.  Architect Patrick 

Colly zet zich terecht enorm in om het gebouw te 

behouden. Het is een markant, bijzonder gebouw. Het is 

van harte te hopen dat de Rijksdienst voor Monumenten 

dat ook zo ziet en het gebouw de status van 

rijksmonument geeft. Zou het niet een geweldig idee zijn 

om daar een hotel van te maken? Onzes inziens is het 

heel wat makkelijker daar hotelkamers in te maken dan in 

het pand op het Rapenburg. De plek is mooi en bevindt 

zich nog binnen de singels. De parkeergarage van de 

universiteit is in de buurt en makkelijk te bereiken, heel 

wat beter dan de parkeermogelijkheden op het 

Rapenburg.  

Een toren garandeert mooie uitzichten op de Hortus en 

de stad. Een van ons kwam op een naam voor het nieuwe 

vier tot vijf sterren hotel: Hotel Sterrennacht. Met uitzicht 

op de sterrenwacht. En wie wil niet in een kamer slapen 

waar Maarten ’t Hart jarenlang stekelbaarsjes heeft 

bestudeerd? Ook een andere schrijver-bioloog heeft er 

onderzoek gedaan: Thijs Goldschmidt. Wat een prachtige 

plek met geschiedenis voor de universiteit om gasten op 

niveau te kunnen ontvangen. Want juist de bestuurders 

van de universiteit moeten nu buiten Leiden een hotel 

zoeken om hun hoge gasten waardig onder te brengen. 

Dat wordt dan meestal Huis ter Duin in Noordwijk. 

Hoeveel eenvoudiger zou het zijn om praktisch in de 

eigen tuin je gasten te kunnen accommoderen.  

Wat moet er dan gebeuren met Rapenburg 48? Dat pand 

is nu bij uitstek geschikt voor de plannen van de 

gemeente voor “inbreiding”, dat wil zeggen het creëren 

van woningen in bestaande panden in de binnenstad. Een 

appartementenhotel is dan ook weer een optie. 

Universiteit en gemeente: laat ook de geest eens waaien!  

 

Kunst  
 

‘HET RECHT GEBRUIK VAN DEZE SCHATTEN’ 

Door Clariet Boeye 

 

Oratie van professor dr. R.B. Halbertsma bij de aanvaarding van 

het ambt van bijzonder hoogleraar museale archeologie aan de 

Universiteit van Leiden.  

 

Leiden 

Leiden, stad van evenementen, stad van cultuur. Je zou 

denken dat deze slagzin een tegenstelling bevat. Je zou, 

om het rumoer van een evenement te ontlopen, kunnen 

binnenlopen bij het Rijksmuseum van Oudheden om rust 

en kunstgenot te zoeken. Dan zou je in een stille zaal 

zomaar oog in oog kunnen komen te staan met een 

grafamfoor uit Campanië. En wat zie je? Gehelmde 

mannen met wapenrusting in een tweegevecht tegen een 

zwarte achtergrond. Er is weinig fantasie voor nodig om 

het wapengekletter te horen. Niet alleen buiten, maar ook 

binnen rumoer!  

 

 Rijksmuseum van Oudheden, Vaas van de Stadhouder 

 

Dan lees je het bijschrift: “Vaas van de Stadhouder”. Wat 

heeft dat te betekenen? Dat kan professor Halbertsma je 

vertellen. In zijn interessante oratie op 10 juni jl. doet de 

kersverse hoogleraar aan de hand van deze amfoor 

levendig uit de doeken wat zijn leeropdracht, de museale 

archeologie, inhoudt. Hieronder zal ik trachten een 

samenvatting te geven. 

Halbertsma haalt allereerst een vroege voorganger aan, 

hoogleraar archeologie Caspar Jacob Christiaan Reuvens, 

die van mening was dat de archeologie aan de 

geschiedkunde een heel eigen bijdrage kan leveren. Als 

bronnen voor onderzoek kunnen niet alleen teksten maar 

ook voorwerpen dienst doen: “Het werk der handen, de 

monumenten van de kunstvaardigheid, die rechtstreeks 
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van de makers stammen en tot op de huidige dag 

bewaard zijn gebleven. “ * Het onderzoek is daarbij niet 

alleen gericht op de afbeeldingen op een voorwerp, maar 

ook op de geschiedenis van het voorwerp zelf, hoe het 

uiteindelijk in dit museum terecht is gekomen. Ook dat 

kan een roerige geschiedenis zijn, zoals het verhaal van de 

amfoor laat zien. 

 

Ontstaanstijd  

De amfoor is gemaakt omstreeks 325 v. Chr. in het door 

Grieken gekoloniseerde Zuid Italië op het breukvlak van 

de klassieke en de hellenistische cultuurperioden. Het was 

daar toen bijzonder onrustig: de Samnieten, een 

oorlogszuchtige verzameling stammen uit het Noorden, 

hadden rond 350 v. Chr. de streek rond Napels veroverd. 

Om hen te verjagen riepen de Campaniërs de Romeinen 

te hulp wat met tussenpozen leidde tot drie Samnitische 

oorlogen. ‘In deze sfeer van oorlogsgeweld beschilderde 

een Griekse kunstenaar een vaas met een dramatische 

scène uit de oorlog der oorlogen, de strijd rond Troje, 

niet geheel onverwachts gezien de tijdgeest.’ 

 

Verhaal  

 In de onderste helft is het tweegevecht tussen de Griekse 

held Achilles en de Ethiopische vorst Memnon te zien. 

Memnon is één van de meest indrukwekkende en 

tragische bondgenoten van de Trojanen. Na de dood van 

Penthesileia, de koningin der Amazonen komt hij de 

Trojanen te hulp. Hij is de zoon van Eos, de godin van 

de dageraad. Zijn tegenstander Achilles is de zoon van de 

zeegodin Thetis. Deze scene komt niet voor in de Ilias 

van Homerus, maar volgens overlevering wel in twee 

andere teksten die verloren zijn gegaan: in de Aethiopis 

en in een 5de eeuwse trilogie van Aeschylos. In het tweede 

boek van de Posthomerica van Quintus Smyrnaeus (3de 

eeuw na Chr.) wordt het verhaal van het tweegevecht 

uitgebreid verteld: Memnon heeft met zijn Ethiopiërs een 

spoor van vernietiging door de Griekse linies getrokken. 

Ook de zoon van de oude Griek Nestor is gedood. 

Achilles zal deze dood wreken en hij spoort in het 

strijdgewoel Memnon op.  

 

Tweegevecht 

Eerst beginnen zij elkaar verbaal te beledigen. Memnon 

maakt Thetis, zeegodin en moeder van Achilles, uit voor 

rotte vis. (Halbertsma: ‘De vergelijking met mediterrane 

voetballers dringt zich op.’) Maar dan volgt het echte 

werk: ‘Met felle trots vielen zij aan en lieten de slagen 

regenen op de schilden die Hephaistos zelf met 

goddelijke kracht had gesmeed. Steeds stortten zij zich op 

elkaar en hun donkere helmbossen botsten.’** De strijd 

duurt voort. De toekijkende goden hebben zich verdeeld 

in twee kampen en dreigen zelfs met elkaar op de vuist te 

gaan totdat twee godinnen van het Noodlot op bevel van 

dondergod Zeus zich bij de helden plaatsen, “één duister, 

haar schaduw viel over Memnons hart – één stralend, zij 

scheen rond de dappere Achilles. De onsterfelijken zagen 

dit met grote kreten aan, vervuld van verdriet de ene 

partij, de andere triomferend in vreugde” En even later 

doorboort Achilles met zijn zwaard Memnon, vlak onder 

zijn borstbeen. “De zilveren draad van het leven brak 

plotseling af. In een poel van bloed stortte hij neer, 

temidden van zijn rinkelende wapens. De aarde dreunde 

en zijn kameraden vluchtten in wilde paniek.” *** 

Op de vaas is dit dramatisch hoogtepunt afgebeeld, het 

verhaal is in één beeld gevat. Boven de helden is Hermes 

te zien. Hij weegt de zielen van de twee strijders. Links 

van Hermes trekt Eos, de moeder van Memnon, haar 

haren uit van verdriet. Rechts staat een tevreden Thetis, 

moeder van Achilles.  

