
 

 

Door Peter van Zonneveld 

 
Wat is er zo bijzonder aan de Hooglandse kerkgracht? 
 
“Als je vanaf het bruggetje over de Oude Rijn komt, ziet alles er daar zo prachtig uit: de 
Hooglandse Kerkgracht met zijn kleine steentjes en kinderhoofdjes, schijnbaar taps 
toelopend naar de kerk toe, die daar indrukwekkend oprijst aan het eind. Vooral op een 
vroege zomerochtend, als het zonlicht er op valt. Wie naar die aquarel van Schouten kijkt, 
ziet dat er sinds 1782 maar weinig veranderd lijkt. Meteen links had je vroeger Stoom-Boek 
en Steendrukkerij Eduard IJdo, waar de feestwijzers voor 3 oktober werden gedrukt. Als 
jongen kon je geld verdienen door ze rond te brengen. (Boudewijn Büch gebruikte dat 
woord ‘feestwijzer’ trouwens bij voorkeur om het mannelijk deel aan te duiden, schiet mij 
nu te binnen). Op nummer 22 woonde vanaf 1836 professor Jacob Geel, die niet alleen 
geleerde en bibliothecaris, maar ook een groot voordrachtskunstenaar was. Ik heb daar 
binnen wel eens een kijkje mogen nemen. Je voelde er nog helemaal de sfeer van de 
negentiende eeuw. Iets verderop de beslotenheid van het Mierennesthofje, dat zijn naam 
dankt aan de intensieve bewoning in de zeventiende eeuw. Later woonde daar een vriendin 
van mij. Nu moet je geloof ik aanbellen, maar vroeger kon je zo doorlopen.” 
>>Lees verder op volgende pagina 
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Veel herinneringen? 
“Ja, zo roept bijna elk huis wel herinneringen op. Vooral 
dat pand op de hoek van de Moriaansteeg, vlakbij de 
kerk, waar de dansschool van Evert Castelein gevestigd 
was. Hoeveel Leidenaren hebben daar niet hun eerste 
danspassen geleerd. Ik hoor nog de krakende stem van 
de oude Castelein: ‘In de wals, de twèède, de dèrde!’ 
Toen mijn broer en ik er heen gingen, in september 
1964, nam mijn vader ons apart. ‘Denk erom’, zei hij, 
‘de leukste meisjes zijn het eerste weg. Dus je moet snel 
zijn.’ Ik was net zestien geworden. Daar gingen we, in 
onze blauwe pakken en onze Schotse geruite dasjes. De 
dansles vond plaats in de bovenzaal. Aan de ene kant de 
meisjes, aan de andere kant de jongens. Wanneer je 
naam genoemd werd, moest je naar voren stappen en 
een lichte buiging maken. Van de dames werd een 
elegante revérence verwacht. Ik had de les van mijn 
vader goed onthouden. Toen mijnheer Castelein die 
eerste dag zei: ‘Nu kiest iedere heer een dame’, snelde ik 
naar de overkant. Ik zie nog het verbijsterde gezicht van 
mijn uitverkorene. Alle andere jongens zaten nog. Ze 
heette Marlies Ponsioen, ze kwam uit Alphen aan de 
Rijn, en ze was heel mooi. Ik geneerde mij dood. 
 

 
Dansschool Evert Castelein aan de Hooglandse Kerkgracht begin jaren 
60, fotograaf onbekend 

Later moest ik daar opeens weer aan denken toen ik in 
het boek Indië vaarwel van Pans Schomper iets las over 
een Japans bordeel. Voordat hij geïnterneerd werd, was 
hij in Bandoeng, zestien jaar oud, nieuwsgierig naar wat 
zich daar in zo’n huis afspeelde. Zijn vriendje en hij 
gluurden door een kier van een gordijn en zagen een 
ruime kamer met aan weerszijden een rij stoelen tegen 
de wand. Aan de ene kant zaten de dames, blank, bruin 
en zwart. Aan de andere kant de Japanners. De man die 
aan de beurt was om een keuze te doen, stond op en 
boog naar de vrouw zijner begeerte, waarna de vrouw 
eveneens opstond en boog, ‘om tenslotte samen te 
verdwijnen teneinde op de bovenste verdieping de liefde 
te bedrijven.’ Bij dansschool Castelein gebeurde dat 
natuurlijk niet. De les werd immers al gegeven op de 
bovenverdieping.” 
 
Wat heb je daar geleerd? 
“We hebben daar vooral klassieke dansen geleerd:, de 
Engelse wals, de foxtrot, de quickstep, de tango zelfs 
meen ik. Moderne dansen, zoals de rock and roll en de 
twist, daar zag de heer Castelein niets in. En dan de 
quadrille, niet te vergeten. Wanneer ik naar Pride en 
Prejudice kijk, en daar de gezusters Bennett zo gracieus 
samen met de ongenaakbare Mr. Darcy rond zie 
trippelen, denk ik: ja, dat moesten wij vroeger ook. 
Je kon niet altijd met het meisje van je keuze dansen. 
Soms riep de dansleraar ‘Changez!’ en voor je het wist 
was je veroordeeld tot een partner die bepaald niet je 
voorkeur had. Andere jongens waren soms zo 
vriendelijk om je daar in het voorbijgaan – en voor het 
meisje duidelijk hoorbaar – op te wijzen. ‘Zo, wat heb jij 
nou weer aan de haak geslagen?’ Toch zijn er veel 
verbintenissen uit voortgekomen. Mijn ouders hebben 
elkaar in de oorlog leren kennen bij de dansschool 
Wielinga, op de Nieuwe Rijn. Ik zelf ben nooit verder 
gekomen dan de dochter van een bollenboer uit Lisse, 
die ik wilde uitnodigen voor een feest bij mij thuis. Dan 
moest ik haar vader toestemming vragen, zei ze. Toen ik 
dat deed, met kloppend hart, per telefoon, zei hij: ‘Als je 
der maar terugbrengt in dezelfde staat als dat ze 
gekomen is.” 
 
En de kerk? 
“De Hooglandse kerk werd gerestaureerd in die jaren. 
Ik wilde hem graag van binnen zien, maar hij was dicht. 
Toen heb ik bij de koster aangebeld. Met stropdas en 
regenjas zag ik er op mijn achttiende ouder uit dan ik 



 

 

was. Nee, de kerk kon ik niet in. ‘Dat begrijp ik’, 
antwoordde ik, ‘maar ik kom van Monumentenzorg en 
wilde even zien hoe het er mee staat.’ Toen kreeg ik 
meteen een rondleiding. Het mooiste van die kerk zijn 
de hoge ramen. Het is altijd heerlijk om daar op een 
zonnige dag, als de deur openstaat, naar binnen te lopen 
en te genieten van die weelderige overdaad aan licht. Je 
ziet dat heel mooi op een schilderij van Ringeling uit 
1852. 
 

 
Interieur Hooglandse kerk, schilderij van Hendrik Ringeling (1852) 
 
Het meest frappant is een beeld uit het begin van de 
jaren tachtig. Ik was op een feest op de Hooglandse 
Kerkgracht toen er in de Burgsteeg bij Bentveld brand 
uitbrak. Grote paniek. Het was midden in de nacht, ik 
denk om een uur of drie. Cees Goekoop – in september 
van dit jaar helaas overleden – was toen net 
burgemeester. Hij had het feest al verlaten en was naar 
Amsterdam gegaan, waar hij woonde. Hij moest meteen 
weer terugkomen. Ik ging de brandweer helpen om 
fietsen uit de gang van een belendend perceel te halen. 
Er was niets meer aan te doen. Toen ben ik boven op 
de Burcht gaan zitten met sigaretten en een fles jenever. 
De vlammen sloegen meters omhoog en weerkaatsten 
tegen het dak van de Hooglandse kerk. Een spookachtig 
maar fascinerend verschijnsel. Ik voelde me net Nero, 
die uitkijkt over het brandende Rome.”◄ 

 
RIE SCHILD, 60 JAAR HOSPITA IN LEIDEN  
door Charlotte Boschma 
 
Als ik Rie Schild bel om een afspraak te maken voor het 
interview en zeg “ik heb even paar dagen nodig om 
vragen te bedenken”, zegt ze: “o, is dat je sterkste kant, 
bedenken?” Dat tekent haar, scherp en ad-rem. Een 
paar dagen later zit ik bij haar thuis in Oegstgeest. Drie 
uur praat ze over vroeger, over haar studentenhuis op 
Rapenburg 110 waar ze al sinds de jaren vijftig werkt, 
over de meiden van tegenwoordig, haar jeugd, haar 
overleden man, kennissen van vroeger en vrienden van 
nu.  
Rie Schild is 89 maar je zou haar veel jonger schatten, 
zo vief is ze en zo alert. Een kleine donkere vrouw met 
een stem als een klok en vrolijke ogen. Het is lang niet 
haar eerste interview, ze is een bekende hospita en heeft 
een lintje gekregen en een medaille en in verschillende 
kranten gestaan. 

 
 Rie in de fusie van Rap 110, foto Charlotte Boschma 
 
Kwajongen 
Rie werd geboren in 1922 in Voorschoten als Rie de 
Groen, de zesde in een gezin met acht kinderen. Een 
fijn-katholiek gezin. Haar vader was decoratieschilder in 
kerken. Ze vertelt dat ze de enige van de meisjes was die 
niet damesachtig was, ze droeg geen lippenstift en 
hoefde geen mooie kleren. Ze was een wildebras en 
dwars. Op de nonnenschool aan de Oude Vest in 
Leiden had ze moeite met alle regels en voorschriften. 
“Ik wou niet in het gareel lopen, van maandag dit en 
dinsdag dat, en dit hoort niet en dat mag niet. Ik wil m’n 
eigen leven leiden. Ik doe wat ik zelf goed vind. En toen 



 

ik zo’n vijftien jaar oud was, kreeg ik een katholieke 
voogd, een meneer Gordijn. Hij woonde op de Witte 
Singel. Hij zette me aan het werk in een wolfabriek in 
Leiden. Vreselijk, vreselijk! Ik stond achter zo’n 
machine en ik moest wol spinnen. Toen ben ik weer 
tegen de draad ingegaan, en toen kreeg ik een baantje 
intern in een hotel-café-restaurant in de Steenstraat. De 
eigenaars hadden geen kinderen, en zouden mij 
opvoeden. En de voogd Gordijn bleef me volgen. Ik 
kreeg geen geld, dat ging op de bank.”  
Rie vertelt dat ze een vriendje had die woonde om de 
hoek in de Narmstraat. Maar zij mocht niet vaak weg 
van het hotel, zag hem weinig, en op een gegeven 
moment heeft hij een ander zwanger gemaakt. Dus toen 
was het over. Ze zegt: “Dat was mijn eerste liefde, en je 
eerste liefde is echte liefde, dat is niet meer zo als 
tegenwoordig. Wat ik meemaak in de studentenhuizen! 
Ik heb de grootste lol maar ik ben blij dat ik geen 
kinderen heb. Het zijn dweilen!”  
De oorlog kwam ze redelijk makkelijk door, ze woonde 
in het hotel in de Steenstraat waar Duitsers 
ingekwartierd werden. Er was eten genoeg in de 
voorraadkamer en Rie kon delen met haar vader en 
broers en zussen, haar moeder was al overleden. De 
eigenaar van het hotel was opgepakt, Rie en zijn vrouw 
waren er samen. Na de oorlog heeft de vrouw het hotel 
opgedoekt. 
 
Frans en Lena-de-Schoonste-op-één-na  
Na de oorlog is ze getrouwd, met Frans Schild. Toen 
was ze al dertig. Hij troostte haar toen het uit was met 
haar vriendje en nam haar mee naar concerten, en op 
een gegeven moment dacht ze: ik kan ‘m niet eeuwig 
laten wachten. “Hij was altijd lief en rustig. Hij bleef 
altijd vriendelijk. En als ik eens boos was en vloekte, zei 
hij: ‘Groen wat ben je ordinair!’” 
Ze gingen op Rapenburg 90 wonen, daar dreef Frans 
met zijn moeder een groentewinkel. De schoonmoeder 
van Rie heette Lena, bijgenaamd Lena-de-Schoonste-
op-één-na. “Ik was nooit heel goed met m’n 
schoonmoeder” vertelt Rie “ik wist ook nooit hoe ik 
haar moest noemen. Ik zei geen moeder, en toen 
noemde ik haar een keer oma. Toen zei ze, heel terecht: 
‘ik ben je oma niet’. Dus ik vermeed het. Maar als ze 
dan boven was en ik moest iets zeggen,  kon ik niet 
roepen en moest ik altijd naar boven. Ik heb wel 
geholpen in de winkel maar ik kon het niet goed en ik 
vond het niet leuk, voor geen meter. Als mensen zeiden 

is die andijvie vers, zei ik eerlijk ‘ja wat is vers, die staat 
er wel een paar dagen’. En dan verkocht het niet. Ik ben 
ook geen zakenvrouw. En Frans kon het ook niet. Hij 
kwam dik onder de belastingschulden. En toen kreeg je 
geen uitkering, hij is toen bij de gemeente gaan werken.”  
Frans werd later conciërge bij de faculteit van geologie. 
En Rie begon in die tijd te werken als schoonmaakster 
in studentenhuizen, ze kreeg 1 gulden per kamer. “En ik 
werkte toen al op Rapenburg 110. Als schoonmaakster. 
Frans verdiende toen 35 gulden, nou geef ik het al uit 
als ik boodschappen ga doen, maar het was bitter bitter 
weinig. En toen ben ik ook bij damesstudenten gaan 
werken. Toen noemde je het nog damesstudenten.” 
 
Damesstudenten 
Door het gesprek heen komt het onderwerp 
damesstudenten vaak terug. Fel is Rie over de meisjes 
die tegenwoordig zo makkelijk zijn. “Ze gaan zo gauw 
naar bed tegenwoordig met de jongens” zegt ze, “het is 
zo erg, het is zo erg.” Beroemd of berucht is ze voor 
haar aanpak van deze meisjes als ze er ‘s ochtends eentje 
tegenkomt in het studentenhuis: “dan krijgt ze ammonia 
over d’r heen! Een paar maanden geleden nog. Ze 
noemen mij ook wel Marie Ammonia! Daarom zijn ze 
bang voor me. Ik heb een hele slechte naam bij de 
vrouwen hoor, heel slecht. Als ze een vriendin hebben, 
dan zeg ik niets. Als ze een vriendinnetje van twee 
weken hebben en ze zeggen mag ik langskomen, dan 
zeg ik: tuurlijk jongen, langskomen mag, maar niet 
binnen. Blijf eerst maar eens een paar maanden bij 
elkaar. 
 
Die meiden zijn zo makkelijk. Er zijn er bij, die jongens 
weten niet eens hun naam. Natuurlijk het is van die 
jongens ook niet goed. Iemand zei Rie, jij zit altijd de 
jongens voor te trekken, maar als een vrouw niet 
toegeeft gebeurt er niets. In onze tijd keek je wel uit. De 
tijden zijn veranderd.”  
 
Het is duidelijk dat Rie meer opheeft met mannen. “Ik 
zelf was ook een kwajongen. En altijd grappen. En ik 
bedenk nog alle grappen op 110, anders zou ik het niet 
uithouden met de jongens. Ik ben het best met mannen. 
En nooit last van ze gehad, ook van de Duitse soldaten 
niet. Ik was een mooie meid hoor, maar ik bijt snel van 
me af.” 
 