 

Dubbele betekenis 

Tot zover, beknopt, het verhaal op de vaas. Maar er is 

meer te ontdekken. Zoals een handlijndeskundige de 

lijnen in de palm van een hand kan lezen, zo kan de 

archeoloog de beeldtaal op een vaas duiden, door dat wat 

hij ziet te verbinden met verschillende wetenschappelijke 

bronnen die hij kent. Halbertsma gaat in op de 

betekenissen en herkomst van verschillende details op de 

voorstelling, zoals de wapenrusting en de helmen. 

Achilles draagt Griekse wapens, Memnons helm blijkt 

Samnistisch te zijn. Dan de twee vechtende dieren op de 

schouder van de vaas, een stier en een griffioen. De stier 

is bij uitstek een Grieks symbool voor kracht en verwijst 

naar Achilles, de griffioen staat voor het demonische: 

Memnon. Het gevecht tussen twee helden van lang 

geleden met deze ‘moderne’ details verwijst naar een 

strijd tussen het vreemde en het eigene, het allochtone en 

het autochtone uit het heden van de kunstenaar die de 

vaas beschilderd heeft. De vaas, ontstaan in de periode 

van de Samnitische oorlogen, staat symbool voor de 

hoop op een overwinning van de Campaniërs op de 

Samnieten, zoals de eigen, Griekse held Achilles de 

barbaar Memnon heeft verslagen. 
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Geschiedenis  

Dan gaat Halbertsma in op de minstens even boeiende 

geschiedenis van de amfoor zelf. Ik hou het kort: de vaas 

is als een grafgift bijgezet in een onderaardse grafkamer 

ca 325 v. Chr. Tweeduizend jaar later wordt hij 

opgegraven. Weer tot leven gebracht gaat de vaas vele 

omzwervingen maken. De centrale figuur in dat verhaal is 

een zekere Friedrich Thoms, in 1696 in Giessen, 

Duitsland, geboren als zoon van een kastelein. Hij kwam 

op een gegeven moment aan het hof van koning Karel 

VII van Napels terecht, opgeklommen tot Frederic Graaf 

de Thoms. Daar begon hij een verzameling oudheden en 

kocht in 1738 een ‘vaso etrusco’ van topklasse met als 

afbeelding de strijd tussen Memnon en Achilles. De 

Thoms verhuisde in 1741 naar Nederland en trouwde 

met Joanna Maria Boerhaave, de dochter van Herman 

Boerhaave! Nu denkt u natuurlijk dat de vaas toen met 

hem in Leiden is gekomen en gebleven, maar dat is niet 

het geval. De vaas heeft in handen van verschillende 

verzamelaars nog vele avontuurlijke reizen gemaakt 

voordat hij mede door toedoen van bovengenoemde 

Caspar Reuvens, in 1818 benoemd tot buitengewoon 

hoogleraar in de archeologie in Leiden, uiteindelijk in het 

Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg terecht 

kwam. Dat gebeurde overigens pas na de dood van 

Reuvens. 

Naast het vaststellen van de functie van het voorwerp is 

het onderzoek naar een dergelijke verzamelgeschiedenis 

bij uitstek het vak van de museum archeoloog. Wat een 

voorrecht voor de huidige Leidse studenten 

kunstgeschiedenis en archeologie om direct aan de hand 

van kunstobjecten uit het museum onderzoek te kunnen 

doen onder leiding van professor en conservator 

Halbertsma!  

 

Tenslotte 

Dit is het verhaal van slechts één kunstobject uit het 

museum. Hoeveel schatten bevat het museum niet? Alle 

hebben ze een verhaal van tenminste twee levens te 

vertellen. In een stille museumzaal aan het Rapenburg is 

veel te beleven, minstens evenveel als bij de evenementen 

buiten en wat mij betreft boeiender. Maar nu weet u nog 

steeds niet hoe de beschreven amfoor aan de naam “Vaas 

van de Stadhouder” komt. Begin volgend jaar komt de 

oratie in boekvorm uit. Dan kunt u dat lezen.  
*(oratie De laudibus Archaeologiae, okt. 1818) 

** Quintus Smyrnaeus, Posthomerica II 453 e.v., vertaling 

Halbertsma 

*** Quintus Smyrnaeus, Posthomerica II, 507 e.v., vertaling 

Halbertsma◄ 

Ledenvergadering 2011 
 

VERKORT VERSLAG  door Clariet Boeye 

 

Zoals gewoonlijk vond de Ledenvergadering op 12 april 

2011 plaats in Ars aan de Pieterskerkgracht. De opkomst 

was deze keer vrij groot, 41 personen. Voorafgaande aan 

de vergadering hield Hans Heestermans een 

onderhoudende en leerzame lezing ‘Leiden in twee 

kwartier’.  

 

Foto Carlo van Praag 

 

Verslag LV 2010 en jaarverslag 

Het verslag van de vorige LV is zonder wijzigingen 

vastgesteld, evenals het jaarverslag. De voorzitter, Marcel 

Schikhof, noemt de belangrijkste onderwerpen van het 

afgelopen jaar uit het jaarverslag: klachten over overlast 

door studenten en bezoekers van de jongerencafés de 

Harmonie en Nexus, bezoekers van studentensociëteiten 

en geluidsoverlast bij evenementen. Het bestuur blijft 

hierover in gesprek met de gemeente, horeca uitbaters en 

besturen van de studentenverenigingen, maar hun invloed 

op bezoekers en de leden blijft beperkt. De gemeente lijkt 

iets meer geneigd gehoor te geven aan de klachten over 

geluidsoverlast bij evenementen. De 3 

oktoberfestiviteiten zijn nu bijvoorbeeld opgenomen in 

de Evenementen kalender. Dat betekent dat muziekpodia 

verder uit elkaar zouden moeten komen en dat er 

vergunningen per dagdeel zullen worden verleend.  

 

Naar aanleiding van 

Er staan verschillende bouwprojecten op stapel in de 

wijk, zoals de studentenwoningen op het terrein van de 

voormalige Brandweerkazerne aan de Langebrug, de 

plannen voor de Van der Klauuwtoren aan de 

Kaiserstraat en het aangrenzende terrein, plannen voor 
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een ondergrondse parkeergarage op de Garenmarkt en 

tenslotte de verkoopplannen van Rapenburg 48, met als 

doel daar een hotel te vestigen.  

Dan het verkeer door de Breestraat: het bestuur heeft 

afspraken gemaakt met Stadparkeerplan over de busjes. 

Dat heeft al tot verbeteringen geleid. Op dit moment 

worden er ook met Connexxion gesprekken gevoerd. 

Voor de handhaving van de 30km is vooral de gemeente 

verantwoordelijk, merkt wijkagent van Vliet op.  

 

Hart van de Stadkrant en website 

De Hart van de Stadkrant is drie maal uitgekomen. De 

aanwezigen laten weten dat zij de krant erg op prijs 

stellen. De website is actueler geworden. De redactie van 

de Hart van de Stadkrant blijft ongewijzigd. 

 

Financiën 

De penningmeester Hans Crone heeft een andere 

methode van boekhouden toegepast, waardoor de reserve 

duidelijker zichtbaar is. Dat is belangrijk voor het behoud 

van de subsidie. Een van de aanwezigen vraagt zich af of 

er langzamerhand niet een nieuwe kascommissie 

benoemd zou moeten worden. Dat zal gebeuren. De 

aanwijzing en de termijn zullen opgenomen worden in 

het Huishoudelijk Regelement. 

 

Bestuur 

Marcel Schikhof treedt volgens rooster af. Vincent van 

Amerongen treedt eveneens af. Eveline van Lottum en 

Jan Pieters worden bij acclamatie benoemd als nieuwe 

leden. 

 

Rondvraag 

In de rondvraag stelt een bewoner van de Langebrug het 

vrachtwagenverkeer door deze nauwe straat aan de orde. 

Anders dan gesteld in Binnenste Beter 2000 gedragen 

automobilisten zich niet bepaald als gasten. Het bestuur 

stelt voor dat bewoners een groep oprichten om zich 

hiermee bezig te houden. Wellicht kan er een stukje over 

geschreven worden in de nieuwe Hart van de Stadkrant. 

Het bestuur zal hier in de komende tijd aandacht aan 

besteden. Goed nieuws is dat er een contract gesloten is 

tussen gemeente en V&D om onder de winkel een 

fietsenstalling te maken met 1000 plaatsen. 

 

 

 

Berichten 

Door Clariet Boeye (CB), Franceline Hendrikse-Pompe (FHP), 

Eveline van Lottum (EvL), Jacqueline Mos (JM), Jan Pieters 

(JP), Marjolijn Pouw (MP), Koert van der Velde (KvdV) 

 

AALMARKTGEBIED 

 

Aalmarkt: impressie van een nieuw ontwerp 

 

Eind juni is de klankbordgroep Aalmarkt bijeen geweest 

om de stand van zaken rond de ontwikkeling van het 

gebied te vernemen van wethouder Van Woensel. Tijdens 

die bijeenkomst presenteerde architect Michiel Samson 

van Kentie & Partners Architecten de verbouwplannen 

voor het pand van V&D. Wat betreft de gevels, vooral 

aan de Breestraatzijde, wordt dit werkelijk een 

verbetering: natuurlijk blijft de Vergulde Turk maar de 

lelijke luifels bij de drie ingangen verdwijnen en de 

bestaande bogen worden in ere hersteld. Daardoor 

worden de ingangen vanzelf weer hoger. Achter deze drie 

ingangen, waar winkelend publiek nu links- of rechtsom 

een blok om moet in de winkel, waarin zich de 

monumentale trap bevindt (vaak te bezoeken tijdens 

Open Monumentendagen), zal volgens plan een 

winkelgedeelte komen met lichtkoepel. De oude trap 

wordt niet openbaar, maar wellicht komt er een glazen 

wand omheen zodat hij wel goed te zien is. Het eigenlijke 

trappenhuis krijgt ook een lichtkoepel en voor de 

brandveiligheid een glazen behuizing. Rond de roltrappen 

komt ook meer daglichtinval. Van de gevels aan de 

Maarsmansteeg en de Aalmarkt zullen de overhangende 

luifels ingekort worden. In 2012 wordt begonnen met de 

verbouwing, eind 2013 zal deze naar verwachting 

helemaal klaar zijn. 

 

Fietsenstalling 

De bestaande kelders van V&D worden fietsenstalling, 

onafhankelijk van de winkel. Het totaal aantal plaatsen zal 
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900-1000 zijn, met een ingang aan de Aalmarkt (waar de 

oude personeelsingang zit) en de andere in de Breestraat, 

in de voormalige fotowinkel. In deze gevel komt ook de 

losruimte voor de vrachtwagens van V&D. Tot verdriet 

van velen wordt de expeditie dus naar de Breestraat 

verplaatst, maar volgens de architect en de wethouder 

wordt de stoep daar breed genoeg voor. Wel verdwijnen 

daar de leiplatanen, tot verdriet van nog meer Leidenaren. 

Ze zullen worden verplaatst. 

 

Breestraatpanden 

De twee panden in de Breestraat tussen de nieuwe 

expeditie/fietsenstalling en de Mandenmakerssteeg (de 

voormalige Vögelepanden) worden helaas gesloopt 

waarna er nieuwbouw komt en de gevels vrijwel identiek 

worden opgebouwd. Bij de voormalige Aalmarktschool is 

hetzelfde concept (nieuwe, oude gevel) toegepast. 

Volgens de architect is behoud van de bestaande gevels 

en daarachter nieuwbouw realiseren bijna onmogelijk, 

hoewel het volgens mij elders in Nederland en 

bijvoorbeeld Duitsland vaak wordt gedaan. De 

ornamenten worden wel bewaard en teruggebracht in de 

nieuwe gevels. In deze panden komt modewinkel The 

Sting met 3000 m². Zusterwinkel Lady Sting in de 

Haarlemmerstraat blijft.  

 

Mandenmakerssteeg 

Om de hoek in de Mandenmakerssteeg krijgt het pand 

tussen de hoek en de achterkant van de Waag-- nu 

grotendeels blinde gevel en trafo--een transparante gevel 

van maximaal 8 

meter hoog. 

Volgens het 

voorontwerp 

bestemmingsplan 

krijgt het een 

horecafunctie. 

In het totaal 

komen er in dit 

blok drie nieuwe 

woningen: twee 

boven Vögele en één op de hoek Maarsmansteeg en 

Breestraat, waar nu ook een woning is. Voor meer 

informatie: www.aalmarkt.nl 

 

Tot slot werd bekend dat de voormalige voorzitter van de 

projectgroep Nieuw Aalmarkt Plan (voorloper van de 

klankbordgroep), Cees Waal op 11 juli is overleden. 

(FHP) 

Breestraat 

De gemeente heeft een projectgroep ingesteld waarin 

vertegenwoordigers van winkeliers, ondernemers, 

wijkvereniging en gemeente de beste oplossing voor de 

inrichting van de Breestraat zoeken. Men denkt aan een 

voetgangersvriendelijke straat zonder auto’s. Dat heeft 

gevolgen voor de Langebrug, die dan drukker wordt. Ook 

zullen daar dan meer laad- en losplaatsen komen. 