 



 

 

De Universiteitspenning 
Rie werkt nu nog op Rapenburg 110 – als een soort 
hospita-verzorgster, we komen er niet precies uit hoe 
het heet. Iedere weekdag staat ze om zeven uur op, tot 
een paar jaar geleden fietste ze naar de stad, maar na een 
val neemt ze nu de bus. En om kwart over negen zet ze 
koffie. De koffie is heilig, alle jongens moeten opstaan. 
“Tot tien uur wordt er niet over geld gesproken, als je 
het voor tienen over geld hebt krijg je een lel. We 
hebben het over wat er in de krant staat, of over 
voetbal, en we lachen zo veel. De studenten het zijn net 
m’n kinderen, ze vertellen alles. Maar het blijft allemaal 
binnen de muren hoor. In het begin vinden ze me niet 
aardig. Ik leer ze opkomen voor zichzelf. Ik zit ze heel 
erg achter de broek, om te studeren. Daarom heb ik die 
medaille ook gekregen.” Ze laat de medaille zien, de 
Universiteitspenning die ze in 2007 kreeg, met op de 
zijkant mevrouw ‘M.H.A. SCHILD-DE GROEN’.  
Over de medaille: “Op m’n verjaardag kwamen ze me 
meenemen, ik zei dat ik geen zin had. Toen zeiden ze: 
‘dan gaan we kopje koffie drinken bij Barrera’. Ik wou 
niet helemaal in de contramine zijn, en zei: ok dan, en 
toen kwam er een oude bewoner van Rap 110, en die 
kwam naar m’n hart luisteren en die zei: ‘Rie, je hart 
doet het goed, je kunt mee naar de bibliotheek’, en die 
wou ik geen verdriet doen dus ging ik mee naar de 
bibliotheek. En toen kwam ik daar boven, en daar 
kwam de mevrouw naar me toe, de beheerder, en die 
zei: ‘U weet zeker wel wat u komt doen’, en ik zei: ‘Ikke 
niet’, en toen zei ze: ‘u mag het gebouw bekijken’, en ik 
zei: ‘U moet het me niet kwalijk nemen maar ik geloof 
het wel, dat het een mooi gebouw is’. Zegt ze: ‘Ja maar u 
moet toch even boven kijken’. Kom ik boven, stond de 
hele tafel gedekt met voor allemaal een kop en schotel 
en een gebakkie erop en van marsepein mijn foto. Op 
die tafel. En de rector magnificus was er nog niet, maar 
op de tafel stond een doos, in het midden, en ik zeg 
tegen de andere jongen aan het eind, ‘wat is dat dan 
voor doos?’ En hij zei: ‘het is z’n scheerapparaat’. Ik zei 
‘wat een vuilak die vent, gooi weg dat apparaat van tafel 
af. Je gaat toch geen scheerapparaat op tafel zetten’. En 
toen kwam de rector magnificus binnen.... en het was de 
medaille van de universiteit. In 1883 is de laatste 
uitgegeven. En nu heb ik er eentje, voor m’n 
verdiensten, om de jongens die wel eens willen sjezen, 
die heb ik dan gered.”  
De studenten dragen haar op handen, en ze heeft nog 
met veel van de studenten die ooit op Rapenburg 110 

hebben gewoond contact. Ze bellen haar en nemen haar 
een dagje mee uit. Of naar een etentje dat tot half vier in 
de ochtend kan duren. 
 
Met drie oktober kookt ze voor het huis: “Dan maak ik 
hutspot voor twintig man. Voor het huis en voor wat 
ouderejaars. Maar ik blijf niet meer bij de borrel, ik 
maak de klapstuk de dag van te voren, en ik neem alles 
vers en zeker geen voorgesneden peen en uien. Ik heb 
zo’n magimix, en klapstuk moet koud gesneden worden, 
hè. En dan komen ze om half zes en dan gaan we 
borrelen en dan gaan we flauwe grappies doen en dan 
wil ik naar huis. Dan doe ik wat in een bak, en dan eet ik 
het thuis op m’n gemak met een biertje erbij.” 
 
Als ik vraag hoe het komt dat ze er nog zo goed uitziet 
en zo kwiek is, zegt ze: “Ik ben zo oud door regelmaat - 
regelmaat. Op tijd eten op tijd drinken en op tijd naar 
bed. En ik eet altijd groente. Aardappelen, jus, stukje 
vlees. Maar ik eet geen fruit. Ik heb een heel goed leven 
gehad. Blijven werken, dat is belangrijk. Niet afhankelijk 
worden. En je moet niet geld najagen, want als je werk 
doet wat niet leuk is… dan duurt een leven erg lang!”  
“Ze zeggen allemaal dat ik honderdtien word. En je 
gelooft het niet, ik heb iedere dag lol.” Met iedere dag 
werken en iedere dag lachen, gaat Rie de 110 wel 
halen.◄ 
 

DE STADSDUIF door Jacques van Alphen 
 
Afstamming 
Dit is de droevige geschiedenis van de op- en ondergang 
van een vogelsoort in dienst van de mens. In de 
oudheid is de wilde rotsduif, een vogel van bergen en 
zeekliffen, in het middenoosten gedomesticeerd. Doel 
van de domesticatie waren de vleespotten, want duiven 
staan al meer dan 2500 jaar in culinair aanzien. In 
Frankrijk was in de middeleeuwen het recht om 
duiventillen te exploiteren dan ook beperkt tot de adel. 
In de negentiende eeuw maakte de gedomesticeerde 
rotsduif een nieuwe, vooral militaire,  carrière als 
postduif. Tot in de tweede wereldoorlog werden in het 
leger nog postduiven voor communicatie gebruikt en 
duiven die onder moeilijke en gevaarlijke 
omstandigheden hun dienst deden, werden zelfs 
gedecoreerd.  



 

 

Rotsduif.  De plaat komt van de site Planetofbirds.com 
 

Stadsduiven 
Anders dan de wilde rotsduiven waar ze van afstammen, 
zijn stadsduiven totaal afhankelijk van de mens voor 
zowel leefomgeving, nestplaatsen als voedsel. Het zijn 
de verwilderde nakomelingen van ontsnapte sierduiven 
en verdwaalde postduiven, die in de stadsjungle een 
nieuw leven hebben opgebouwd. Zo is de postduif van 
weleer van een goede kandidaat voor de bio-industrie en 
een onmisbaar communicatiemiddel verworden tot een 
ongewenste zwerver die zonder verblijfsvergunning 
onder bruggen en in stations een onderkomen vindt. 
Waar rotsduiven in spleten en op richels van steile 
rotswanden broeden, gebruikt de stadsduif balkons, 
kozijnen en nissen van gebouwen. Ze hebben zoals alle 
duiven legsels van slechts twee eieren, maar omdat ze 
ieder seizoen een aantal legsels produceren kunnen 
populaties snel groeien. In tegenstelling tot wat je zou 
verwachten broeden ze vaker in de winter dan in de 
zomer, een gevolg van het feit dat mensen ’s winters 
meer voedsel verstrekken, maar nesten met eieren of 
jongen kunnen in alle maanden van het jaar worden 
aangetroffen. 
 

 

Stadsduif op het Empire State Building, foto Marc Segers 
 
 
 

Selectie 
Opvallend is de enorme variatie in kleur en 
kleurpatronen bij stadsduiven. Wel 60 verschillende 
genen zijn betrokken bij die kleurvariatie en er zijn meer 
dan honderd verschillende typen bekend. Stadsduiven 
staan bloot aan natuurlijke selectie, ook al leven ze in 
een stedelijke omgeving. Tamme duiven hebben langere 
poten dan hun wilde soortgenoten, en de pootlengte 
van stadsduiven zit daar tussen in, een resultaat van 
selectie terug naar het wilde type. Ook de kleur en het 
kleurpatroon staan onder selectie: duiven met het 
oorspronkelijke kleurpatroon van de rotsduif, 
“blauwbanders” genoemd, worden daarbij bevoordeeld, 
maar ook donkere (melanistische) kleuren hebben een 
selectief voordeel, niet vanwege een direct effect van de 
kleur, maar doordat de genen voor melanisme ook een 
gunstig effect hebben op de werking van het 
immuunsysteem van de duiven.  
 
Ziekten 
Dat het immuunsysteem van  stadsduiven onder zware 
selectiedruk staat, blijkt wel uit de enorme variatie aan 
ziekteverwekkende bacteriën en parasieten die bij 
stadsduiven worden aangetroffen. Stadsduiven zijn 
daardoor een niet te onderschatten gezondheidsrisico 
voor mensen: teken, bedwantsen, vlooien en mijten 
afkomstig van duiven dringen soms huizen binnen en 
kunnen dan ernstige allergische reacties bij mensen 
veroorzaken (eczeem, astma-aanvallen en zelfs verlies 
van bewustzijn zijn in de medische literatuur 
gedocumenteerd). Stadsduiven blijken ook vaak besmet 
met ziekmakende gistsoorten (o.a. Cryptococcus) en 
darmbacteriën zoals colibacteriën, waarvan sommige 
typen, (denk aan de EHEC- besmetting afgelopen 
zomer) erg gevaarlijk zijn voor de mens . Bovendien is 
gebleken dat de colibacteriën in stadsduiven resistent 
zijn tegen allerlei antibiotica (bijvoorbeeld tegen 
tetracycline en ampiciline), en dus dat de met 
colibacteriën besmette duiven een belangrijke bron zijn 
voor de verspreiding van zulke resistentie. Ook bevuilen 
de duiven balkons, dakgoten en raamkozijnen met hun 
uitwerpselen. 
 
Plaag 
De vraag is hoe we de negatieve effecten van 
stadsduiven kunnen minimaliseren. Uitroeien is niet 
realistisch, ongeveer 30% van de jonge stadsduiven 
verlaat de kolonie waarin ze geboren zijn en vestigt zich 



 

 

ergens anders. Er zullen dus steeds nieuwe duiven van 
elders arriveren. Geboortebeperking via contraceptieve 
medicijnen heeft bijvoorbeeld in Wenen geleid tot 
halvering van de populatie van de stadsduiven. De beste 
methode is echter om  de duiven niet te voeren, want de 
hoeveelheid beschikbaar voedsel bepaalt uiteindelijk het 
aantal stadsduiven.  Als duiven in de stad niet gevoerd 
worden zullen zo ook vaker buiten de stad op akkers 
voedsel zoeken. Daardoor zullen ze vaker het 
slachtoffer worden van haviken en slechtvalken. 
Daarmee komen we dan bij een van de schaarse 
positieve effecten van stadsduiven: ze zijn het 
belangrijkste voedsel voor slechtvalken en haviken die 
in of in de buurt van steden broeden en dragen zo bij 
aan het herstel van de populaties van deze soorten die 
eerder bijna waren uitgestorven in Nederland. ◄ 
 

 

Stadsduif in Paramaribo, foto Jan Hein Ribot (Paramaribo)◄ 
 

KAMELEN door Clariet Boeye 
 
Je kunt natuurlijk van alles verzinnen, maar hier was ik 
toch niet op voorbereid. Toen ik op een zonnige 
zaterdag begin november van de markt naar huis fietste 
stond ik ineens oog in oog met twee kamelen. Zij 
stapten doodkalm met hooghartige blik over het 
Rapenburg alsof dat de gewoonste zaak van de wereld 
was. Ze werden begeleid door een oosterse prins en 
prinses en ze vervoerden ieder een stralend kind op hun 
rug. Voor het Rijksmuseum van Oudheden stond een 
heel rijtje kinderen te popelen om ook een ritje te 
mogen maken. Het bleek een actie van Djoser te zijn. 
Elk jaar geeft Djoser een Junior brochure uit. Sinds drie 

jaar gaat dat gepaard met een feestelijke presentatie in 
het RMO. Er waren nu weer rondleidingen door het 
museum georganiseerd voor kinderen en hun ouders. 
Ook konden de kinderen zich laten schminken, of 
presentaties bijwonen over het oude Egypte of  
fotografie op reis. Als extra attractie had Djoser deze 
keer de twee kamelen gehuurd. Het was een verrassend 
en sprookjesachtig gezicht, het gaf het Rapenburg een 
exotische aanblik. ◄ 
 

MEVROUW AAFJE VAN KORTENBERGE-NEUTEBOOM 
door Marjolijn Pouw, foto’s archief Isaäc Neuteboom 
 
In de vorige aflevering van onze krant sprak ik met 
Isaäc Neuteboom. Hij vertelde dat zijn tante Aafje van 
Kortenberge-Neuteboom, die op twee van de foto’s bij 
het interview te zien was, nog in leven is en mooie 
verhalen kan vertellen. Ik zocht haar op in het 
verzorgingstehuis ‘Groenenhoven’ in de Witte 
Rozenstraat.  

 
De winkel van de familie Neuteboom aan de Papenstraat in 1930. 
Links Aafje Neuteboom 
 
Leven 
 “Wat leuk, die foto van Oud-Hortuszicht”, zegt 
mevrouw Neuteboom. “Die thee- en speeltuin was van 
de familie Van Berge Henegouwen. Daar kwam ik altijd 
met mijn ouders en broers. Dan gingen we in de tuin 
spelen en in het theehuis limonade drinken. Dat liedje 
ken je vast nog wel: ‘Nou dan gaan we naar de 
speeltuin…’, ja, ja. De grote boom die je achter het 
theehuis ziet staat er nog steeds. Daar zat ik een jaar of 
wat geleden nog onder, want het is hier om de hoek. Oh 
kijk, dat ben ik met mijn vader en mijn broertjes voor 



 

de winkel”, zegt ze, wijzend op de foto in de Hart van de 
Stadkrant van september, die ik voor haar meebracht. 
“Ik ben nou 96. Mijn ouders waren hele lieve mensen, 
maar ik ben vroeg uit huis gegaan. Mijn zoon ook. Op 
mijn zeventiende, want toen wou ik op eigen benen 
staan. Mijn ouders hadden net zo’n zaak op de 
Papestraat, nu de Papengracht, als Meeuws vroeger op 
de Breestraat had. Ze verkochten er delicatessen. Het 
was een heel oud huis, maar het staat er nog steeds. 
Mijn vader huurde het voor vijf gulden per week, later 
heeft hij het gekocht. Ik ben er geboren, en mijn twee 
broers ook. Een is de vader van Isaäc, die je de vorige 
keer hebt gesproken. Isaäcs vader had een zaak in 
Leiden, de andere broer had een zaak in Wassenaar. Ze 
waren heel verschillend, mijn vader kon appels voor 
peren verkopen—je had vroeger van die appels die net 
peren leken—en Isaäcs vader kon dat ook. De andere 
boer was veel ingetogener. Mijn vader, en later Isaäcs 
vader, mijn broer dus, zijn er heel rijk door geworden.”  

 
Het fruitmagazijn van de familie Neuteboom aan de Lange Mare 15 in 
1912  

 
Aafjes vader, Isaäc Neuteboom (rechts) in 1911 
 
“In de buurt van ons huis zaten veel ratten. Die 
kwamen af op de luxe banketbakkerij Pijl, op de hoek 
van de Breestraat en de Papengracht. Toen mijn vader 
het huis kocht heeft hij de kelder uit laten graven om 
van die ratten af te komen. Daarbij kwam van alles en 
nog wat tevoorschijn, stukken van oude potten en 
pannen, borden, lepels, vorken en schoenen. Hij heeft 
alles dicht laten zetten met asbestplaten - we wisten 
toen nog niet hoe gevaarlijk dat was - maar zo erg kan 
het niet geweest zijn, want ik leef nog steeds en mijn 
vader is ook oud geworden.’’ 
“Ik hielp mijn ouders in de zaak, ik hield de voorraden 
bij en de kasten achter de toonbank. Doorleren deed je 
als meisje toen nog niet. Verder hielp ik mijn moeder in 
de huishouding. Op mijn 17e ben ik het huis uit gegaan 
en op mezelf gaan wonen. Al vrij snel trouwde ik met 
mijnheer Van Kortenberge, die directeur was van een 
filiaal van de Rabobank. We kregen een zoon, die nu de 



 

 

hele wereld over reist. Af en toe komen hij en mijn 
schoondochter me opzoeken. Toen ik 80 werd heeft hij 
deze lofzang voor me gemaakt. Mooi hè? Die heb ik 
ingelijst, want ik ben er heel trots op. Ik heb ook een 
kleinzoon van 42 en twee achterkleinkinderen.”  
“Op mijn 48e kwam ik alleen te staan, maar ik ben niet 
bij de pakken neer gaan zitten en ging werken. Eerst als 
vrijwilligster bij het Rode Kruis, later als professionele 
kracht. Ik ben wat je noemt  geëmancipeerd. Werken is 
goed voor de afleiding in minder goede tijden, en je 
leert er een hoop van. Bij het Rode Kruis was ik Manus 
van alles. Ik hielp met kunstarmen en benen aangorden, 
mensen wassen, ze rondrijden in hun invalidenkarren, 
po’s legen en de rommel opruimen. Ik hielp ook bij de 
revalidatie. En keer zijn we met allen naar Blackpool in 
Engeland geweest, met het vliegtuig. Ik mocht mee om 
de invalidenkarretjes te duwen, zo kreeg ik mijn 
vuurdoop.” 
 
Werk 
“Een van de dames uit het bestuur, een freule uit den 
Haag, vroeg: ‘waarom zit u niet achter de balie? Daar 
bent u heel geschikt voor.’ Zo ben ik mensen gaan 
ontvangen, en van het een kwam het ander. Ik 
solliciteerde als verkoopster bij de kledingwinkel Mak in 
de Breestraat en werd aangenomen. Mak verkocht 
dameskleding, de winkel was tegenover die van 
Timmermans. Omdat ik geen ervaring had moest ik op 
proef. Mijnheer Mak kwam kijken hoe ik het deed, of 
zat te luisteren in zijn kantoortje. Eerst mocht ik alleen 
truien en vesten verkopen, later kwamen er ook jurken 
bij en jassen. Mijnheer Mak zei ‘als er dure klanten 
komen uit Wassenaar, dan geef je ze jurkjes van  300 
gulden om te passen. Komen er minder dure klanten 
dan kun je terugvallen op jurkjes van onder de 200 
gulden. Op een keer kwam mevrouw Samkalden 
binnen. Die was heel deftig, maar ook heel eenvoudig. 
Meneer Mak zei tegen me: ‘Denk erom, voor haar geen 
jurkje van 200, maar van 300 gulden.’ Ik kwam met een 
paar mooie jurkjes van 300 gulden aan. ‘Die heb ik al’, 
zei mevrouw Samkalden en wilde  goedkopere jurkjes 
passen. Toen ik zei dat die duurdere meer geschikt voor 
haar waren, antwoordde ze:  ‘Moet u luisteren, juffrouw, 
ben ik met een jurkje van 200 gulden minder een dame 
dan met een jurkje van 300 gulden? Je bent een dame of 
je bent het niet, zelfs  met een schortje voor.’ Je had ook 
dames die zelden in bad gingen. Die stonken een uur in 
de wind. Ze kwamen passen om de tijd te verdoen.  Het 

duurde vaak uren. Ik vroeg een van hen een keer 
waarom dat was. Ze zei ‘Dat moet ik van de psychiater.’ 
Die kwamen dan uit Endegeest. Na Mak ben ik in een 
lampenwinkel gaan werken op de Lange Voorhout in 
Den Haag? De winkel was van een meneer die aan De 
Kaag woonde, naast Swiebertje, maar Swiebertje hebben 
we nooit in de winkel gehad.” 
 
Muziek 
“Op mijn vijftiende kreeg ik pianoles. Daar heb ik veel 
plezier van gehad. Ik heb tot vorig jaar gespeeld vooral 
Chopin, dat vind ik prachtig. Die lessen kreeg ik van 
twee zussen op het Rapenburg, naast Apotheek Kok, 
waar hog die gaper boven de deur zit. Die zussen 
hadden al hun geld belegd in Russische waardepapieren, 
maar het was crisis en revolutie en die waren van de ene 
dag op de andere geen klap meer waard. Toen moesten 
ze les gaan geven voor hun boterham. Een van de twee 
had een stokje met een handje er aan. Daarmee krabde 
ze op haar rug als ze jeuk had, maar als je een fout 
maakte bij de toonladders, dan kreeg je een klap met dat 
ding op je hand. Op Koninginnedag kreeg je er een 
sinaasappel. De piano is vorig jaar naar mijn kleinzoon 
gegaan. Die is er ook dol op. Iedereen hier in huis was 
boos, maar je moet er een keer mee stoppen.”  
“Mijn laatste optreden was hier in huis, toen ik op straat 
een Chinees meisje tegen was gekomen. Ik zat op een 
bankje voor het tehuis in de late zomerzon en er kwam 
een mevrouw naast me zitten. We raakten aan de praat. 
Ze had in Leiden gewoond en heette Siemens, maar ze 
was in Amerika gaan wonen. Nu was ze terug in Leiden, 
omdat ze daar gestudeerd had. Ze logeerde in dat 
pension aan de Witte Singel. Ze bleek net zo veel van 
muziek te houden als ik. Aan de andere kant kwam een 
meisje zitten, dat ook van muziek hield. Zij bleek een 
Chinese te zijn, die in Nederland studeerde. We zijn 
naar binnen gegaan om muziek te maken en toen ik 
begon te spelen kwam er langzamerhand een heel orkest 
de trap af. De ene bewoner had een fluit, de andere een 
viool, de derde een cello, en zo hebben we de hele 
avond gespeeld. Prachtig was dat. Later kreeg ik een 
brief uit Amerika waarin stond dat het voor mevrouw 
Siemens de mooiste avond van haar leven was.”  
 
Rust 
“Ik heb veel rondgereisd door Europa. Zwitserland, 
Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Duitsland, ik ging dan in 
mijn eentje met een reisvereniging mee, en ging alles wat 



 

er in de folders stond bekijken. Prachtig hoor. Nu reis ik 
niet meer, zelfs naar Babbels lopen, waar ik vroeger 
altijd van die lekkere espresso dronk, is me nu te ver. 
Nu zit ik in de zomer vaak op een bankje hierachter met 
mijn buurman van 100 naar het verkeer aan de overkant 
op de Rijn- en Schiekade te kijken. “Wat een haast 
hebben de mensen toch”, zeggen we dan en we moeten 
lachen. Zie je dat huis daar aan de overkant? Daar keek 
mijn moeder ook op uit toen ze in dit tehuis woonde. 
Ze had precies dezelfde kamer als ik. “Ach wat een rijk 
leven heb ik gehad.” ◄ 
 

KAPPER ERIC door Vincent van Amerongen, foto’s Gijs Stijnman 
 
Nostalgische kroeg zonder alcohol 
Iedereen kent de ambachtelijke kapperszaak op de hoek 
van de Langebrug en de Ketelboetersteeg. Achter het 
grote glas-in-lood-voorzetraam met de in lood gegoten 
letters ‘KAPPER’, is kapper Eric Flanderhijn alweer 20 
jaar actief. 

 
De kapperszaak van Eric Flanderhijn op de Lange Brug 
 
“Ik woonde vroeger in de Hoefstraat, op de hoek van 
de Garenmarkt”, vertelt hij. “Mijn vader werkte als kok 
in het  Prytaneum, de oude studentenmensa aan 
Rapenburg 6. Daartegenover had je een herenkapsalon, 
waar nu kinderboekhandel Sylvester zit. Ik kwam daar al 
vanaf mijn derde jaar, met mijn vader mee. Die kapper 
zag dat ik tijdens schoolvakanties altijd hard werkte en  
zei tegen mijn vader: ‘Die jongen wil ik wel een vak 
leren’. Ik zag dat eerst helemaal niet zitten. Maar de hele 
tijd die kratten sjouwen in de drankenwinkel waar ik 

toen werkte, vond ik ook niets. In september 1981 
dacht ik: laten we het maar proberen. Ik ging toen één 
dag in de week naar school aan de Groenhazengracht, 
waar nu het ROC zit, en vier dagen aan de slag bij de 
kapper. De eerste tijd mocht ik alleen maar kijken en 
vegen. Mijn baas was de oude heer Pijnacker, echt een 
man van de oude stempel.” 
 
Wanneer ben je voor jezelf begonnen? 
“Dat was in 1991. Pijnacker was al 72 of 73, en hij zag 
graag dat ik hem zou opvolgen. Maar het bod dat ik 
deed, werd van tafel geveegd. Toen dacht ik: dan kan ik 
net zo goed voor mezelf beginnen. Hij stopte na mijn 
vertrek ook vrijwel meteen.  
Ik was al even aan het rondkijken toen mijn oog op dit 
pand viel, dat kwam te huur. Op het moment dat ik er 
er inkwam, zaten hier twee studentenkamers. Het was 
ooit een winkelpand geweest in kantoorbenodigdheden 
en een fietsenzaakje. En ik heb weleens een hele oude 
advertentie gezien waaruit blijkt dat hier ooit een 
traiteur heeft gezeten die schildpadsoep verkocht. Ik 
begon hier met twee witte formica meubels en twee 
grote spiegels.”  
 
Dat klinkt niet erg authentiek. 
“Nee, dat kwam pas later. Het begon met dat grote glas-
in-lood-voorzetraam. Een klant wees me daarop. Dat is 
trouwens nog een keer goed beschadigd geweest toen 
iemand hier ’s-nachts een keer een fiets door de ruit 
gooide. Daar heb ik wel een traan om gelaten. Het lood 
hield het raam gelukkig bijeen. Maar na dat raam begon 
ik  beurzen af te gaan en dan kom je vanzelf dingen 
tegen. Toen ik al tweemaal een mooi oud 
kappersmeubel was misgelopen werd ik fanatiek. In de 
krant zag ik toen een mooi meubel staan in Varsseveld. 
Toeval of niet, dat bleek ook de stijl van de 
Amsterdamse School te zijn, net als dat glas-in-lood. 
Klanten komen nu ook steeds vaker met spullen aan. 
Deze kassa bijvoorbeeld uit 1908 - die weegt zeker 40 
kilo - kreeg ik ooit van een klant in bruikleen. En die 
stoel uit de jaren ‘20, daar kwam ook iemand gewoon 
een keer mee langs. Het is nu meer de kunst van het 
selecteren geworden, ik kan het lang niet allemaal kwijt.”   
 
Hij laat een foto zien van de gevel van herenkapsalon 
Pijnacker, waar het wapen van Minerva boven prijkt.  
 
 



 

 

Wat is het verhaal achter dat wapen van Minerva? 
“Pijnacker, mijn oude baas, was de wapenhouder, de 
corpskapper. Die schoor  vroeger de feuten  van 
Minerva kaal aan het eind van hun kennismakingstijd. 
Dat is eind jaren ’60 afgeschaft, toen ze samengingen 
met de dames van het VVSL. Daar zijn de snorren en 
baarden voor in de plaats gekomen. Die laten de leden 
van het Collegium en de commissie van bijstand staan, 
en die gaan er af aan het einde van de groentijd, in de 
sociëteit. Op Minerva is het niet bepaald schoon, zullen 
we maar zeggen. Toen ik na tien jaar in 1991 voor 
mezelf begon, heeft het nog drie jaar geduurd voordat ik 
een brief kreeg, heel officieel allemaal, dat ik was 
uitverkoren tot wapenhouder. Ik vind dat wel lachen.  
 
Je gaat naar Minerva om te knippen? 
“Ja, ik moet ze hier niet hebben, dan breken ze de tent 
af, haha. Ik krijg nog steeds klanten uit die begintijd: ik 
begon voor mezelf, zij gingen werken, dat schept een 
band. Een paar weken geleden nog kwam er iemand 
langs die had een mes gekocht via mijn website 
www.scheerwinkel.nl. Hij komt binnen en ik denk ‘ik 
ken dat hoofd’. Die was in 1988 uit Leiden vertrokken. 
We hebben hier ruim twee uur gezeten. Ook via social 
media zoals LinkedIn kom ik steeds weer oude 
bekenden tegen. Dat persoonlijke contact blijft toch het 
leukste. Dat had ik trouwens nog niet op het 
Rapenburg. Daar was het van ‘goedemorgen mijnheer, 
hoe had u het gehad willen hebben’. ” 
 
Heel traditioneel dus. 
“Ja, pas toen ik hier een paar maanden werkte ontdekte 
ik dat ik dat in me had. Kijk, als ik niets zeg, dan word 
er niet veel gekletst. Dus je moet dat een beetje 
losmaken, een beetje entertainen. En dat terwijl ik 
vroeger best wel een stil jongetje was, haha. Dan 
ontstaat er echt zo’n mannen-onder elkaar-sfeer, ouwe-
jongens-krentenbrood. Het is hier gewoon een kroeg, 
maar dan zonder alcohol. Mannen zijn niet zo moeilijk 
wat hun haar betreft, die zijn vrij conservatief. En de 
traditionele man komt juist hierheen. Ik keek laatst naar 
het tv-programma ‘Next hair guru’, wat een aanstellers 
zijn dat. Dan schaam ik me ervoor dat ik kapper ben.” 
 
En je hoort natuurlijk veel verhalen. 
“Ja, je hoort veel over mensen, en dan moet je toch je 
mond houden. Persoonlijke verhalen, die je hoort als 
klanten alleen zijn. In het begin nam ik dat ook weleens 

mee naar huis. Ook mooie dingen maak je mee. Nog 
niet zo lang geleden liep hier een oudere vrouw binnen 
met de boodschap dat haar man is opgegeven, een vaste 
klant die ik al heel lang ken. Die heb ik nog gebeld op 
zijn sterfbed. Ik merkte aan hem dat hij dat waardeerde. 
Een paar weken later was hij overleden.  
Ik heb ook Willem Alexander en Floris op de stoel 
gehad. Floris gedroeg zich vrijer, ik kon met hem 
gewoon over zijn grootvader praten. Andere klanten 
hadden dat dan niet door, die herkenden hem niet. Met 
Willem Alexander heb ik nog eens bij het stoplicht een 
racewedstrijdje gedaan, je weet wel, wie het snelste 
optrekt. Werd ik door de auto van zijn lijfwachten aan 
de kant gedrukt. Die hadden niets door haha.” 
 

 
Kapper Eric aan het werk 
 
 En je hebt nu dus ook een webwinkel. 
“Dat kwam ook weer door de studenten. Ik had in het 
begin alleen wat eenvoudige scheerspullen en 
smeerseltjes. Ik nam toen in 2004 een keer Italiaans 
scheerschuim mee naar Minerva, van het merk Proraso, 
en een paar van die jongens vonden dat geweldig. En 
voor ik het wist was ik met de importeur aan het praten. 
Toen had ik wel een webwinkel nodig. Vanaf dat 
moment ben ik verder gaan zoeken. Ik ben nu voor een 
bekend Frans scheermessenfabrikant, en voor een 
scheermesjesfabrikant uit Japan de distributeur. Die 
lichtten nog mijn hele doopceel. Misschien hielp het dat 
ik zei dat ik vlakbij het Siebold-huis zit, haha.” 
 
Maar scheer je nog klanten als een echte barbier? 
“Ik ben gestopt met scheren want dat begon te veel tijd 
te kosten. Maar door dat webwinkeltje komt er wel weer 
meer vraag naar. Dat is wel een luxeprobleem hoor. Ik 
maak nog voor één keer een uitzondering. 
Maandagmiddag 19 december doe ik mee aan een actie 



 

voor Serious Request, voor het glazen huis. Ik scheer 
die middag dan voor € 25 per klant, met een krat 
Leidsch Blond erbij, en dat bedrag doneer ik dan.”  
 
En hoe loopt die webwinkel? 
“Heel goed, dat heeft de laatste jaren een hoop 
publiciteit opgeleverd. Dat komt ook door dat 
webwinkeltje. Mijn hond is zelfs nog op Man Bijt Hond 
geweest. Die is nu helaas na 14 jaar overleden, maar ze 
was een echte mascotte, ze lag hier drie dagen per week 
voor de deur. Die website loopt dus goed, ik zit elke 
avond achter mijn computer bestellingen in te pakken. 
Ik zou nog veel meer uit die webwinkel kunnen halen, 
maar dat gaat ten koste van mijn andere werk, en dat 
vind ik veel te leuk. Ik kan ook moeilijk stilzitten, dat is 
die harde werker die Pijnacker ooit in me zag. Maar het 
laatste halfjaar doe ik het wel rustiger aan, ik wil straks 
niet opbranden.” 
  
Heb je nooit overwogen iemand in dienst te 
nemen? 
“Ik denk dat ik te eigenzinnig ben voor zo’n jongen, te 
lastig. En als je zo’n jongen opleidt, wie zegt dat-ie niet 
weg is over twee, drie jaar. Wat wel leuk is, is dat er nu 
in Rotterdam sinds kort ook zó’n heel ouderwets zaakje 
wordt gerund door een paar hele leuke gasten. Ik heb ze 
via Facebook een berichtje gestuurd, en toen bleek dat 
ze mij allang kenden. Hele andere types, ze zitten onder 
de tattoos en er staat een grote ijskast met bier. Maar 
ook met die lange witte jassen aan. Door hen word ik 
ook weer gestimuleerd om verder te gaan. 
 