Bestrating van drukke plaatsen in de Breestraat met 

klinkers zou een snelheidsremmend effect kunnen 

hebben. Op den duur zullen er minder bussen door de 

straat rijden, maar de komende jaren kan dat volgens de 

wethouder (R. Strijk) niet, omdat er net nieuwe 

concessies aan Connexxion zijn gegeven. Met 

Connexxion is het gevaarlijke rijgedrag van chauffeurs 

besproken, geholpen heeft het niet. De busjes van 

Stadsparkeerplan rijden ook weer harder. Daar helpt 

klagen wel: (071) 51 20 071 of 06 53 65 96 81, mailen 

kan ook: chris@stadsparkeerplan.nl (KvdV) 

 

PIETERSWIJK - Kloksteeg 

De Kloksteeg wordt opnieuw bestraat met Luikse 

kinderkopjes. Bewoners hebben de gemeente gevraagd 

om deze in de oude waaiervorm te leggen, vanwege het 

historische karakter. De gemeente antwoordde dat in 

waaiervorm leggen van de keien niet kan. De Kloksteeg 

keien hebben min of meer dezelfde maat, voor het leggen 

in waaiervorm heb je keien van verschillende afmeting 

nodig. In de Herensteeg is wel de waaiervorm toegepast, 

en de gemeente is gevraagd om zich te bedenken. De 

gemeente ziet er geen gat in vanwege de hoge kosten, zij 

vindt de bestrating passend. (CB)  

 

Langebrug, Ketelboetersteeg en Plaatsteeg, 

Bouwplannen SLS-wonen 

SLS-wonen wil in april 2012 de oude Brandweerkazerne 

en het gebouw van de Sociale Dienst slopen. De 

vergunning is aangevraagd en wordt gepubliceerd in het 

Leids Nieuwsblad. De vergunning voor het opknappen van 

het gebouw aan de Steenschuur is ook aangevraagd. In de 

bouwplannen is een tuin opgenomen. SLS wil deze voor 

publiek open stellen, maar de gemeente wil dat om 

veiligheidsredenen niet. Men is er nog niet uit. Voor de 

oude toren is ook nog geen goed plan. Ideeën zijn 

welkom. 

 

Laad- en losplaatsen 

Bewoners van de Langebrug lazen in het Leids Nieuwsblad 

van 27 juli dat er vergunning is gevraagd voor een laad- 
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en losplaats ter hoogte van de nummers 16/18. De 

aanvrager zou een oud-middenstander uit de 

Pieterskerkchoorsteeg zijn. De winkeliers uit de steeg en 

in de omgeving zijn hebben er geen behoefte aan. 

Bewoners hebben individueel bezwaar gemaakt en er is 

een gezamenlijk bezwaar ingediend van bewoners en de 

wijkvereniging.  

 

Verkeer 

Bewoners van de Langebrug hebben al jaren last van te 

hard rijdende personenauto’s en vrachtauto’s door hun 

nauwe straat. Ze hebben nu een groep gevormd om te 

bekijken hoe ze met de gemeente verbetering in de 

toestand kunnen brengen. De wijkvereniging is er ook bij 

betrokken. (KvdV) 

 

Pieterskerk - Hulp in tuin  

De Pieterskerk is het markante middelpunt van onze wijk. 

De kerk is opgeknapt, evenals de tuin er om heen. Maar 

voor een regelmatig onderhoud ontbreken blijkbaar de 

middelen. Daarom heeft een groepje vrijwilligers zich 

erover ontfermd. Zij willen daar graag assistentie bij. 

Wie wil meehelpen de tuin rond de Pieterskerk te 

onderhouden? U kunt zich vanaf 10 oktober melden bij 

Johanna Huysman, telefoon (’s avonds): 071-5156986; 

@-mail: johanna.s@hccnet.nl. (CB) 

Pieterskerk 

 

Rapenburg - Hotel Rapenburg 48 

Lange tijd hebben we niets gehoord over Rapenburg 48. 

Is het pand al verkocht of staat het allemaal stil? Navraag 

bij het projectenbureau dat de gemeente heeft ingehuurd 

leert dat één van de ondernemers die er in had willen 

investeren zich heeft teruggetrokken. Hij had een mooi 

uitgewerkt plan voor een appartementenhotel, maar de 

gemeente heeft zijn concept afgewezen. Een telefoontje 

met Janneke Moonen, mede - projectbegeleider, levert 

alleen op dat daar niets over gezegd mag worden. Maar 

hoe staat het er dan nu voor? “De procedure is vertraagd, 

het duurt langer dan we hadden verwacht. De hoop is nu 

gevestigd op het najaar”, aldus de gemeente. Er vinden 

nog steeds onderhandelingen plaats met belangstellenden, 

maar hoeveel dat er zijn mag niet worden gezegd. Veel 

kunnen het er niet meer zijn. Janneke Moonen kondigde 

aan, dat de gemeente eind september weer een 

informatiebijeenkomst organiseert voor de omwonenden. 

(CB)  

 

Papengracht 

Bewoners van de Papengracht hebben het na de vakantie 

weer zwaar te verduren. Overal fietsen van uitgaande 

jongeren, lawaai en vernielingen. Kapotte straatverlichting 

in de buurt en te vroeg buiten gezette vuilniszakken 

vergroten de ergernis. De gemeente is al op de kapotte 

lantaarns aangesproken, maar opgelost is er niks. (MP)  

 

ACADEMIEWIJK   

Kaiserstraat - Van der Klaauwtoren  

De universiteit zal, na verlening van de aangevraagde 

bouwvergunning door de gemeente, een zogeheten 

‘tender’ uitgeschrijven voor een plan om het terrein van 

het oude Van der Klaauwtoren en de faculteit biologie 

aan de Kaiserstraat te bebouwen, uitgaande van de sloop 

van de toren. Architect Patrick Colly en diens 

ontwikkelaar zullen een plan-- inclusief fiananciering--

indienen waarbij de toren gespaard wordt en het terrein 

harmonieus met de buurt en het terrein van de 

Sterrewacht wordt verbonden. Hun plan past ook gooed 

in de Visie Leidse Singels. Colly heeft gesprekken met de 

universiteit en de gemeente gevoerd. Stadsbouwmeester 

Maarten Schmitt steunt zijn plan. STIEL heeft de toren 

bij de verkiezing op de Open Monumentendagen van 

2011 in de categorie Jonge Monumenten als niet-

woonobject voorgedragen. Er kon toen op gestemd 

worden via het formulier in het informatieboekje. Daarin 

is ook de beschrijving van het monument te vinden. 

Adhesiebetuigingen zijn nog steeds welkom 

(www.flinterdiep.nl of info@pieterswijk.nl ). (CB & 

MP) 

    

LEVENDAAL-WEST  

Boisotkade en Jan van Houtkade  

In de Visie Leidse Singels, de uitwerking van de Structuurvisie 

van de gemeente uit 2005, gaan de Jan van Houtkade en 

Boisotkade deel uitmaken van de groene band van Singels 

rond onze binnenstad. Die zouden als de plannen 
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doorgaan het langste park van Nederland vormen. De 

taluds van de Jan van Houtkade en Boisotkade worden 

dan verbreed, er komen meer bomen, de oude, 

middeleeuwse stadsmuren worden weer zichtbaar 

gemaakt en er komt een wandelpad, mogelijk een 

vlonderpad langs het water. De oversteek van Jan van 

Houtkade naar de Boisotkade - nu een lelijke en 

gevaarlijke klinkervlakte - wordt in dat wandelpad 

opgenomen. Hoe het terrein van de oude Van der 

Klaauwtoren en het biologielaboratorium van de 

universiteit hierin past, en of je vandaar het terrein van de 

Sterrenwacht op kan en de 5e Binnenvestgracht is nog 

niet duidelijk. Het plan is via Internet te bekijken en heeft 

onlangs ter visie gelegen, we zijn benieuwd naar de 

reacties. (MP) 

 

Doezastraat 

Voormalig hoofdkantoor Drukkerij Sijthoff  

Een groep enthousiaste mensen wil het voormalige 

hoofdkantoor van Drukkerij Sijthoff kopen om er een 

cultureel centrum in te maken en een biologisch eetcafé. 

Ook zouden er appartementen in komen. Het is de 

bedoeling het centrum zonder subsidie van gemeente, 

provincie of rijk te laten draaien. Onze wethouder van 

cultuur, J. J. de Haan is enthousiast. Meer informatie 

vindt u elders in dit blad. (CB) 

 

Garenmarkt - Ondergrondse parkeergarage  

Heel veel meer auto’s onder en boven de Garenmarkt? 

Als de planning uitkomt, neemt de Gemeenteraad in 

maart volgend jaar een beslissing over de aanleg van twee 

ondergrondse parkeergarages: één onder de 

Lammermarkt en één onder de Garenmarkt. Per saldo 

zouden er 1000 nieuwe parkeerplaatsen rond het centrum 

bij kunnen komen, waarvan 400 extra onder de 

Garenmarkt. Als de Gemeenteraad tijdig groen licht geeft 

voor dit miljoenenproject dan zou de bouw direct na de 3 

oktoberviering in 2013 kunnen beginnen. Het moet dan 

wel meezitten, want de bestemmingsplannen moeten  

veranderd worden en er moeten zich geen onverwachte 

tegenslagen voordoen.  Is het een goed plan? Veel hangt 

af van de vraag in welke behoefte deze parkeerplaatsen 

voorzien. Is dit de behoefte van aspirant kopers uit de 

omgeving van Leiden die in de auto naar de Leidse 

binnenstad komen als er mooie parkeergelegenheden zijn, 

om vervolgens de Euro’s flink te laten rollen, dan heeft 

de stad er veel aan. Maar dit staat niet vast. Als het vooral 

Leidenaars zijn die er gaan parkeren, schieten we er niet 

zoveel mee op. Dat geldt ook als mensen uit de regio de 

auto pakken in plaats van het openbaar vervoer om naar 

de Leidse binnenstad te gaan. Hier is nooit naar gekeken. 

Er is een wijd verbreid geloof: meer parkeerplaatsen is 

altijd goed voor de stad. Ja, misschien. Een parkeergarage 

is duur, de exploitatie voorlopig verliesgevend en de 

aanleg onomkeerbaar. Hier moeten we niet over één 

nacht ijs willen gaan. 

 

Garenmarkt of Singel  

Een tweede vraag is waarom de garage onder de 

Garenmarkt moet komen. Bouwtechnisch is het niet 

duurder om de garage onder de Singel bij de Jan van 

Houtbrug aan te leggen. Omdat daar een (veel) grotere 

oppervlakte kan worden gebruikt, zijn er minder 

bouwlagen nodig dan onder de Garenmarkt zelf. Dat is 

een stuk goedkoper. Waarschijnlijk is het ook 

gemakkelijker om een goede plaats te vinden voor de in- 

en uitritten dan op de hoeken van de Garenmarkt. Met 

een aanleg onder de Singel, zou de Garenmarkt autovrij 

kunnen worden en een gezellig plein worden dat publiek 

aantrekt in plaats van afstoot. Het idee zou al eens eerder 

zijn geopperd, maar in de ijskast zijn gezet. Misschien 

moeten we het daar weer uithalen, vooral als de aanleg 

van de parkeergarage moeilijker wordt dan gedacht. 

Maar zelfs zonder te kijken naar de feitelijke behoefte, en 

zonder na te gaan of onder de Zoeterwoudse Singel geen 

betere plek is, moet er heel veel onderzocht worden. Wat 

zullen we in de ondergrond aantreffen? Kunnen de 

funderingen van de gebouwen om de Garenmarkt heen 

de bouwactiviteiten verdragen? Hoe hoog komt het 

grondwater, en waar stroomt het naar toe? Wat kan er 

gebouwd worden, hoeveel bouwlagen zullen er nodig zijn 

om aan het aantal van 400 extra parkeerplaatsen te 

komen. Hoeveel kost dat? En wat doen we met de 

parkeerplaats voor die grote trucks op het Levendaal? 

Maar het echte ingewikkelde probleem wordt hoe de in- 

en uitritten zo geplaatst kunnen worden dat de garage 

bereikbaar blijft en het verkeer over het Levendaal, 

Korevaarstraat en Hooigracht er niet teveel last van heeft. 
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Als het verkeer op drukke momenten vast komt te zitten, 

krijg je de garage niet eens vol. Wat gaat er gebeuren met 

de verkeerscirculatie door de Raamsteeg en (ik durf het 

bijna niet op te schrijven) de Hoefstraat? Meer vragen 

dan antwoorden voorlopig. Ik denk dat het alleen maar te 

hopen is dat er niet teveel onzekerheden overblijven 

tegen maart 2012, wanneer de “go / no go”-beslissing 

genomen moet worden. Maar het gemeentebestuur heeft 

haast, heel veel haast. 

 

Bewonersparticipatie 

Er komen gelegenheden waarop de omwonenden en 

andere belangstellenden uitvoerig worden ingelicht en 

hun zegje kunnen doen. Over de gevolgen voor de wijk 

en naaste omgeving, over de risico’s van het bouwen 

voor fundamenten en gevels, en hoe de hinder van de 

bouw kan worden beperkt. Hoe het overleg met 

omwonenden georganiseerd wordt is nog niet bekend. 

Daarover mogelijk een volgende keer. Ondertussen is het 

niet locatie afhankelijke deel van het Programma van 

eisen opgesteld. De Gemeenteraad zal zich daar op 8 

september over uitspreken. De komende maanden moet 

er erg hard gewerkt worden aan de voorbereiding van het 

besluit om al dan niet te gaan bouwen. In maart 2012 

moet het duidelijk zijn of er een exploitatie van de 

ondergrondse garages mogelijk is, of er kans is op het 

uitbesteden van die exploitatie, en onder welke 

voorwaarden, en hoeveel dit de gemeente allemaal zal 

kosten. Het worden spannende tijden. (JP) 

 

OVERLEG  

Buurtkader (overleg wijkverenigingen en politie) 

Op 21 april was het halfjaarlijkse overleg van politie en 

binnenstadwijkverenigingen. SLS wonen presenteerde 

hun huisregels. Wat onze wijk betreft is de overlast 

besproken van de cafés Next en de Oude Harmonie op de 

Papengracht, zich misdragende jongeren en studenten in 

de Doelensteeg, op het Cleveringaplein en het Gerecht. 

Ook het nachtelijk lawaai en wangedrag van studenten die 

de sociëteiten van Quintus of Minerva verlaten is 

besproken.  

Bij klachten deelt de politie gele of rode kaarten uit, wat 

bij herhaling tot harde maatregelen kan leiden. Melding 

bij de horecalijn of milieuklachtenlijn van de 

gemeente helpt. De telefoonnummers vindt u op de 

achterkant van deze krant. Het volgende overleg is op 

27 oktober. Punten kunt u opgeven middels 

info@pieterswijk.nl (JM) 

Districtsraad (wijkverenigingen en gemeente) 

Van Districtsraden naar Burgerparticipatie 

Naar aanleiding van het raadsvoorstel Publieksparticipatie 

hebben verschillende wijkverenigingen in augustus 

gezamenlijk een reactie gestuurd, opgesteld door Jaap van 

Meijgaarden, voorzitter van wijkvereniging Pancras. Het 

raadsvoorstel Publieksparticipatie is een initiatief van 

D66, PvdA, Groen Links, SP en Leefbaar Leiden als 

alternatief voor de Districtsraden en geeft in een 

conceptverordening de regels aan waarbinnen de burger 

kan participeren. Het doel is om burgers ‘tijdig te 

betrekken bij agendering, ontwikkeling, besluitvorming en 

waar mogelijk, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk 

beleid.’ De raadsleden hebben de Utrechtse 

participatiestandaard als voorbeeld genomen. Dat houdt 

in dat er een hiërarchie van inspraak geldt: van alleen 

geïnformeerd worden tot inspraak bij het beleidsplan. De 

gemeente dient de burgers bij elk beleidsplan al in een 

vroeg stadium in te lichten en direct aan te geven wat de 

participatiekaders in dit geval zijn, en welk traject gevolgd 

zal worden. In de reactie laten de wijkverenigingen onder 

andere weten dat zij zich in grote lijnen in het voorstel 

kunnen vinden, maar dat zij in het raadsvoorstel een 

structuur missen voor overleg tussen gemeente en 

burgers. Daarom wordt naast enkele opmerkingen over 

het raadsvoorstel zelf voorgesteld om het Buurtkader 

overleg van twee maal per jaar uit te breiden tot vier keer 

per jaar en aan dat overleg zaken in de sfeer van 

publieksparticipatie toe te voegen. Ook blijft een 

contactpersoon in de gemeente naar voorbeeld van de 

districtsmanagers noodzakelijk. (CB&JM) 

 

Evenementen 

Zoals in de vorige Stadskrant vermeld, hebben we samen 

met de andere wijkverenigingen van de binnenstad een 

zienswijze ingediend op het nieuwe evenementenbeleid. 