 
Eric Flanderhijn 
 
Wat zijn je plannen dan? 
“Ik loop al een paar jaar rond met het idee om het hier 
helemaal aan te pakken. Zwart-witte tegels, het 

systeemplafond eruit, mooie Gispen-stoelen. Daar kan 
ik nog 20 jaar mee vooruit. Ik ga er niet van uit dat deze 
kapsalon ooit wordt overgenomen. Het enige dat ik 
meeneem als ik ooit stop, is deze kledingborstel. Daar 
heb ik iedere klant sinds 1991 mee afgeborsteld.” ◄ 
 

 
SCHILDERSATELIER ANNA ARCESE & 
CHOCOLATERIE ATELIER ALEXANDRE 
Door Marjolijn Pouw 
 
Alexandre 
Meester chocolademaker Alexandre liep over het 
Rapenburg, keek bij Anna Arcese  naar binnen en was 
verkocht. “In de etalage stond een ongelofelijk mooi 
schilderij van een citroen in volle glorie. Dat moest en 
zou ik hebben, maar het was al aan iemand anders 
beloofd. Anna heeft toen een ander voor me gemaakt, 
van een streng knoflook en rode uien. Dat heb ik 
meteen gekocht. Het hangt bij me thuis, prachtig. We 
raakten aan de praat en bedachten dat we onze 
activiteiten goed konden bundelen: Anna zou de 
vruchten schilderen die ik verwerkte in mijn bonbons. 
Elk zakje bonbons met vruchten zou een mooie wikkel 
krijgen, waarop een miniatuur van Anna met de in de 
chocolade verwerkte vrucht. Een gedrukte miniatuur en 
helaas geen echte—dat zou te duur zijn—maar toch 
ook heel mooi. Kijk maar, hier heb je ze. Deze is hoort 
bij een bonbon van chocolade met sinaasappel, die daar 
bij bonbons met Italiaanse citroen uit Amalfi. Citroenen 
uit Amalfi zijn heel bijzonder. Het ziet er mooi uit en 
daar houd ik van: de kunst van proeven, gecombineerd 
met die van kijken. Nou de muziek nog.” 
 

 

Chocola van Alexandre in het atelier van Anna Arcese, foto Alexandre 
Bellion 



 

 

Anna  
Anna vertelt dat ze, toen Alexandre binnenkwam aan 
wat anders toe was. “Schilderen is leuk, maar je bent de 
hele dag alleen en ik hou ervan als mensen mijn atelier 
binnenkomen, wat rondneuzen en praten. Het leek me 
een goede gedachte als ze voor Alexandres bonbons 
binnen zouden lopen. Dat zijn kleine 
smaakkunstwerken waar lang over is nagedacht, 
gemaakt uit de beste ingrediënten. Die zijn zo 
verleidelijk. Dat moet de mensen wel over de drempel 
trekken, dacht ik. Dan kunnen ze meteen zien wat 
hierbinnen gebeurt en blijven niet voor de etalage 
hangen. Ik geef behalve schilderlessen aan volwassenen 
ook cursussen tekenen aan tieners. Daar valt heel wat 
aan te zien, en verder zit Nathalie Goldberg hier 
tegenwoordig vaak te werken. Ze is een Brusselse 
fijnschilder die stillevens maakt zoals de oude Hollandse 
meesters. Eerst stelt ze een tableau samen van vruchten, 
brood, en keukengerij of schaaltjes. Dat fotografeert ze, 
waarna ze het geheel met fijne penselen precies 
naschildert. Kijk hier staat er een op de ezel waar ze net 
aan is begonnen (een geschilde citroen met een oud 
wijnglas op een wit tafellaken), en achter je aan de muur 
hangt een hele collectie.” 
 
Alexandre geeft net als Anna workshops in zijn atelier, maar 
dan over chocolade. We gaan op bezoek in zijn werkplaats aan de 
Haarlemmerweg, op loopafstand van het Centraal Station. Voor 
we gaan proeven vertelt hij hoe hij bij de chocolade is uitgekomen. 
 

 

Alexandre Bellion aan het werk in zijn atelier, foto leverancier van de 
machine Savy 
 
 

Alexandre 
“Ik ben een geboren en getogen Fransman. Mijn 
culinaire loopbaan ben ik hier in Nederland begonnen; 
ik ben namelijk een Nederlandse tegen het lijf gelopen 
met wie ik inmiddels ben getrouwd. Ik startte als 
koksmaat bij sterrenrestaurant Christophe in 
Amsterdam, Mijn Nederlands - Alexandre spreekt het 
goed - leerde ik thuis en op de taalcursus aan de Leidse 
Universiteit. En natuurlijk op mijn werk. Behalve in 
restaurant Christophe - waar ik opgeklommen ben tot 
chef kok - werkte ik ook bij gerenommeerde restaurants 
als De Zwethheul en Ron Blaauw. Ik had mij al op 
desserts toegelegd, maar de chocola bleef trekken en na 
verschillende stages bij chocolademakers ben ik voor 
mezelf begonnen en hier beland. Behalve dat ik hier 
bonbons maak geef ik er workshops, en ik ga master 
classes chocolade - proeven organiseren. 
 
Chocolade 
Chocolade is net als wijn. Wat er ook in de dag- en 
weekbladen door recensenten over wijn geschreven 
wordt, er is een groot verschil in kwaliteit tussen goede 
wijn en wat in de supermarkt als goede wijn wordt 
verkocht. Ook bij chocola is de herkomst van de bonen 
- de streek waar ze vandaan komen, de soort boom 
waaraan ze groeien, de grondsoort, de voeding en de 
productie - los van de bewerking bepalend voor de 
kwaliteit en de smaak. Dat gaat in de toekomst een 
probleem worden, als er sprake is van massaproductie, 
omdat iedereen bonbons wil eten. Dan raken de 
kwaliteitsbonen op. Goede chocolade wordt dan een 
even dure delicatesse als goede wijn.” 
 
Proeven 
“Eetgenot wordt voor 50 % bepaald door de bewerking 
van het voedsel, de andere 50 % is emotie. Kleur, geur, 
smaak, status en omgeving zijn van groot belang, maar 
bepalend zijn toch de ingrediënten en de bewerking. De 
variatie in cacaobonen is net als bij druiven enorm, en 
ook wat je ermee kan doen. Van chocola hoef je niet dik 
te worden, het is zelfs gezond en geneeskrachtig, als je 
tenminste voor kwaliteit kiest en niet voor de 
hoeveelheid zoals veel mensen doen. Pure chocola is 
niet bitter zoals de Hollanders zeggen, maar zuur. Die 
kun je zoeter maken, maar liever niet met suiker. Suiker 
verpest alles, net zoals de vetten die fabrikanten in de 
goedkopere chocola doen. Als je het goed wilt doen 
gebruik je room voor de vulling. De chocoladestructuur 



 

aan de buitenkant en de verzachting zijn het geheim van 
de kok. Als zoetmaker gebruik ik natuurlijke suikers uit 
vruchten.”  
 
Productie 
“Het productieproces vergt veel aandacht. Het kost 
alleen al drie uur om de machine op te starten. Als hij 
eenmaal loopt dan kun je niks anders meer doen, dan 
moet je erbij blijven of de hele serie gaat naar de 
knoppen. Ook het van tevoren bedenken en testen van 
nieuwe varianten kost veel tijd. En daarnaast natuurlijk 
het schoonmaken van alles, vanzelfsprekend moet het 
hier kraakhelder zijn. Ik ben hier soms meer dan twaalf 
uur per dag bezig, zonder pauze. Vooral in deze drukke 
jaargetijden is het zwaar. Maar het loont: de waardering 
groeit, net als de klandizie. Ik verkoop nu ook 
chocolade aan toprestaurants zoals Aan de Poel, 
Savarin, Hotel de L’Europe en bij ‘Fransoos’ op de 
Doezastraat, en natuurlijk bij Anna. Maar het 
belangrijkste is toch het plezier in mijn werk.”  
 

 

Anna Arcese aan het werk, foto Alexandre Bellion 
 

Anna & Alexandre 
“Nee, we zijn niet getrouwd”, lachen ze. Maar de 
samenwerking maakt van alles aan ideeën los. We   
willen in Anna’s atelier met chocoladesculpturen gaan 
werken. Niet voor de kampioenschappen paashazen of 
sinterklazen bakken, maar om kunstwerken te maken 
zoals je ze in vroegere eeuwen had.” 
“Ook willen we vleugjes van de schilderijen, zo mooi als 
Anna ze maakt als versiering verwerken op de 
bonbons”, voegt Alexandre er aan toe. “ De schilderijen 
heb je in haar galerie toch wel zien hangen? Op deze 
manier zou je ze ook kunnen proeven. De visuele 
schoonheid gecombineerd met die van de neus en de 
tong. Prachtig. Ik ben een artiest met chocolade, en de 
combinatie met Anna’s atelier levert me veel inspiratie 
op.”  
www.arcese.net  &  www.chocolaterie-alexandre.nl ◄ 
 

 
DE STERREWACHT, GLORIEUS ALS VANOUDS 
Door Corine Hendriks 
 
De Sterrewacht is zonder meer een van de mooiste 
gebouwen van de Universiteit Leiden. En het is zonder 
meer fantastisch om zo’n gebouw binnen de singels te 
hebben. Het was dan ook treurig om te zien hoe het 
gebouw langzaamaan in verval raakte. Het houtwerk 
was aan het rotten, de koepels waren dof. Maar niet 
getreurd: na de grondige verbouwing en respectvolle 
opknapbeurt die in 2009 van start ging, werd de 
Sterrewacht, op 26 oktober 2011 feestelijk heropend. 
Dat het allemaal goed gekomen is, mag ook blijken uit 
het feit dat de strengen ogen van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed meekeken bij de verrichtingen van 
architect en aannemers. 
 
Huidig gebruik 
De Sterrewacht is nu in gebruik als overloop voor de 
binnenstadsfaculteiten, zoals Geesteswetenschappen en 
vooral Rechtsgeleerdheid. Daarnaast is in de kelder een 
Sterrenkundig bezoekerscentrum ingericht en is de 
relatie met de Hortus botanicus weer hersteld: 
bezoekers van de Hortus kunnen via een poortje door 
naar de Sterrewacht. Bovendien is bij de inrichting 
geanticipeerd op de Singelpromonade, de doorlopende 
wandelroute die aan de binnenkant van de gehele singel 
wordt gecreëerd. Contact met de singel is gemaakt door 



 

 

vanaf het Talcotthuisje, dat theehuisje is geworden, een 
houten trapsgewijs aflopend terras is gemaakt, met aan 
het water een aanlegplaats voor boten. 
 

 
De Sterrewacht gezien vanaf de brug over de Witte Singel bij de 
Doezastraat, foto Sander Pardon. 
 
Leidse sterrenkunde nog steeds wereldtop 
Hier mag ook wel even worden vermeld dat de Leidse 
sterrenkunde, inmiddels verhuisd naar de Leeuwenhoek, 
nog steeds meedoet in de wereldtop. Dat is al heel lang 
zo, met geleerden als De Sitter en Oort, en vandaag de 
dag met bijvoorbeeld de veelvuldig gelauwerde Ewine 
van Dishoeck. Ze kreeg in 2000 een Spinozapremie, in 
de academische volksmond bekend als de ‘Nederlandse 
Nobelprijs’. Bij de opening van de Sterrewacht vertelde 
hoogleraar Frank Israel dat het sterrenkundige 
onderzoek zo complex is geworden dat het veel meer 
dan vroeger teamwerk is geworden. Wetenschappelijke 
helden zoals die er vroeger waren heb je daardoor 
tegenwoordig niet meer. Maar inspirerende trekkers, 
zoals Van Dishoeck, nog een vrouw ook, gelukkig nog 
wel. 
 
Oorspronkelijk ontwerp en uitbreidingen 
We zullen de bewoners van de Pieterskerk- en 
Academiewijk niet meer hoeven te vertellen dat de 
Sterrewacht werd geboren op het dak van het 
Academiegebouw, in de vorm van het kwadrant van 

Snellius. En dat het de self made man Frederic Kaiser was 
die er na decennia van onvermoeibaar lobbyen voor 
zorgde dat er eindelijk een nieuwe, echte Sterrewacht 
kwam. Toen het eenmaal zover was, deed Kaiser niet 
kinderachtig: hij nam de keizerlijke sterrenwacht in Sint 
Petersburg als voorbeeld, een klassiek, symmetrisch 
gebouw. De Leidse Sterrewacht, die in 1860 in gebruik 
werd genomen, was een simpeler gebouw dan er nu 
staat: in de loop van de tijd is het gebouw diverse keren 
uitgebreid. Ten behoeve van het sterrenkundig 
instrumentarium maar ook ten behoeve van bewoning 
door de achtereenvolgende hoogleraren. Zo zijn de nu 
zo karakterisiteke Koepels Oost en West er pas in de 
periode 1920 en 1924 bijgekomen, evenals de 
hoekkamers. Dit gebeurde onder aanvoering van 
Willem de Sitter, die ook de aanstichter was van het 
schitterende ronde glas-in-lood-legraam in de 
westvleugel: De Sitter had een zwakke gezondheid en 
behoefte aan licht en lucht. Vandaar. 
 
Tot voor kort bewoond 
Overigens is de Sterrewacht tot aan de start van de 
restauratie restauratie bewoond gebleven, op twee 
locaties in het pand. Het verhaal gaat dat de 
hoogleraarsweduwe die na het overlijden van haar man 
in de Sterrewacht bleef wonen, tegen de 
Vastgoeddelegatie van de universiteit die haar 
voorzichtig kwam vertellen wat er ging gebeuren, zei: ‘U 
kunt rustig uw gang gaan hoor, ik kan wel tegen een 
beetje herrie en overlast.’ Voor de bewoners is een goed 
alternatief gevonden. 
 
De restauratie 
Het architectenbureau Veldman | Rietbroek | Smit viel 
de eer te beurt de restauratie van de Sterrewacht ter 
hand te mogen nemen. Een eer, zo is het door het 
bureau ook echt gevoeld. Aan het uitvoerend werk 
kwamen veel specialisten te pas. Zo werd het 
kleurgebruik – veel oker – ingegeven door de kleur van 
oude verflagen die werden aangetroffen. De koepels zijn 
gerestaureerd door een bedrijf dat uit de voeten kon 
met de oude techniek waarmee de koepels bekleed 
waren met zink. Een schilder is met monikengeduld 
bezig geweest het vele marmerschilderwerk opnieuw 
aan te brengen naar het voorbeeld van een vrijgelegd 
authentiek stukje. Marmerschilderwerk werd toegepast 
in tijden dat echt marmer schaars was, of te duur. 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stond toe dat 



 

de balusters op dak, die oorspronkelijk van hout waren 
en dus onderhoudsgevoelig, werden gekopieerd in 
kunststeen. Maar alleen omdat dit eerder elders op de 
Sterrewacht ook al was gebeurd. Een knipoog naar 
vroeger zijn de hooghangende stortbakken in een van 
de toiletgroepen, te bedienen met een trekkoord... 
 

 
Het glas-in-lood-legraam, foto Universiteit Leiden 
 
Ingrepen 
In de westvleugel is een nieuw, modern trappenhuis met 
lift gemaakt. Om de toegang tot eerste verdieping te 
verruimen, maar ook om vanuit het Sterrenkundig 
bezoekerscentrum in het souterrain een doorgang naar 
de grote koepel op het dak te creëren. Voor het 
bezoekerscentrum, toegankelijk aan de westelijke 
zijkant, is het souterrain dat er al was flink vergroot 
door de fundamenten uit te graven.  Stahoogte kon 
worden bereikt worden omdat de fundering er diep ligt, 
3,5 meter onder het maaiveld.  Die grote diepte was bij 
de bouw van de Sterrewacht nodig omdat de houten 
paalfundering onder het grondwater moest liggen, en 
dat stroomt op die plek diep. 
 
 
 

Onvolledig en anekdotisch 
Schrijfster dezes is zich ervan bewust dat dit een zeer 
onvolledig en anekdotisch verhaal is. Er is zoveel te 
vertellen over de Sterrewacht, zowel over de 
geschiedenis als over de restauratie, dat een mens niet 
weet waar te beginnen als de ruimte beperkt is. Wie 
meer wil weten: bij gelegenheid van de heropening is 
een pachtig boekje met veel historische en eigentijdse 
foto’s uitgebracht, getiteld De Leidse Sterrewacht; Glorieus 
als vanouds. Daarin is ook de geschiedenis van de 
Sterrewacht beschreven, waarbij—voor de liefhebber—
tevens de vele kijkers die in de loop van de tijd zijn 
aangeschaft, de revue passeren. Het boek wordt 
afgesloten met een beschrijving van het 
restauratieproces, gelardeerd met veel leerzame 
voetnoten over de toegepaste technieken en andere 
bouwtechnische termen. Het is voor tien euro te koop 
in het Sterrenkundig bezoekerscentrum. 
Corine Hendriks, werkzaam bij de afdeling Communicatie 
Services van de Universiteit Leiden, schreef dit verhaal 
op persoonlijke titel.◄ 
 

 
OPENING STERREWACHT door Clariet Boeye 
 
Hoe prachtig en trots ligt de gerestaureerde Sterrewacht 
er nu bij aan de Witte Singel. Het is wonderlijk om te 
zien dat ook gebouwen kunnen kwijnen en weer 
opleven. Dat hebben we al meegemaakt met het 
Kamerlingh Onnes Gebouw. Ook de Sterrewacht lag er 
als een somber, afgetakeld en naar binnen gekeerd ziek 
dier in een verwaarloosde tuin bij. Maar mede dankzij 
de inspanningen van Vincent Icke, hoogleraar 
Theoretische sterrenkunde en kosmologie, is het tij 
gekeerd. Een grote subsidie van het rijk in 2008 gaf de 
doorslag. Je krijgt bijna de indruk dat het mooier 
geworden moet zijn dan bij de oorspronkelijke 
oplevering. Opmerkelijk is dat ook dit gebouw, net als 
het Kamerlingh Onnes Gebouw, overgenomen is door 
de Rechtenfaculteit. De restauratie, begonnen in 2009, is 
perfect uitgevoerd door het architectenburo Veldman | 
Rietbroek | Smit. Het bureau heeft hiervoor in 2011 de 
‘Leiden Architectuurprijs’ ontvangen. 
 
Hoe feestelijk was het om bij de opening te zijn op 26 
oktober. Het was een drukte van belang. De gasten 
werden in verschillende collegezalen ontvangen. In de 



 

 

Oort en de De Sitter zaal was in afwachting van de 
officiële opening door Halbe Zijlstra, staatssecretaris 
van het ministerie van OC&W, op een beeldscherm een 
college te volgen, gegeven door Vincent Icke over het 
heelal en ruimte en tijd, als ik het me goed herinner. 
Zelden een zo meeslepend college gevolgd zonder dat ik 
er ook maar iets van begrepen heb. “De ruimte is 
gekromd” bijvoorbeeld, hoe moet je je dat in 
hemlesnaam voorstellen? Daarna vond de opening met 
verschillende speeches plaats. Vincent Icke ontving bij 
deze gelegenheid  van  burgemeester Lenferink de 
Koninklijke onderscheiding tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse  Leeuw. 
 
De middag werd afgesloten met een receptie en 
rondleidingen door het gebouw. Bijzonder was de 
enorme telescoop onder een van de koepels met 
beweegbare dakpanelen. Ook bijzonder was het dat er 
vele familieleden waren van de beroemde 
sterrenkundigen De Sitter, Oort en Van de Hulst. Per 
toeval raakte ik in gesprek met een kleindochter van 
Oort. Zij vertelde dat ze als kind regelmatig bij haar 
grootvader hier in de Sterrewacht gelogeerd had. De 
sterrenkundigen werkten dus niet alleen in de 
Sterrewacht, zij woonden er ook! De gangen, waarin de 
kleindochter vaak had gespeeld,  hadden haar oneindig 
lang en hoog geleken. Nu waren ze veel overzichtelijker 
geworden, eigenlijk viel het haar een beetje tegen. 
 
U kunt op de website van de Sterrewacht, 
www.leidsesterrewacht.nl  een indruk krijgen van de 
restauratie en opening. Ter gelegenheid van de opening 
is er een publicatie verschenen, De Leidse Sterrewacht, 
glorieus als vanouds. ◄ 
 

 
VRAAG AAN PRINSES MARGRIET 
door Clariet Boeye 
 
Vraag het aan prinses Margriet, kopt het Leidsch Dagblad 
op zaterdag 26 november. Prinses Margriet is 
beschermvrouwe van het Rode Kruis. Het is een leuk 
initiatief dat wij, lezers van het Leidsch Dagblad, haar een 
vraag mogen stellen. Ik zou de prinses willen vragen hoe 
zij het zou vinden als drie DJ’s een week lang haar 
buren zouden worden? Beetje rumoerig misschien? 
Andere vraag: hoe zou de prinses het vinden als haar 
huis als schilderachtige achtergrond gebruikt zou 

worden voor een evenement? Maar voor een goed doel 
moet je wat over hebben. 
Het is voor de achtste keer dat drie DJ’s zich de week 
voor kerstmis van 18 tot 24 december zonder eten 
opsluiten in het Glazen Huis om dag en nacht op 
verzoek muziek te draaien tegen een bepaald bedrag en 
zo geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Het 
ingezamelde geld zal naar moeders in oorlogsgebieden 
in Afrika gaan, ‘de stille ramp’. Tot ‘themasong’  voor 3 
FM Serious Request is het lied Doluv2luvu van Ilse de 
Lange gekozen. Een rumoerige actie ten behoeve van 
een stille ramp, dat is wel ludiek. 
 

 
 
Jeroen Visser van City Marketing is er trots op dat 
Leiden het Glazen Huis heeft kunnen binnenhalen. Hij 
verwacht honderdduizenden bezoekers, maar het is nu 
al een groot succes. Iedereen doet mee. Overal in de 
stad hebben allerlei mensen echt de leukste dingen 
bedacht om geld in te zamelen voor de moeders in 
oorlogsgebieden, zoals het bakken van koekjes door 
kinderen en die huis aan huis  verkopen bijvoorbeeld. 
Ook studentenverenigingen zetten zich enthousiast in. 
Augustinus heeft al bijna € 10.000 euro ingezameld, een 
bijzonder hoog bedrag voor arme studenten. 
Vrouwelijke studenten hebben verkleed als gele kuikens 



 

voor het academiegebouw liedjes gezongen en daarmee 
geld opgehaald.  
 
De honderdduizenden bezoekers moeten nog komen. 
Hoe, dat is de vraag. De Beestenmarkt is, ondanks een 
uitbreiding met pontons op het water, te klein voor 
zulke aantallen. Dus wat te doen? Geen probleem, 
activiteiten genoeg om al deze bezoekers de mooie 
binnenstad in te lokken en bezig te houden. Het oog is 
gevallen op het gebied rond de Hooglandse Kerk, het 
Stadhuisplein en het Pieterskerkplein. De bewoners van 
die mooie binnenstad hebben daar alle begrip voor: alles 
voor het Goede Doel. Jeroen Visser heeft de 
wijkvereniging verzekerd dat er geen rumoerige 
activiteiten zullen komen op het Pieterskerkplein. Het 
gaat om ludieke activiteiten. Welke het precies worden 
is nog niet bekend. Het klinkt desondanks leuk, want 
ludiek. 
 
Maar er zit me iets dwars, het laat me niet los. Dàt is 
het: geven voor een goed doel zou een belangeloze daad 
moeten zijn.  Dat wordt verwacht van de bewoners. 
Maar hoe belangeloos is deze ‘event’ voor de 
organisatoren, voor City Marketing, voor de gemeente? 
Geweldig dat we het Glazen Huis naar Leiden hebben 
kunnen krijgen! Leiden op de kaart! (Ik dacht dat Leiden 
sinds de  Middeleeuwen  al op de kaart staat, maar dat 
terzijde.) Goed voor de winkeliers! Goed voor de 
horeca! Hier lijken toch wel enige belangen mee 
gemoeid.  Zonde om geen gebruik te maken van deze  
gelegenheid om die enorme aantallen bezoekers naar de 
mooie plekken in de oude binnenstad te lokken, en daar 
geld uit te laten geven.  Dat vinden de 
horecaondernemers ook. Die rollen nu, drie weken voor 
het ‘24-uursspektakel’(Leidsch Dagblad  26 november), 
over de gemeente heen, omdat er maar twee 
horecagelegenheden zijn die een vergunning toegezegd 
hebben gekregen om 24 uur lang open te zijn in die 
week voor kerst. Aan de andere kant kost het de 
gemeente enige tonnen. Is er een kosten- baten analyse 
gemaakt? Wel veel om voor één keer veel bezoekers van 
buiten aan te trekken. Want wie gaat er nu nog naar 
Eindhoven, omdat daar  vorig jaar het Glazen Huis 
stond? Was het Glazen Huis vorig jaar eigenlijk wel in 
Eindhoven? Weet u het nog? 
 
Ik heb vanmorgen een trui gekocht bij H&M. Heel 
leuk, een deel van het bedrag gaat naar een goed doel. 

Niet naar het Rode kruis, maar naar de Unicef. Zij wat 
en ik ook wat. Echt een win-win situatie.  
Commercie over de rug van het Goede Doel of 
commercie in dienst ervan? Kan er geen geld meer 
ingezameld worden voor een goed doel zonder een 
commercieel belang? Wat zou prinses Margriet ervan 
vinden? ◄ 
 

 

JODEN IN NEDERLAND ANNO 2009, CONTINUÏTEIT 
EN VERANDERING. 
 
Samenvatting van de lezing door Carlo van Praag 
in de Leidse Synagoge op 20 november.  
opgetekend door Clariet Boeye 
 
“Hij dóet het! De middag is al geslaagd!”. 
(Carlo van Praag over de beamer die echt blijkt te 
werken) 
 
Jaarlijkse lezing in de Synagoge 
Door de voorbereidende activiteiten voor het 
herdenkingsmonument  ‘Bagage’ ben ik in contact 
gekomen met de Leidse Synagoge en  lid geworden van 
de daaraan gelieerde vriendenvereniging. Elk jaar in 
november wordt er door de vereniging voor de leden 
een lezing georganiseerd.  
In 2009 heeft Hans Blom een lezing gehouden over 
Joden in Nederland vóór WO II (zie de samenvatting in 
de Hart van de, Stad krant  nr. 127, december  2009). Dit 
jaar was Carlo van Praag uitgenodigd om een lezing te 
houden over Joden in Nederland anno 2009, 
continuïteit en verandering. 
 
Wie is Carlo van Praag? 
Carlo van Praag is als sociaal wetenschapper en adjunct-
directeur  werkzaam geweest bij het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. Op dit moment is hij nog steeds als 
research fellow verbonden aan het Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) te Den 
Haag. Samen met zijn collega  Hanna van Solingen  
heeft hij in 2009 een groot onderzoek uitgevoerd naar 
de demografie van de Joden in Nederland en naar hun 
binding met het Jodendom, en wel op basis van een 
enquête. Het onderzoek borduurt voort op een andere 
peiling, die in 1999 werd gehouden en net als het 



 

 

onderzoek in 2009 geleid heeft tot een publicatie.  De 
lezing van Van Praag ging in op beide onderzoeken. 
 
De basis voor het onderzoek 
Het onderzoek uit 1999 is een uniek en groot 
onderzoek geweest. Niet eerder is er zo’n grondig 
opgezet onderzoek gedaan naar mensen met een Joodse 
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personen die een geheel of gedeeltelijk Joodse afkomst 
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deels dezelfde respondenten als in 1999, deels zijn er 
jongere respondenten aan toegevoegd om een beeld te 
krijgen van een nieuwe generatie.  Zo werd het mogelijk 
om dezelfde respondenten in 1999 en 2009 met elkaar 
te vergelijken. Het onderzoek richtte zich tevens op de 
vergelijking van leeftijdsgroepen, en van ouders en 
kinderen. 
 
Binding met  het Jodendom 
De binding met het Jodendom werd in dit onderzoek 
vastgesteld aan de hand van vragen op een aantal 
deelterreinen, te weten: deelname aan religie feesten en 
gebruiken, het lidmaatschap van een Joods 
kerkgenootschap, de samenstelling van de 
vriendenkring, Joods culturele belangstelling, de band 
met Israël, de gevoeligheid voor antisemitisme, en de 
beleving van de Tweede Wereldoorlog. Verder werden 
er enkele directe vragen gesteld zoals ‘Beschouwt u 
zichzelf als Joods?’ en ‘Voelt u zich Joods?’ De binding 
van de ondervraagden met  het Jodendom blijkt sterk 
afhankelijk van de Joodse afkomst van de respondenten: 
mensen met twee Joodse ouders tonen zich sterker 
verbonden met het Jodendom dan mensen met alleen 

een Joodse moeder, en die weer sterker dan mensen met 
alleen een Joodse vader. Mensen met alleen een Joodse 
grootouder hadden de minst sterke binding, hetgeen 
voor de hand ligt.  Als beide ouders Joods zijn, zegt 
meer dan driekwart zichzelf als Joods te beschouwen. 
De overigen beschouwen zichzelf als hooguit ‘iemand 
van joodse afkomst’ of geven te kennen dat het van de 
situatie afhangt of zij zichzelf als Joods beschouwen. Bij 
mensen met slechts een Joodse grootvader liggen de 
verhoudingen eerder omgekeerd: slechts 10% 
beschouwt zichzelf onomwonden als Joods. In de totale 
steekproef beschouwde 57% zich als Joods zonder 
daarbij reserves te maken. Behalve de Joodse afkomst 
van de respondent zelf bleek ook het al of niet hebben 
van een Joodse partner belangrijk voor de Joodse 
betrokkenheid. 
 

 

 
Wat maakt iemand Joods? 
Maar, zegt Van Praag, mensen zijn altijd subtieler dan 
de vragen die aan hen gesteld kunnen worden. Om een 
genuanceerder beeld te krijgen was dan ook aan de 
respondenten gevraagd om  opstelletjes te maken over 
de vraag: “Kunt u beschrijven wat u Joods maakt, in 
plaats van ‘gewoon ’Nederlands’. Daarop kwamen veel 
verschillende antwoorden, variërend van de constatering 
van een feit (mijn moeder is nu eenmaal Joods) naar 
vage gevoelens (dat is een gevoel dat ik niet kan 
omschrijven). Voor anderen weer is de religie 
doorslaggevend: “Mijn Joodse identiteit wordt bepaald 
door het volgen van tradities”, en weer anderen 



 

definiëren hun Joodse identiteit als een gevoel van 
verwantschap met de groep: zij hebben het gevoel thuis 
te horen bij de warmte die zij tegenkomen in het 
Jodendom en in de kring van vrienden, familie en 
kinderen. Bepaalde eigenschappen worden genoemd als 
bron van Joodse identiteit. Zo zegt één van de 
respondenten: “Het enige wat mij Joods maakt is de 
Joodse humor”.  
 
WO II 
De belangrijkste factor echter blijkt De Tweede 
Wereldoorlog te zijn. WO II heeft als een 
waterscheiding gefungeerd. Bijna de helft van de 
respondenten noemde de Tweede Wereldoorlog als 
bron van Joodse identiteit. De beleving van die oorlog 
speelt ook in de naoorlogse generaties nog een grote rol. 
Pas bij de jongste groep, geboren na 1974, neemt de 
betekenis van de oorlog wat af.  
 
Israël 
Uit de antwoorden van de personen die aan beide 
onderzoeken hebben meegewerkt, blijkt dat zij over het 
algemeen standvastig zijn in hun Joodse binding. Alleen 
met betrekking tot Israël zijn de meningen in die tien 
jaar verschoven.  Waarschijnlijk door de controverses 
rond de Israëlische politiek voelt een aantal 
respondenten een grotere distantie tot dat land dan 
vroeger. Heeft in 1999 bijna de helft van de 
respondenten de vraag naar speciale verbondenheid met 
Israël nog positief beantwoord met “Ja, zeer sterk, maar 
ik ben ook heel kritisch”, dan is dat percentage in 2009 
gezakt naar iets minder dan een derde. Daarentegen 
voelt een ander deel van de respondenten zich juist 
sterker met Israël verbonden. De verhoudingen zijn dus 
meer gepolariseerd. 
 