Daarna, in mei, is dat nieuwe beleid besproken in de 

Raadscommissie. We hebben toen gebruik gemaakt van 

het spreekrecht om ons standpunt nog eens naar voren te 

brengen. De commissie kon zich wel vinden in het 

nieuwe beleid, wat inhoudt dat er in de binnenstad nog 

maar een evenement van categorie 3 mogelijk is. Er lijkt 

kortom meer oog te zijn voor de belangen voor 

omwonenden. 

 

Bezwaar vergunning 2010 

Vorig jaar had Estaminet Schommelen in de 

Lokhorststraat vlak voor 3 oktober een vergunning 
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gekregen om 3 dagen lang een band te laten spelen op het 

Gerecht. Samen met 39 omwonenden hebben we daar 

bezwaar tegen gemaakt. De commissie voor beroep- en 

bezwaarschriften hield op 10 december vorig jaar een 

hoorzitting waarin alle bezwaarmakers de gelegenheid 

kregen een en ander toe te lichten. Pas kort geleden, op 

18 juli, is het verslag van die hoorzitting met het advies 

van de commissie verschenen. Dat advies was om de 

bezwaren gegrond te verklaren. Met de belangen van de 

omwonenden was onvoldoende rekening gehouden en de 

commissie betwijfelt bovendien sterk of het Gerecht wel 

geschikt is voor een categorie 2 evenement. Op het 

moment van het schrijven van dit stukje heeft de 

burgemeester nog geen beslissing op het bezwaar 

genomen. Intussen heeft het café voor komende 3 

oktober weer een vergunning aangevraagd, dit keer voor 

4 dagen. We blijven dit uiteraard kritisch volgen, samen 

met de omwonenden. (EvL) 

 

3 oktober 2011 

Voor 3 oktober wordt dit jaar voor het eerst met een 

aparte evenementenkalender gewerkt. Medio juni 

verscheen de ontwerpkalender. Tot onze schrik bleek de 

hele binnenstad te zijn aangewezen voor categorie 3 

evenementen, en wel van vrijdag 30 september tot en met 

maandag 3 oktober. Op vrijdag en zaterdag mag de 

muziek tot 2 uur ’s nachts, op zondag tot 11 uur ’s 

avonds en op maandag tot 1 uur ’s nachts aan. Uiteraard 

hebben we hier een zienswijze ingediend die erop neer 

kwam dat dit wel 

al te veel van het 

goede is.  

Anderen hebben 

ook een kritisch 

geluid laten 

horen: de VVE 

van het 

Kruytschip op de 

Garenmarkt 

bijvoorbeeld en 

bewoners van het 

Gerecht.  

Intussen horen 

we van steeds 

meer binnenstadbewoners dat ze deze keer de stad willen 

ontvluchten. Dat is wel erg sneu. 3 oktober is toch een 

feest voor alle Leidenaars, ook degenen die in de 

binnenstad wonen?  

 

Rapenburgconcert 2011 

Dat hebben we ook weer gehad, het Rapenburgconcert. 

Het viel wel mee, dit jaar. Het weer zat niet mee. 

Vrijdagochtend tuurde organisator Kievit de Jonge van 

Pasadena Productions mismoedig naar de donkere hemel. 

Hij zag de bui al hangen. Maar vrijdagavond was het nog 

droog. Vrijdagavond bracht een programma ‘met een 

vleugje Toots’ (Eric Vloeimans, naar men zegt één van de 

beste Nederlandse trompettisten op dit moment, gevolgd 

door o.a. ‘Ape not Mice’)  lichte, plezierige  jazz op een 

goed te verdragen geluidssterkte. Zaterdagavond was de 

geluidssterkte enige decibellen opgedraaid. Om boven het 

geluid van de regen en de donder uit te komen? De 

ramen trilden in hun sponningen van lichte opwinding. 

Nu traden pop bands op zoals Mac Alistair en Fitch. Veel 

bezoekers waren er op beide avonden niet. Op het 

midden van de tweede avond hooguit zo’n 200 mensen 

die schuilend onder de partytenten er nog wat van 

probeerden te maken. De avond werd klokslag twaalf uur 

afgesloten door DJ Sparkling Aetercrombie. Het wordt 

een steeds sneuer vertoning, dit evenement.  

Tegelijkertijd zouden de Leidse Waterdagen 

plaatsgevonden hebben. Waterdagen waren het. Het 

kwam met bakken uit de hemel, reden om de 

muziekboten af te gelasten. (CB)  

Leidse Waterdagen 

Tegelijkertijd zouden de Leidse Waterdagen 

plaatsgevonden hebben. Waterdagen waren het. Het 

kwam met bakken uit de hemel, reden om de 

muziekboten af te gelasten. Dat evenement viel dus 

letterlijk in het water, niks kwam van de grond. (CB)   

 

Studenten 

Afspraken met de studenten van Gerecht 12 

Een overleg tussen SLS Wonen, 3 vertegenwoordigers 

van het studentenhuis Gerecht 12, een bewoner van het 

Gerecht en twee bestuursleden van de wijkvereniging 
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(Jacqueline Mos en Clariet Boeye) heeft geleid tot een 

aantal afspraken. De afspraken kunnen samengevat 

worden in één algemene gedragsregel: rekening houden 

met de omgeving. Specifieke afspraken: geen woonkamer 

meer inrichten midden op straat, geen muziek op straat, 

gesprekstoon laag houden en bij het gebruik van een 

vuurkorf letten op de rook. Aanleiding voor het gesprek 

was een langdurig conflict tussen bewoners en studenten 

over overlast. Zulke afspraken zouden ook met het 

studentenhuis op Gerecht 5 gemaakt moeten worden, 

want ook dat huis geeft regelmatig aanleiding tot 

klachten. Ook zij hebben zich aan de Algemene 

Plaatselijke Verordeningen te houden. (CB) 

 

RGL 

Op 4 juli liet de gemeente de wijkvereniging per brief 

weten dat de provincie vooralsnog het oostelijke deel van 

de RGL over het bestaande spoor wil aanleggen. Het 

westelijke deel zou een ‘vertrambare’ busbaan worden. 

Dat betekent dat de RGL niet door onze binnenstad 

komt. In het najaar zal de provincie meer helderheid 

geven over de plannen. 