Overdracht van ouders op kinderen 
Uit het onderzoek blijkt dat kinderen in alle opzichten 
minder aan het Jodendom zijn gebonden dan hun 
ouders. Er zijn meer gemengde huwelijken en relaties, 
wat de trend naar assimilatie versterkt. Op religieus 
terrein blijken zware riten en verplichtingen minder 
populair te worden, terwijl minder vergende riten, zoals 
het eten van matses met Joods Pasen zich aardig 
handhaven. Dat is vergelijkbaar met de trend bij 
christelijke feesten zoals kerstmis: wat eten we dit jaar 
met de kerst is de belangrijkste vraag geworden.  
Al met al tekent zich het beeld af van een groep die 

zwak begrensd is ten opzichte van de omringende niet-
Joodse samenleving en daarin steeds meer opgaat. Dat 
geldt niet alleen voor Nederland. Volgens sommige 
buitenlandse auteurs zullen de Joden in Europa als 
groep op den duur zo ongeveer verdwijnen. Er blijft, 
verwachten zij, slechts een kleine religieuze sekte over 
naast een veel grotere groep voor wie de geheel of 
gedeeltelijk Joodse afkomst misschien nog wordt 
onderkend, maar zonder dat zoiets  in het leven van de 
betrokkenen nog iets betekent. De wat beladen term 
‘assimilatie’ is hier toch wel van toepassing. Is dat te 
betreuren? Van Praag vindt persoonlijk van niet. Het is 
een assimilatie zonder dwang van buiten. De mensen 
hebben er vrijwillig aan deel. Een tijdelijke revival van 
het Jodendom in Nederland is overigens niet geheel uit 
te sluiten. Daarbij  zou het toenemende aantal 
immigranten uit Israël een rol kunnen spelen. 
 

 

 
Aantal Joden in Nederland 
De schatting  van het aantal Joden in Nederland komt 
uit op bijna 53.000 personen, waarvan 37.000 twee 
Joodse ouders hebben of in elk geval een Joodse 
moeder en bijna 16.000 alleen een Joodse vader. Het 
onderscheid is van belang omdat de Joods religieuze wet 
alleen mensen uit de eerste categorie als Joden 
beschouwt.  
Op een opmerking uit het publiek dat antisemitisme 
weer toeneemt in deze tijd van polarisatie, antwoordt 
Van Praag, dat veel respondenten ook die mening waren 
toegedaan. Maar de vraag of zij dat ook persoonlijk 
hadden ervaren beantwoordden zij ontkennend.  
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Tot slot: de Vereniging van Vrienden van de 
Synagoge 
Nu, de middag was zeker geslaagd. Het was een 
boeiende lezing. Identiteit blijkt maar weer eens een 
veelomvattender begrip te zijn dan je in eerste instantie 
denkt. De lezing gaf mij een genuanceerd beeld van 
Joods zijn of je verbonden voelen met de Joodse 
tradities.  
Ook als het Joods zijn door assimilatie op de lange duur 
zou verdwijnen, is het belangrijk dat de cultuur bewaard 
blijft. In het behoud daarvan  vervult de Leidse 
Synagoge met het Joodse Studiecentrum een belangrijke 
rol, met een gevarieerd aanbod van cursussen en 
lezingen over Joodse geschiedenis en cultuur en Joodse 
talen (Hebreeuws en Jiddisch).   
De synagoge zelf is als rijksmonument al een gebouw 
dat gekoesterd moet worden. Volgend jaar bestaat het 
250 jaar. Om al die redenen wil ik een lidmaatschap van 
de Stichting Vrienden van de Leidse Synagoge van harte 
aanbevelen.  
Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om u een 
lezing, georganiseerd door de Vereniging Oud Leiden, 
onder de aandacht brengen, “De jongste Joodse 
contemporaine cultuurgeschiedenis in Leiden” door Leo 
Levie, oud-secretaris van de Joodse Gemeente Leiden.  
  
Bronnen 
Publicatie: 
Hanna van Solingen & Carlo van Praag, De Joden in 
Nederland anno 2009, continuïteit en verandering, 
AMB, ISBN 97890 79700 26 4, € 23,50 
Lezing: 
“De jongste Joodse contemporaine cultuurgeschiedenis 
in Leiden” door Leo Levie, oud-secretaris van de Joodse 
Gemeente Leiden op 8 februari 2012, om 20.00 uur in 
de Synagoge, Levendaal 14. 
Vriendenvereniging: 
De contributie voor een lidmaatschap van de 
Vriendenvereniging bedraagt 17,50 per jaar. 
U kunt zich schriftelijk of per e-mail opgeven als vriend 
bij Stichting Vrienden van de Leidse Synagoge, 
Secretariaat Levendaal14, 2311 JL Leiden  
e-mail: nigleiden@hetnet.nl  
ABN/AMRO Leiden 3970158◄ 
 

 
EVA VAN DEINSE, COTTA DI MARE 
door Clariet Boeye 
 
In een busje op zoek naar aardse schoonheid  
 
Een paar jaar geleden had ik spijt dat ik niet dat mooie 
taartbakblik in de vorm van een Zeeuwse knoop  gekocht had, 
dat ik gezien had in het Zeeuws Museum in Middelburg. Wat 
een verrassing om hem ineens gewoon in Leiden in de etalage van 
Cotta di Mare te zien hangen, tussen allerlei feestelijk kleurig 
aardewerk uit alle windstreken. Dat is maar één  van de redenen 
om naar Eva van Deinse te gaan en te vragen hoe dat zit. Want 
Cotta di Mare is een winkeltje uit een verhaal uit ‘Duizend en 
één Nacht’. 
 

 

Eva van Deinse in haar winkel, fotograaf onbekend 
 
Jeugd  
“Ik kom uit Middelburg. Ik kom er nog regelmatig en 
zag daar in het museum die mooie taartvorm, dus ik heb 
uitgezocht wie hem ontworpen had om hem ook hier te 
kunnen verkopen. Ik heb in Middelburg op het 
gymnasium gezeten. Ik was eigenlijk geen 
gymnasiumkind. Ik hield er veel meer van om dingen 



 

met mijn handen te doen dan met het hoofd. Ik was 
altijd aan het prutsen en knutselen. Zo had ik eens van 
klei een poes geboetseerd. Mijn ouders vonden hem 
goed gelukt en lieten hem zien aan de beeldhouwer 
Peter de Jong, met wie ze bevriend waren. Hij had de 
supervisie over de restauratie van de beelden aan het 
stadhuis van Middelburg. Het stadhuis van Middelburg 
was in de oorlog door een zware brand als gevolg van 
bombardementen bijna helemaal uitgebrand. Ik mocht 
bij hem op beeldhouwles komen. Ik zat daar als 14-
jarige midden tussen allemaal volwassenen, maar dat 
kon me niks schelen, ik vond het heerlijk om te hakken. 
Ik vond die half uit de steen komende figuren van 
Rodin heel mooi, dus dat wilde ik ook. Ik probeerde een 
op haar buik liggende vrouw te maken. Het lukte niet 
echt, dus De Jong greep in. De vrouw rolde direct op 
haar rug. Toen wist ik: geef je gereedschap nooit uit 
handen! Ik had eigenlijk wel naar de kunstacademie 
gewild, maar  daar was in mijn familie toen geen sprake 
van, al was mijn moeder wel artistiek.“ 
 
Docente Nederlands  
“Ik ben jong getrouwd. Door mijn huwelijk verhuisde ik 
naar Leiden, waar mijn man rechten studeerde. Daar 
heb ik mijn diploma voor de boekhandel gehaald. Dat 
kwam zo. Ik was van het gymnasium naar de MMS 
gegaan. Eigenlijk was ik een Montessori kind, maar een 
Montessori school had je niet in Middelburg. Op de 
MMS mocht je zelf je boekenlijsten samenstellen voor 
Nederlands en de drie moderne vreemde talen. 
Daardoor ben ik erg veel gaan lezen en kreeg ik een 
grote belangstelling voor boeken. Ik heb zo’n 5 jaar bij 
Kooyker gewerkt. Die zat toen op de Nieuwe Rijn in 
zo’n mooi oud pand. De boekenkasten hadden nog van 
die zeildoek flapjes langs de planken. Op mijn 28ste ben 
ik Nederlands gaan studeren. Eerst heb ik Nederlands 
MO A gedaan, daarna B, en tenslotte ben ik 
afgestudeerd in Middeleeuwse Letterkunde aan de 
Universiteit van Leiden. Ik heb daar ook college gehad 
van Peter van Zonneveld. Wat een leuke stukjes schrijft 
hij nu trouwens in de Hart van de Stadkrant. Al tijdens 
mijn studie  ben ik les gaan geven in het voortgezet 
onderwijs aan het Da Vinci College op de Afdeling 
Anderstaligen. Dat was heel bijzonder: al die kinderen 
uit verschillende landen, zoals Iran, Turkije en Marokko. 
Ik heb daardoor veel gelezen over deze landen en hun 
culturen. Een probleem was wel dat afhankelijk van 
politieke maatregelen die afdeling soms uit z’n voegen 

barstte maar dan weer veel te weinig leerlingen had. Er 
zat weinig continuïteit in. Inmiddels was ik coördinator 
van de afdeling geworden, wat inhield dat ik 
voortdurend moest improviseren. Het was erg onrustig, 
totdat iemand de algehele leiding overnam. Ik ben toen 
minder gaan werken, en toen ik op mijn 63ste kon 
stoppen, heb ik dat gedaan.” 
 
Keramiek 
“Intussen had ik mijn behoefte aan werken met mijn 
handen niet verloren. Ik heb boetseerlessen genomen 
bij Delfos op de Hoge Rijndijk. Ik werkte niet op de 
draaischijf, ik vond het veel leuker om met mijn handen 
vormen te maken. Ik heb daar bijvoorbeeld deze vaasjes 
gemaakt.”  Eva van Deinse wijst naar drie grappige 
vaasjes op hoge giraffebenen. “Er is ook werk van mij 
geëxposeerd op een tentoonstelling in Den Haag. Na 
mijn scheiding vond ik een huis uit de jaren 30 aan de 
Lindenstraat, met een winkel erbij. Van die winkel heb 
ik een werkruimte gemaakt. Naast het lesgeven ben ik 
ook gaan werken bij Helga van Manen (Van Manen aan 
Tafel op de Hogewoerd). In die tijd vond ik bij De 
Slegte een boek over traditioneel gebruikskeramiek, 
‘Europäische Töpferkunst’, met prachtige foto’s van 
kleine pottenbakkerijen. Wat zou het leuk zijn om bij 
die pottenbakkers langs te gaan! Maar ik had geen 
rijbewijs. Dat heb ik toen nog op mijn 56ste    gehaald. Ik 
had rijles gekregen van mijnheer Smant, instructeur 
voor moeilijke gevallen. Ik heb wel veel lessen gehad, 
maar ik slaagde in één keer!” 
 
Reizen  
“Nu kon ik al die pottenbakkers opzoeken! In 2004 ben 
ik naar Marokko gegaan, naar Safi. Daar heb ik  mijn 
eerste inkopen gedaan. In de zomer van 2005 was 
Roemenië aan de beurt. Ik had inmiddels een busje 
gekocht, waarmee ik nog steeds met mijn vriend door 
heel Europa rijd om pottenbakkers op te zoeken en in 
te kopen, niet alleen in Roemenië en Marokko, maar 
ook in Hongarije, Duitsland en Frankrijk. Taal is zelden 
een probleem. Ik had door het contact met mijn 
leerlingen ervaring opgedaan hoe je met een paar 
woorden je toch verstaanbaar kunt maken. Als je het 
lokale woord voor aardewerk of pottenbakker maar 
weet! In het Hongaars is dat fazekas en in het 
Roemeens olarit. 
Omdat schrijven en bellen wel ingewikkeld is, ga ik 
gewoon overal naar toe en we komen er altijd wel uit. 



 

 

Het is me bijvoorbeeld overkomen dat ik in een café 
naar iemand vroeg en dan zàt die persoon daar gewoon. 
Toen mijn dochter een jaar in Barcelona woonde heb ik 
Spanje ontdekt. Daar bestaat al eeuwenlang een rijke 
traditie, maar helaas neemt het aantal pottenbakkers nu 
snel af. Er is elk jaar een grote pottenbakkersmarkt in 
Zagora. Daar komen uit de wijde omgeving 
pottenbakkers met hun waar naar toe. ” 
 
Winkel 
“Mijn toch wat vage plan voor een winkel had intussen 
meer vorm gekregen: ik wilde traditioneel aardewerk 
inkopen om in een winkel en via een website te 
verkopen. De naam was er ook al: Cotta di Mare, 
gebakken aan de Mare: ik had mijn oog laten vallen op 
een winkelruimte op de Mare in Leiden en het 
aardewerk kwam uit landen rondom de Middellandse 
Zee. De winkel aan de Mare ging niet door en daarom 
heb ik in het begin zo’n 3 à 4 jaar op markten gestaan. 
Dat was me op den duur toch teveel werk. Al die 
keramiek die je voorzichtig uit en dan weer in moest 
pakken, al die zware dozen! Tafelkleden is veel 
makkelijker! Het leek me beter om een eigen winkel te 
hebben. Omdat de huurprijzen voor winkelruimte in 
Leiden erg hoog liggen, zocht ik naar een winkelpandje 
dat ik kon kopen en waar ik ook kon wonen.  
 
Verborgen schatkamer 
Twee jaar geleden vond ik dit. Het is alweer bijna te 
klein. Er komt steeds meer bij. Ik blijf inkopen op vaste 
adressen, maar ik zoek ook steeds naar nieuwe 
pottenbakkers. Spanje is er nu sinds kort bijgekomen en 
onlangs heb ik  prachtige Bourgondische keramiek 
ontdekt. Ik houd ook erg van klederdracht-stoffen uit 
Nederland. Die zijn per meter te koop en ik maak er 
ook slopen, kussens, theemutsen en schorten van. Ik 
heb van een vriendin laatst een paar mooie oude Leidse 
dekens gekregen. Daar maak ik nu wanten van.  
De belangstelling voor handgemaakt aardewerk groeit in 
deze tijd. Er is weer aandacht voor het ambachtelijke en 
duurzame, voor authenticiteit. De winkel wordt nu 
ontdekt door stylisten, bijvoorbeeld van het 
kooktijdschrift Delicious. Dan komt er een styliste langs 
met een zogenaamd ‘moodboard’, een verzameling 
kleur- en sfeerplaatjes. Daar komt ze dan passende 
schalen en bordjes bij zoeken. Stylisten denken dat ze de 
hele wereld naar hun hand kunnen zetten. Gelukkig 
vinden ze tot nu toe altijd iets van hun gading. Het helpt 

als een winkel in tijdschriften komt te staan, want de 
Diefsteeg is geen voor de hand liggende winkelstraat. ‘U 
zit hier zo verstopt hoor ik regelmatig.” 
 
Nu, ik weet mijn weg daarheen wel te vinden! 
 
Informatie 
Cotta di Mare, Diefsteeg 11, 2311 TS Leiden, 
www.cottadimare.nl ◄ 

LEIDEN IN TWEE KWARTIER  
Door Hans Heestermans 
 
Tweede deel 
Leiden heeft vreemde kostgangers. Hans Heestermans vertelde de 
leden erover op 12 april. De eerste aflevering staat in de Hart 
van de Stadkrant 132 van september 2011. Hier het vervolg.  
 