 

Ingezonden 
L.S.V. MINERVA 

 

Geachte buurtbewoners, 

Met de meest hectische weken van het jaar wat betreft 

studentenevenementen achter de rug, informeer ik u 

graag over de samenwerking tussen de politie en de 

verschillende Leidse studentenverenigingen. De 

afgelopen jaren is er zeer goed contact geweest tussen de 

politie Hollands-Midden en de diverse 

studentenverenigingen in Leiden. Er is jaarlijks een 

contactmoment tussen de wijkagent, Willem van Vliet en 

de verschillende studentenverenigingen met een Sociëteit. 

De studentenverenigingen geven daar de data van de 

verschillende evenementen die zij door het jaar heen 

organiseren te kennen, zodat de politie hierop kan 

inspelen met het mobiliseren van meer agenten. Hiermee 

proberen de politie én de studentenverenigingen 

eventueel overlast veroorzaakt door het evenement te 

bestrijden. 

De Leidse Studenten Vereniging Minerva heeft de 

afgelopen jaren deze samenwerking meer proberen te 

intensiviseren. Op de grote feesten die aan het begin van 

het jaar met de politie worden besproken hebben de 

diverse extra dienstdoende agenten samen met de 

organisatoren van het feest rondes in de buurt gelopen. 

Op deze manier probeert de L.S.V. Minerva én de politie 

overlast voor buurtbewoners van de Pieters- & 

Acedemiewijk tegen te gaan.  

Het is voor u ook goed om te weten dat ook door het jaar 

heen intensief contact is tussen wijkagent Van Vliet en de 

L.S.V. Minerva. Wanneer er klachten zijn over studenten, 

proberen wij samen de veroorzakers aan te spreken op 

verkeerd gedrag. De L.S.V. Minerva wil u dan ook 

adviseren contact op te nemen met wijkagent van Vliet of 

het nummer 0900-8844 in het geval van 

studentenoverlast. De wijkagent zal dan, wanneer de 

daders bekend zijn, contact kunnen opnemen met de 

L.S.V. Minerva of andere Verenigingen. Bewezen 

overlastveroorzakers kunnen op die manier in veel 

gevallen ook intern worden aangesproken op de 

Vereniging voor onjuist gedrag buiten de Sociëteit. 

Samen proberen wij overlast tegen te gaan, maar we 

kunnen helaas een 100 % overlastvrije binnenstad niet 

garanderen. Wij willen dan ook middels dit schrijven onze 

excuses aan u aanbieden voor wanneer u overlast heeft 

ondervonden tijdens deze rumoerige weken en in het 

bijzonder de El-Cid week. Het gesprek over hoe overlast 

in de toekomst meer beperkt kan worden gaan wij zeer 

graag aan. 

Nils Rurenga, Praeses Collegii, L.S.V. Minerva 

 

Naschrift redactie door Clariet Boeye 

Tijdens de El Cid week zijn er bij de wijkvereniging 

diverse klachten van omwonenden over geluidsoverlast 

veroorzaakt door de studentenverenigingen Minerva en 

Augustinus binnengekomen. De discussie hierover met 

de (scheidende) praeses van Minerva Nils Rurenga was de 

aanleiding tot bovenstaande brief. De brief getuigt 

weliswaar van goede bedoelingen, maar nodigt ons ook 

uit tot enkele kanttekeningen. Niet alleen tijdens de El 

Cid week hebben bewoners last van geluidsoverlast. 

Steeds meer Minervahuizen maken van de straat hun 

borrel- en barbecue- hangplek en vinden dat dat 

onmogelijk zonder versterkte muziek kan. Daarbij wordt 

steevast het argument gehanteerd dat dit huis maar een 

maal per jaar zo’n borrel, barbecue, of feestje houdt. 

Afgezien van het feit dat dat lang niet altijd waar is, loopt 

het ook nog flink op met pakweg dertig studentenhuizen 

in het centrum. Ook studenten hebben zich te houden 

aan de wettelijke regels waar onder valt dat muziek op 

straat zonder evenementenvergunning niet mag. ◄ 
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Ingezonden 
 

CO VERHOOGPRIJS 2011 

 

De jury van de Co Verhoogprijs vraagt om voordrachten 

voor de jaarlijkse Leidse vrijwilligersprijs: de Co 

Verhoogprijs. De uitreiking is op de Internationale 

vrijwilligersdag, woensdag 7 december, in de Burgerzaal 

van het Stadhuis. Een voordracht doen is zó gebeurd! 

 

De Co Verhoogprijs is een eerbetoon aan alle vrijwilligers 

van Leiden die zich belangeloos inzetten voor anderen en 

daarmee bijdragen aan een leefbare samenleving. Weet u 

iemand – of een groep mensen – die de prijs verdient?  

Een voordracht is zo gedaan. We hebben het gemakkelijk 

gemaakt voor u. Zie de website: www.coverhoog-

prijs.nl, of de folder met een voordrachtformulier. Deze 

is onder andere verkrijgbaar bij iDOE, Breestraat 15 (tel. 

071-516 04 77), of op de vrijwilligersmarkt in de 

Hooglandse kerk,  zaterdag 24 september.   

 

De prijzen worden uitgereikt in drie categorieën:  

1. maatschappelijk/sociaal 

2. cultuur, educatie, natuur en milieu 

3. sport en recreatie.  

 

Een jury beoordeelt de voordrachten. De tien kandidaten 

met de hoogste score krijgen een geldbedrag. Degene met 

de meeste jurypunten ontvangt de hoofdprijs: een 

bronzen beeldje van Piet de Boer.  

De Jury heeft met ingang van 2011 ook een 

aanmoedigingsprijs voor jongeren tot en met 27 jaar 

ingesteld.  In de jongerencategorie worden maximaal drie 

winnaars aangewezen, die eveneens een geldbedrag 

krijgen. Ken je een jongere of een groep jongeren die zich 

vrijwillig inzetten bij sportclubs, festivals, of kunst & 

cultuur, meld ze dan aan. 

 

Voordragen kan tot en met 31 oktober 

 

 

Ingezonden 
 

CIRCULATIEPLAN LEVENDAAL-WEST 

 

Op dit moment buigt de Raad van State zich over het 

circulatieplan, we verwachten de uitspraak pas half 

september. Wij hebben een mail adres geopend waar u al 

uw vragen, op- en aanmerkingen, foto’s etc. naar toe kunt 

sturen. Dit mailadres is:  

Garenmarkt@hotmail.nl ( let op! Het is hotmail.nl ) 

We gaan er van uit dat u de uitspraak te zijner tijd 

uitgebreid in de lokale kranten kunt lezen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Willem van der Heijden en Ron Verberg 

  

Ingezonden 
 

LEIDSE SPANJAARDEN 

Te zien in Regionaal Archief Leiden  

 

Bij de entree van het Regionaal Archief Leiden (RAL) op 

de Boisotkade is van donderdag 25 augustus t/m zaterdag 

5 november een kleine presentatie te zien van 

archiefstukken en prenten uit de collectie van het RAL 

die verwijzen naar Spanjaarden in Leiden vóór en na het 

beleg en ontzet.  

Aanleiding is de fototentoonstelling over huidige Leidse 

Spanjaarden in de Drie Octoberstraat, die door fotografe 

Alicia Fernández Solla, een Spaanse die bijna 10 jaar in 

Leiden woont, in het kader van de 3 oktoberviering 

wordt georganiseerd. 

Tijdens de Maand van de Geschiedenis (thema ‘Ik en 

Wij’) zal Alicia Fernández Solla een lezing houden over 

Spanjaarden in Leiden in de filmzaal van het RAL 

(zaterdag 8 oktober 11.00-12.00 uur).  

 

Nadere informatie: Regionaal Archief Leiden: 

info@arrchiefleiden.nl of 071-5165355 (Susan Suer of 

Benata Hengstmengel). 
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Ingezonden 
 

NIEUWE BESTEMMING DOEZASTRAAT 1B 

Voormalig hoofdkantoor Drukkerij Sijthoff  

Een groep van zes enthousiaste mensen is bezig 

Doezastraat 1b, een deel van de voormalige Sijthoff 

Drukkerij, aan te kopen. De bedoeling is om er een 

cultureel centrum met eetcafé te vestigen. 

De groep organiseert al enige jaren tentoonstellingen en 

lezingen en zoekt naar een vaste plek voor deze 

activiteiten. Doezastraat 1b biedt alle ruimte om de 

plannen voor zo’n cultureel centrum te realiseren.  

 

Plannen 

Dit zijn in grote lijnen de plannen: aan de voorzijde van 

het pand komt een biologisch eetcafé, dat geopend zal 

zijn van 11.00 tot 21.00 uur. De bedoeling is dat daar 

naast koffie en thee met taart, ook geluncht en eenvoudig 

gedineerd kan worden voor een schappelijke prijs. Aan de 

achterzijde van het pand komt een ruimte voor 

tentoonstellingen, lezingen en concerten. Ook kunnen er 

cursussen gegeven worden. Boven deze ruimte komt een 

dakterras. Daarnaast zullen er drie huurappartementen 

gerealiseerd worden op de bovenverdieping. 

In de zomer zouden er concerten georganiseerd kunnen 

worden in het Van der Werf park vóór het Centrum. 

Onze opzet is om zonder subsidie van gemeente of 

provincie de stad Leiden een boeiend en gevarieerd 

programma aan te bieden. De huur uit de appartementen 

en de winst uit het eco-café moeten de culturele 

activiteiten mogelijk maken. 

 

Er is inmiddels een goed contact gelegd met de 

wethouder van cultuur Jan-Jaap de Haan. Hij heeft zich 

enthousiast getoond over onze plannen.  

We hopen met dit centrum een bijdrage aan de culturele 

verlevendiging van de wijk te geven. We staan open voor 

suggesties. Daarvoor kunt u zich per email wenden tot 

Frits Watjer: fritswatjer@orange.nl en Jan de Boon: 

jandeboon@dewerkplaatsgsb.nl 

 

Namens onze stichting, Frits Watjer en Jan de Boon 
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Achtergrond 
 

Aan dit nummer werkten mee | Jacques van Alphen, 

Pascal ter Beeke, Rita Blankenberg, Clariet Boeye, 

Ruurd Halbertsma, Hans Heestermans,  Isaäc 

Neuteboom, Marjolijn Pouw, Paul Zonneberg, Peter 

van Zonneveld 

Berichten |Clariet Boeye, Franceline Hendrikse - 

Pompe, Eveline van Lottum, Jacqueline Mos, Jan 

Pieters, Marjolijn Pouw, Koert van der Velde. 

Foto’s en illustraties |Archief Isaäc Neuteboom, 

archief  Jacketz the baked potato shop, Carlo van Praag, 

Regionaal Archief Leiden, Rijks Museum van 

Oudheden, Karine Verloren van Themaat, Peter van 

Zonneveld  

Ingezonden | Jan de Boon en Frits Watjer (Cultureel 

Centrum Doezastraat), Joop Gerritsen (Co 

Verhoogprijs), Willem van der Heijden en Ron Verberg 

(Garenmarkt), Benata Hengstmengel (RAL), Nils 

Rurenga (L.S.V. Minerva)  

 

Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 28 

november 2011 bij info@pieterswijk.nl  of postbus 

11016, 2301 EA Leiden onder vermelding van Hart van 

de Stadskrant.  

 

Belangrijke telefoonnummers 

• Evenementenklachtenlijn 071 5661600 

• Graffitimeldlijn    071 5322878 

• Horeca klachtenlijn  071 5167015 

• Politie     0900 8844 

• Servicepunt Burgerzaken en 071 5165500 

 Belastingen 

• Servicepunt woonomgeving 071 5165501 

 (afval, kapotte straatverlichting e.d.) 

• Servicepunt bouwen en wonen 071 5165502 

• Servicepunt parkeren   071 5165503 

• Servicepunt Zorg   071 5165506 

• Servicepunt Bedrijven   071-5165509 

• Servicepunt Inburgering   071 5167317 

• Milieuklachtenlijn (kantooruren) 071 4083666 

• Milieuklachtenlijn  0900 8844 

 
De wijk 
De Pieters- & Academiewijk en Levendaal West vormen het 
zuidwestelijke deel van de Leidse binnenstad. De Botermarkt, 
Vismarkt, Aalmarkt, Boommarkt, Galgewater, Witte Singel, 
Korevaarstraat en het Gangetje vormen de grenzen met de 
andere wijken.  

De Vereniging 
Vereniging voor Pieters- & Academiewijk en Levendaal West, 
Postbus 11016, 2301 EA Leiden 
Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 Rijnland 
Website: www.pieterswijk.nl 
@-mail: info@pieterswijk.nl 
 
De Vereniging Pieters- & Academiewijk en Levendaal-west 
tracht de leefbaarheid en het welzijn van de wijk en haar 
bewoners te bevorderen. Bewoners kunnen lid worden van de 
vereniging, anderen donateur. Op de jaarlijkse 
ledenvergadering in het voorjaar legt het bestuur 
verantwoording af aan de leden, komen knelpunten in de wijk 
aan de orde en wordt het beleid van de vereniging bepaald. 
 
Erelid: J.J.M. Gerritsen 
 
Lid worden 
U kunt lid worden door het overmaken van € 4,-- per 
eenpersoonshuishouden of  € 5,50 Euro voor een huishouden 
van meer personen, op giro 3664416 van de vereniging, onder 
vermelding van VVP&A, lidmaatschap of donateur. Meer 
mag ook. 
 
Bestuur 

• Jacqueline Mos, voorzitter ~ horeca en evenementen, 
buurtkader overleg en districtsraad,  studenten 

• Clariet Boeye, secretaris ~ redactie Hart van de Stadkrant, 
districtsraad, studenten 

• Hans Crone, penningmeester ~ administratie 
• Eveline van Lottum, bestuurslid ~ horeca en 

evenementen, studenten 
• Jan Pieters, bestuurslid ~ verkeer en vervoer, bouwen 

en wonen 
• Koert van der Velde, bestuurslid ~ bouwen en wonen, 

verkeer en vervoer 
• Jan O. Verbaan, bestuurslid ~ horeca en evenementen, 

verkeer en vervoer 
 
Redactie Hart van de Stadkrant 

• Vincent van Amerongen 
• Clariet Boeye 
• Marjolijn Pouw 
 
Hart van de Stadkrant  
De Hart van de Stad krant is een uitgave van de 
wijkvereniging. De krant verschijnt vier maal per jaar in een 
oplage van 2500 en wordt in de wijk huis aan huis bezorgd. 
Daarnaast wordt een groot aantal exemplaren verspreid onder 
bestuur en ambtenaren van de gemeente Leiden en donateurs.  
Kopij voor de krant per @-mail of post sturen naar de 
redactie. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in 
te korten.  
 
Website 
Ontwerp | Lokaal 7a 
Techniek | Hans Crone 
Inhoud | Hans Crone en Marjolijn Pouw 
 
Advertenties 
Voor het adverteren in de wijkkrant kunt u contact opnemen 
met de penningmeester. De krant wordt gedrukt door 
drukkerij Van der Linden. 
 