 
Hans Heestermans en Clariet Boeye, foto Carlo van Praag 
  
Tatjana Afanasjeva, de vrouw van de natuurkundige 
Ehrenfest, zou ooit tegen Einstein gezegd hebben: 
“Leiden is zo’n rustige stad. Nergens gaat de overgang 
tussen leven en dood zo ongemerkt als hier.”  Karel van 
het Reve schrijft: “Er zit wel iets waars in die uitspraak 
van mevrouw Ehrenfest. De beroemde rede van 
Cleveringa, en het daarop volgende zingen van het 
Wilhelmus, en de staking van de studenten, en het 
sluiten van de universiteit door de Duitsers – zaken die 
Leiden natuurlijk tot eer strekken en Leiden gunstig 
doen afsteken bij Amsterdam – zouden misschien niet 
hebben plaatsgevonden als men te Leiden had geweten 
wat er in de wereld te koop was. In Amsterdam wist 



 

men wel beter. […] Neem nou de studentenrevolutie. 
Ook in Leiden wilde men toen iets ‘bezetten’. Men koos 
daarvoor de zogenaamde ‘gewelfkamer’ […] Daar 
verschenen op een dag tafels met revolutionaire lectuur 
en die kamer was ‘bezet’. Aan het eind van de middag 
ging de custos naar de revolutionairen toe en zei dat hij 
gewoon was het Academiegebouw om zes uur te sluiten 
[…]. Tevreden gingen de revolutionairen naar huis, en 
de volgende morgen konden ze met hun revolutie 
doorgaan.” 
 
De Leidse student-schrijver Johannes Kneppelhout 
(1814-1885), alias Klikspaan, ziet voordelen in het feit 
dat er in Leiden nooit iets te doen is: “Om al deze 
redenen nu, welke van Leiden eene vervallen stad 
maken, juist omdat er noch vertier noch weelde is, 
omdat alles er stilstaat en druilt, omdat alles er leeg is en 
naar, omdat er in één woord geenerlei soort van 
afleiding bestaat, is Leiden bij voorkeur de meest 
geschikte stad tot de werken des geestes; het draagt de 
zuiverste kenmerken eener Academiestad…  Dáár 
geene vereenigingen, geene bals, geene vermaken der 
groote wereld, die den kostelijken avond rooven; geene 
beroemde toonkunstenaars die de vurige jongelingschap 
naar de concertzaal trekken…; geen talrijke 
maagdenschaar, wier schoon zij maar al te vaak alle 
degelijkheid, alle ernst opoffert. In Leiden moet men 
werken”. 
 
Rudy Kousbroek heeft ooit een lijstje gemaakt van de 
positieve dingen in Leiden: 
1. Het grote voordeel van Leiden, zoals Maarten ’t 

Hart heeft gezegd, is dat je vlug buiten de stad bent. 
2. Leiden ligt gunstig, halfweg tussen Den Haag en 

Amsterdam. 
3. Leiden is de enige stad in de wereld waar gedichten 

op de muren staan. 
4. In Leiden hoor je soms Bach-preludes op het 

stadscarillon. 
5. Leiden heeft de Hortus en de begraafplaats 

Groenesteeg. 
6. En ganzen dwalend aan de singels. 
7. Leiden is de enige stad met France 2 op de kabel, 

nergens anders in Holland hebben ze dat. 
8. Ook is er in Leiden de UB, plus een stuk of wat 

goede boekhandels. 
 

Geuzen P.C. Hooft beschrijft in zijn Nederlandsche 
Histoorien uit 1647 wat voor taferelen zich afspeelden 
toen de watergeuzen op 3 oktober 1574 Leiden 
binnenvoeren. “Onvoorstelbaar uitgelaten was de 
blijdschap waarmee ze verwelkomd werden door 
burgers en gezaghebbers. Die leken verrezen uit de 
dood. Men krioelde door elkaar heen in straten en 
stegen alsof men de achterstallige levendigheid wilde 
inhalen, vooral aan de Vlietbrug, waar de 
voedselschepen zich door de gracht spoedden. Het 
uitgehongerde volk, mannen en vrouwen, jong en oud, 
stond rijendik op de oever. Ze strekten schouders, 
armen en handen zo ver mogelijk over het water heen 
om brood, haring, kaas en ander voedsel dat hun door 
de opvarenden werd aangereikt of toegeworpen, al 
graaiend te pakken of te vangen. Sommigen liepen of 
sprongen tot hun hals in ’t water of zwommen naar de 
schepen. Zo druipnat als ze waren, liepen zij en anderen 
die iets hadden kunnen bemachtigen ermee naar de stad, 
almaar uitroepend dat ze nu definitief gered waren …  
Onder hen zag men velen voor wie ’t voedsel vergif 
werd door hun onmatige gulzigheid. Ze stikten 
onderweg met het voedsel in de mond.” (Vertaling Levi 
Miholits). 
 
Bijna grappig klinkt de curieuze brief van het Leidse 
stadsbestuur aan Willem van Oranje d.d. 6 juli 1574: 
“Wij zouden U … beleefd willen verzoeken ons te 
zijner tijd te ontzetten, zonder evenwel tot haast te 
willen aandringen. Na de inventarisatie van ons 
proviand (dat wij volgens Uw wens in gepaste 
hoeveelheden uitdelen) hebben wij kunnen vaststellen 
dat tussen nu en Kerstmis geen gebrek aan 
levensmiddelen zal ontstaan en wij denken daarom de 
vijand ten minste tot dan buiten de stad te kunnen 
houden. Uwe genade kan zijn plannen daarop 
afstemmen.” Ontroerend: we vinden ’t wel fijn als u ons 
komt bevrijden, maar haast u vooral niet! 
 
Piet Paaltjens was ’t pseudoniem van François 
HaverSchmidt (1835 Leeuwarden – 1894 Schiedam). Hij 
studeerde theologie in Leiden en schreef vele 
romantisch-weemoedige verzen, waarin hij vaak de 
vriendschap en de liefde of het verlies daarvan bezong. 
Op ’t eind van zijn leven leed hij aan depressies. Op 19 
januari 1894 hing hij zich op aan een koord van het 
gordijn van zijn bedstee. Hieronder een van de 
immortellen die hij van 1850-1852 schreef. 



 

 

XLIX 
Wel menigmaal zei de melkboer 
Des morgens tot haar meid: 
‘De stoep is weer nat’ Och, hij wist niet, 
Dat er ’s nachts op die stoep was geschreid. 
 
Nu, dat hij en de meid het niet wisten, 
Dat was minder-; maar dat zij 
Er hoegenaamd niets van vermoedde, 
Dat was wel hard voor mij. 
 

 
 
Fontein In Kort Amerikaans van Jan Wolkers lezen we:  
“Bij de fontein op de Vismarkt bleef hij staan en leunde 
tegen het hekwerk eromheen. Uit de geopende bek van 
een marmeren vis die door een naakt jongetje in de 
armen werd gehouden, liep een dunne straal water in 
het bekken. Het water liep over de rand zodat het 
marmer leek te rillen. Een jongetje kwam naast hem 
staan en wees naar het marmeren jongetje. 
“Zijn lul is eraf,” zei hij. 
Eric keek hem aan. Zijn gezicht was bleek. Om zijn 
ogen was het vlees lichtblauw. 
“Vroeg ik jou wat,” zei Eric. 
“Ik zei wat,” zei de jongen en liep fluitend door. 
 
Hooft Een van de grootste Nederlandse dichters is 
Pieter Cornelisz Hooft. Hij is ook de auteur van het 
prachtige Nederlandsche Histoorien (1647). Hij studeerde 
aan het eind van de 16de eeuw aan de Leidse Academie, 
zoals de universiteit toen heette. Hier een fragment van 
een gedicht van hem in de vertaling van de Leidenaar 
Levi Miholits. Hooft ziet een eenzaam vogeltje en dicht:  
 
Waarom wil je eenzaam blijven, gevleugeld beestje, 
Zonder wijfje, hoewel geen dwang je dwingt? 

Of zijn de bloemen in het bedauwde veld 
Je vrolijke vriendinnen en staar je verliefd naar hen? 
Heb je misschien je lief verloren 
Door een hagelbui waarmee de lucht zich wreekt? 
Of heb je, jong nog, geen lief gekozen 
Dat je hier zo eenzaam zweeft? 
Het zoete leven kan een dier  
Niet smaken, alleen en zonder speelgenoot. 
Heb je er geen, 
Dan kies er een; 
Of heb je er een, dan snel haar na. 
 
De P.C.Hooftprijs is de belangrijkste literaire prijs in 
Nederland. Van de 57 winnaars (sinds 1947; de prijs is 
een paar keer niet uitgereikt) kwamen er maar liefst 9 uit 
Leiden of waren, door beroep of studie, aan Leiden 
gerelateerd; van de laatste tien waren dat er zelfs 4!  
In 1953 was de winnaar F. Bordewijk (schrijver); in 
1966 Willem Asselbergs (dichter, schrijver, hoogleraar 
Vondelkunde in Leiden); in 1975 Rudy Kousbroek 
(schrijver), in 1881 Karel van het Reve (schrijver, 
hoogleraar Slavische letterkunde in Leiden); in 1989 Jan 
Wolkers (schrijver), beeldend kunstenaar; hij weigerde 
de prijs); in 1998 F.B.Hotz (schrijver); in 2002 Sem 
Dresden (hoogleraar Franse letterkunde, later algemene 
literatuurwetenschap in Leiden); in 2005 Frédéric Bastet 
(schrijver, dichter, hoogleraar klassieke archeologie, 
conservator van het Museum van Oudheden in Leiden) 
en in 2007 Maarten Biesheuvel (schrijver). ◄ 
 

 

Clariet Boeye (CB), Inge Bochardt (IB), Patrick Colly (PC), 
Franceline Hendrikse-Pompe (FHP), Eveline van Lottum 
(EvL), Jacqueline Mos (JM), Jan Pieters (JP), Marjolijn Pouw 
(MP), Koert van der Velde (KvdV) 
 

 

Aalmarkt: impressie van een nieuw ontwerp 



 

PIETERSWIJK - Aalmarktgebied 
De gemeenteraad moet een dezer dagen het plan voor 
de Waag beoordelen.  De exploitatie van de Waag lag 
tot nu toe in handen van de Stadsgehoorzaal, maar de 
gemeente heeft de overeenkomst daarmee beëindigd en 
wil nu de Boterhal, de Waag en het achterliggend gebied 
een horecafunctie geven. Wel blijft het gebouw 
beschikbaar voor de inschrijving en uitreiking van 
haring en wittebrood en als huis van Sinterklaas. Dit zijn 
voor de horeca hoogtijdagen dus zal het niet makkelijk 
zijn een ondernemer te vinden. 
De gemeente heeft kort geleden van ASR Vastgoed het 
'gat van Van Nelle'  gekocht. Dit is meer dan alleen het 
'gat': het betreft de open ruimte aan de Aalmarkt tot aan 
de bebouwing in de Mandenmakerssteeg, nu opslag van 
V&D. In dit L-vormige gebied komen winkels en 
daarboven "waar mogelijk woningen", zo stelt de 
gemeente.  Volgens ons is het gebied gebaat bij 
bewoning, en niet alleen vanwege sociale controle. Meer 
informatie is te vinden op www.aalmarkt.nl . (FHP)   
 
Papengracht en Pieterskerkgracht 
Beide grachten hebben veel te lijden van baldadige en 
dronken jongeren. Het bestuur heeft dat in het 
Buurtkaderoverleg met de politie besproken en met de 
besturen van de studentenverenigingen.  
Het bestuur heeft de bewoners van de Papengracht en 
omgeving gevraagd om via info@pieterswijk.nl aan de 
wijkvereniging te melden wanneer ze overlast hebben, 
met de datum, tijdstip en de soort overlast. Ook is de 
bewoners gevraagd om de politie te bellen, om klachten 
ook daar geregistreerd te krijgen. Dit alles vloeit voort 
uit de afspraak met Minerva om gedurende een aantal 
maanden incidenten bij te houden, en te zien om 
hoeveel meldingen het gaat, van welke aard ze zijn en 
wat ermee gebeurt. Daarna kunnen maatregelen 
afgesproken worden. Zie verder in de Berichten onder 
Overleg, de kopjes Buurtkaderoverleg en Studenten. (JM) 
 
Breestraat - Kunst in de etalage 
In navolging van succesvolle kunstprojecten in etalages 
krijgt Leiden haar eigen  tentoonstelling van kunst in 
leegstaande etalages op de Breestraat. De Leidse 
kunstenaars Merijn Tinga en Rob Steenhorst zijn er op 
1 december mee begonnen en wel in de etalage van het 
pand Breestraat 122. Geleidelijk zullen meer leegstaande 
etalages als tijdelijke expositieruimte worden benut. 
Winkelend publiek maakt zo informeel kennis met 

verrassende hedendaagse kunst. Het project is een 
initiatief van  Stadslab. Makelaars, huiseigenaren, 
kunstenaars, ondernemers en instellingen die Leiden 
bruisend willen houden maken het mogelijk, met de 
gemeente en Stadslab. 
 

 

Stadslab Leiden aan het werk, foto Stadslab Leiden 
 
Op de valreep lazen we dat Stadslab Leiden beloond is 
met de landelijke Meer dan Handen Award in de 
categorie Innovatie. Wat mooi, gelukgewenst. (KvdV)  
www.stadslableiden.nl  
 
LEVENDAAL WEST - Garenmarkt - Ondergrondse 
parkeergarage  
In maart 2012 neemt de Gemeenteraad een beslissing 
over de aanleg van twee ondergrondse parkeergarages: 
één onder de Lammermarkt en één onder de 
Garenmarkt. Per saldo zouden er zo’n 1000 nieuwe 
parkeerplaatsen dicht bij het centrum bij kunnen 
komen, waarvan 400 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.  
Ondertussen moest er heel veel onderzocht worden. 
Eind 2011 moeten een aantal rapporten gereed komen 
die een helder beeld moeten geven van de economische, 
bouwtechnische en ruimtelijke aspecten van de garage. 
Op 15 december vindt er een gesprek plaats tussen de 
projectleider voor de parkeergarage (de heer 
Bergenhenegouwen), en de voorzitter van een 
bewonerscommissie van ’t Kruytschip, die zich bezig 
houdt met de parkeergarage. Ook het bestuur van de 
wijkvereniging is bij dat gesprek aanwezig. Dan zal 



 

 

duidelijk worden hoever de onderzoekingen gevorderd 
zijn en wat voor voorlopige conclusies daaruit nu al zijn 
te trekken. In dat gesprek zal ook verkend worden hoe 
de omwonenden en wijkbewoners zinvol bij de verdere 
stappen betrokken kunnen worden. De omwonenden 
zullen meer dan andere Leidenaars de directe gevolgen 
ondervinden van de parkeergarage, maar die garage is 
een project dat veel verder reikt dan de belangen van 
omwonenden en zelfs van de wijk. (JP)   
 
Doezastraat  
Plannen Cultureel Centrum in Voormalig 
hoofdkantoor Drukkerij Sijthoff  
Van het bestuur van de Stichting Cultureel 
Ontmoetingshuis Leiden (S.C.O.L.) kregen wij het 
goede bericht dat het op 1 november in bezit is 
gekomen van het pand aan de Doezastraat 1B. De 
Stichting kan nu de plannen voor het Cultureel Centrum 
met eco (grand) café gaan uitwerken. De verwachting  is 
dat er in het tweede kwartaal 2012 met de verbouwing 
kan worden begonnen, afhankelijk van de verlening van 
de nodige vergunningen door de gemeente. Als alles 
volgens plan verloopt, zou begin 2013 de verbouwing 
voltooid kunnen zijn. Het stichtingsbestuur is al hard 
aan het werk om activiteiten te organiseren voor 2013. 
(CB) 
 

 

 
Parkeerregime en verkeerscirculatie 
De Hoge Raad heeft de gemeente in het gelijk gesteld 
bij het besluit om de verkeercirculatie in de buurt te 
veranderen. Hoefstrraat en Raamsteeg blijven 
vooralsnog voor doorgaand verkeer afgesloten. Volgens 
een bericht in het Leidsch Dagblad van 1 december 2011 
heeft de gemeente verder besloten de parkeerzones 
voor parkeervergunninghouders per 1 januari af te 
schaffen. De vergunninghouders kunnen dan overal in 
de stad parkeren, ook op alle plekken waar 
parkeerautomaten staan, zoals op de Garenmarkt. De 

afschaffing van de parkeerzones is een proef die zal 
duren van april 2012 tot april 2013. De proef  lost 
misschien het probleem van bewoners van de 
Garenmarkt op. Bij de afsluiting van de Raamsteeg voor 
doorgaand verkeer zijn er twee parkeerplaatsen verloren 
gegaan. In het overleg dat de gemeente met de 
buurtbewoners over de wijziging van de 
verkeerscirculatie en ons bestuur voerde, zegde de 
gemeente twee nieuwe plaatsen toe op de kop van de 
Garenmarkt en de Steenschuur toe. Op de vraag 
wanneer die zouden worden aangelegd heeft de 
districtsmanager laten weten dat deze plannen 
opgeschort zijn in verband met de geplande 
ondergrondse garage onder het parkeerterrein van de 
Garenmarkt. (CB) 
 
Jan van Houtkade 
De gemeente had aangekondigd om begin december het 
talud op de Jan van Houtkade schoon te maken en van 
bramen en berenklauw te ontdoen. Bewoners sloeg de 
schrik om het hart toen ze aan de kaalslag bij de 
Doezastraat dachten. Ze belegden een bijeenkomst met 
de gemeente en spraken af dat vlier, sneeuwbes, 
viburnum en andere stuiken gespaard zouden blijven. 
Daarin kunnen beestjes zoals egels, muizen en vogels 
zich verschuilen, en ze trekken insecten aan die op hun 
beurt weer vogels aantrekken. De afspraken zijn 
vastgelegd, en naar het  zich laat aanzien heeft de 
gemeente zich eraan gehouden. (MP)   
 
ACADEMIEWIJK - Kaiserstraat  
De herinrichting van de Kaiserstraat is in volle gang. De 
bomen zijn gekapt. Op de stronken hebben bewoners 
roerende teksten geschreven. En passant is een aantal 
bomen meegenomen op het terrein van de universiteit, 
bij het oude Van der Klaauw Laboratorium. Volgens de 
universiteit was de grote boom op het plein ziek, maar 
waarom zijn de elzen aan de witte Singel gekapt? 
Niemand die het weet. Ondanks alle goede bedoelingen 
is er veel misgelopen in de berichtgeving van de 
gemeente over het werk. Het was de buurt niet duidelijk 
waar en tot welke dag je in de straat of de directe 
omgeving nog kon parkeren, er zijn boetes uitgedeeld 
omdat bewoners gewoontegetrouw hun auto in de straat 
parkeerden zolang dat nog kon, de vuilnis werd van de 
ene dag op de andere niet meer opgehaald, 
lantarenpalen verdwenen en er kwamen verschillende 
modellen voor terug en zo ging het door. De 



 

projectleider van de gemeente heeft aangegeven dat de 
boetes die op 31 oktober zijn uitgedeeld niet de 
bedoeling waren. Het plan was om 
waarschuwingsbriefjes onder de ruitenwissers te 
stoppen, maar dat is niet gebeurd. Inmiddels heeft de 
projectleider een brief gestuurd naar de bewoners, 
waarin ze meldt dat bewoners bezwaar kunnen maken 
tegen de parkeerboete. De gemeente heeft nog heel wat 
te leren als het gaat om het goed voorlichten van 
buurten waar gewerkt wordt. Van de afspraak om de 
wijkvereniging in te lichten is ook niets terecht 
gekomen. (IB)  
 

 

  

Beschreven stronk op de Kaiserstraat, foto Franceline Pompe 
 
Van der Klauuwtoren 
Naar het schijnt heeft de universiteit de inschrijving 
voor de bebouwing van het terrein aan de Kaiserstraat 
uitgesteld. Waarom is niet bekend. Wel zijn de oude 
elzenbomen aan de Witte singel gekapt. Dat is jammer, 
want nu is goed te zien hoe dat gebouw daar misstaat en 
ook dat je daar geen achtertuinen moet maken met 
schuttingen, zoals ooit het plan was. We zouden nog 
steeds graag zien dat de plannen van Patrick Colly voor 
het gebied worden uitgevoerd. Het zou prachtig zijn als 
er in de buurt niet gesloopt zou worden, maar de 
bestaande bouw opnieuw wordt gebruikt.  
Zie voor de plannen van Patrick Colly  
www.flinterdiep.nl 
(CB & PC)  
 
 
 
 
 

OVERLEG 
Buurtkader (overleg wijkverenigingen en politie) 
Op 27 oktober jl. heeft weer een Buurtkaderoverleg 
plaatsgevonden tussen Politie en de wijkverenigingen. 
Remco Korving hield een presentatie over het 
'veiligheidshuis' van de gemeente Leiden. Hierin werken 
verschillende instanties (o.a. Gemeente, justitie en 
zorgpartners) samen en omdat vertegenwoordigers 
samen op een kantoor zitten kunnen eventuele 
probleemgevallen door de korte lijnen in de organisaties 
snel aangepakt worden. 
Verder is besproken wat de politie zoal signaleert in de 
verschillende wijken. Vanuit onze wijk is aandacht 
gevraagd voor met name geluidsoverlast van studenten 
en de drie oktober viering. Dat laatste in een korte 
evaluatie. Ook is er gesproken over de verkeerssituatie 
na de wijziging van de verkeerscirculatie in Levendaal 
West en  het drukke verkeer in de Breestraat. (JM) 
 
Districtsraad (wijkverenigingen en gemeente) 
Hoe het staat met de plannen voor een nieuwe opzet 
van de Leidse burgerparticipatie is onbekend. Het 
bestuur stelt zich op het standpunt dat het structurele 
overleg van de wijkvereniging met de wijkmanager 
gehandhaafd moet blijven, dat overleg heeft in het 
verleden veel goeds opgeleverd. Een Platform van 
gezamenlijke wijkverenigingen in de binnenstad, 
waarmee de gemeente een paar maal per jaar overlegt 
over stadsinrichting van de binnenstad is ook een goede 
gedachte. Het bestuur steunt het initiatief van de 
buurtvereniging ‘De Put in de oude Morsch’, om als 
gezamenlijke wijkverenigingen van de binnenstad op 
zo'n platform aan te dringen. (JM & CB) 
 
Evenementen 
We hebben weer heel wat evenementen gehad in de 
afgelopen paar maanden. Eerst de El Cid week half 
augustus, daarna de  3 oktober viering. Tussendoor was 
er ook nog het tweedaagse Rapenburg concert. De El 
Cid week was met 5 dagen straatfeesten bij de 
studentenverenigingen al wat veel voor de omgeving, 
het 125 jarig jubileum van de 3 Oktober Vereniging 
spande de kroon. Daarna had de Garenmarkt nog het 
genoegen van twee evenementen binnen een maand.  
 
3 Oktoberviering 
Het bestuur van de wijkvereniging heeft in reactie op de 
evenementenkalender voor 3 oktober samen met de 



 

 

andere wijk- en buurtverenigingen van de binnenstad in 
september een tweede brief (de eerste ging uit in juli 
2011) gestuurd naar het College van Bestuur, om er 
nogmaals op te wijzen dat de in de hele stad toegestane 
geluidsniveaus te hoog zijn voor de binnenstad en dat er 
teveel luidruchtige evenementen zijn bij een jubileum 
van ook nog eens vier dagen. B&W heeft geen gehoor 
gegeven aan de bezwaren. Veel bewoners zijn de stad 
tijdens de 3 oktoberfeestdagen ontvlucht. Voor velen 
die gebleven waren bleek de overlast inderdaad teveel. 
Bij sommige bewoners stonden de ruiten onafgebroken 
te trillen in de sponningen. 
 

 

 
Evaluatie 3 oktober 
Op 24 oktober had de gemeente een evaluatie van 3 
oktober georganiseerd voor de horeca -ondernemers en 
wijkverenigingen om hun ervaringen in een presentatie 
te delen. Naast een aantal horecaondernemers waren er 
de centrummanager van Centrum management Leiden, 
een bestuurslid  met PR als gebied van de 3 Oktober 
Vereniging, de politie, de brandweer, mensen van de 
geluidsmilieudienst en handhaving. Van de 
wijkverenigingen was alleen de Pieters- en Academie 
wijk vertegenwoordigd. Na drie positieve presentaties 
van de gemeente, de drie oktobervereniging en de 
horeca heeft de wijkvereniging in een minder positieve 
presentatie vooral te kennen gegeven dat de 
geluidsoverlast voor de bewoners alle perken te buiten 
was gegaan, zowel wat sterkte betreft, als duur. Als 
positief noemt de wijkvereniging de Nostalgische 
kermis. Die activiteit mag wat ons betreft op het vaste 
programma komen.  

Klachtenprocedure 3 oktober 
Bewoners kunnen bij overlast de 
evenementenklachtenlijn bellen, nummer  (071) 
5661600. Dat gaat niet altijd goed. Bij een klacht over 
een 3-oktober straatfeest  van een studentenhuis aan het 
Rapenburg bleek dat men bij de klachtenlijn niet wist of 
er een vergunning was verleend of niet. De klagers 
werden doorverwezen naar de politie, die ze weer 
terugverwees naar de evenementenklachtenlijn. 
Overigens heeft de politie tenslotte toch een einde 
gemaakt aan dit luidruchtige feestje zonder vergunning. 
Klagen helpt dus. 
 
Geluidsmetingen 3 oktober 
Recent heeft een bewoner ons een rapport van de 
geluidsmetingen gestuurd. Daaruit blijkt dat de 
geluidsnorm van de cafés Barrera, l’Esperance en het 
Keizertje flink overschreden waren. Het gaat dus vooral 
om het omlaag draaien van de geluidsknop, en 
terugbrengen van het aantal feestdagen van de 3-
oktoberviering tot twee. Voor versterkte muziek zou 
een vergunning verleend kunnen worden voor hooguit 
vier uur per dag. 
 
Evenementen Garenmarkt 
Na de drie oktober viering was het een bewoonster van 
de Garenmarkt net teveel toen daar nog eens twee 
evenementen op volgden op het Garenmarktplein. Zij 
heeft een blog geopend om reacties van anderen te 
verzamelen. Wij vinden dat een goed initiatief. Elders in 
dit nummer vindt u informatie over deze blog: 
http://garenmarktgeenevenementenplein.wordpress.com/ 
 
Evaluatie evenementennota 2008 
De gemeente heeft laten weten dat de evaluatie van het 
evenementenbeleid, verwoord in de evenementennota 
2008, in het voorjaar van 2012 van start gaat. Ook de 
wijkverenigingen worden daarbij betrokken. Als u ons 
uw ervaringen of aandachtspunten mee wilt geven om 
in te brengen bij de evaluatie, dan verzoeken wij u dat te 
doen via info@pieterswijk.nl . (EvL) 
 
GELUIDSOVERLAST IN HET ALGEMEEN 
Notitie bestuur 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft ons 
bestuurslid Jan Pieters een notitie over het gemeentelijk 
beleid ten aan zien van geluidsoverlast opgesteld. Dit 
stuk zal met de andere verenigingen van de binnenstad 
half december besproken worden met de bedoeling er 



 

dan mee naar het College van B&W en de fracties van 
de politieke partijen in de gemeenteraad te gaan. (CB & 
EvL) 
 
STUDENTEN 
Contacten met studentenverenigingen. 
Augustinus 
Op initiatief van bewoners in de directe omgeving van 
studentenvereniging Augustinus vond op 8 november 
een bijeenkomst plaats in het Stadsbouwhuis met het 
bestuur van Augustinus, buurtbewoners, het bestuur 
van de wijkvereniging, de afdeling Service en Informatie 
van de gemeente, de politie, de brandweer en de 
milieudienst. Ondanks alle goede bedoelingen van het 
Augustinus bestuur blijven de bewoners veel overlast 
houden van sociëteitsbezoekers. De overlast is vooral 
ontstaan na het rookverbod: dat heeft rokende 
studenten de straat op gedreven. Volgens een van de 
omwonenden is het probleem voor een deel ook 
gelegen in het feit dat Augustinus uit z’n behuizing 
barst.  
 
Verlenging Convenant  
Het nieuwe bestuur geeft er met een plan van aanpak 
blijk van de klachten serieuzer en rechtstreekser aan te 
pakken dan voorheen. Het bestuur zal binnenkort het 
convenant met de directe buren vernieuwen. De 
afspraak is gemaakt dat het bestuur van 10.00 uur ’s 
morgens tot 23.00 uur ’s avonds telefonisch moebiel en 
op het vaste nummer bereikbaar is. De nummers zijn 
doorgegeven aan de bewoners. Ook de volgende 
afspraken komen in het convenant: na 21.00 uur 
kunnen studenten niet meer de tuin in. Er staat een 
boete van € 50,- op het openen van de tuindeuren. 
Ordecommissarissen letten erop dat de tuindeuren 
gesloten blijven. Ook letten zij er op dat studenten niet 
aan de voorzijde van het gebouw blijven hangen en 
roken, maar direct naar huis gaan.  
De omwonenden geven aan dat zij merken dat de 
studenten hun best doen, maar toch blijven ze nog veel 
overlast ondervinden.  
 
Borrel voor omwonenden 
Om hun goede wil te tonen organiseerden de studenten 
een borrel voor omwonenden op zaterdag 19 
november. De zaal waar we ontvangen werden, was 
duidelijk net geveegd en gedweild: er lagen nog wat 
plassen op de vloer. Het was een hartelijke en gezellige 

ontvangst met wijn en grote schalen bitterballen en 
kaaskroketjes. Jammer, dat er maar zo weinig 
buurtbewoners op de uitnodiging waren ingegaan. (CB) 
 
Minerva 
“Ik zou voor beide tentamens een acht hebben gehaald als ik geen 
lid van Minerva was, nu is het net een zes, hoop ik” “Oh?” “Je 
moet verplicht 3x per week s’ avonds bij de borrel zijn” (Gesprek 
tussen eerste jaar studenten, gehoord in de trein.) 
Het bestuur heeft op 26 oktober een gesprek gevoerd 
met Minerva over de klachten van omwonenden tijdens 
de El Cid week. Verder over het nachtelijk lawaai en 
wangedrag door studenten bij het verlaten van de 
sociëteit. Om de klachten ook voor Minerva inzichtelijk 
te maken is afgesproken om wijkbewoners te vragen bij 
overlast niet alleen de politie te bellen, maar ook een e-
mail te sturen naar de wijkvereniging. 
De vraag van het Minerva bestuur was of men wel zeker 
weet dat de klachten veroorzaakt worden door hun 
leden. In de praktijk blijkt het lastig om dat vast te 
stellen: al een aantal keren ben ik ‘s nachts  wakker 
geworden door geschreeuw van studenten op straat. Ik 
heb niet de minste neiging om me dan snel aan te 
kleden en de straat op te gaan om uit te zoeken of het 
wel studenten zijn en van welke vereniging. Die 
nachtelijke schreeuwpartijen beperken zich overigens 
niet tot de weekenden, ook door de week komt het 
regelmatig voor. 
Ook klachten over overlast veroorzaakt door bewoners 
van Minerva huizen kwamen ter sprake. Daar kan het 
Collegium geen verantwoordelijkheid voor nemen, 
betoogde de praeses. SLS wonen wel als een van hun 
huizen is. Die hebben een bewonersconvenant met 
gedragsregels opgesteld: (071) 5161718 vragen naar 
A.Vink, of mailen naar info@slswonen.nl . (CB & EvL)  
 
 
Oproep 
Naar aanleiding van de gesprekken met respectievelijk 
het Bestuur van Augustinus en het Collegium van 
Minerva heeft het bestuur van de wijkvereniging het 
plan opgevat een logboek van klachten van 
wijkbewoners bij te houden om een overzicht krijgen. 
Wij verzoeken allen die een klacht hebben niet alleen de 
politie te bellen, maar ook een e-mail te sturen naar het 
e-mailadres van de wijkverenging: info@pieterswijk.nl 
 
 



 

 

BLOGGEN TEGEN OVERLAST 
Door Ingrid Tieken 
 
Na drie grote evenementen op de Garenmarkt binnen 
vijf weken hadden we het begin november als 
buurtbewoners echt helemaal gehad. Ik ben daarom een 
blog begonnen, om de omwonenden een uitlaatklep te 
bieden, maar vooral om de overlast in kaart te brengen. 
En die overlast is niet gering: het staat allemaal te lezen 
op http://garenmarktgeenevenementenplein.wordpress.com/ 
De overlast wordt niet alleen veroorzaakt door de altijd 
veel te harde muziek: de opbouw van evenementen 
begint al ruim van tevoren, en het terrein wordt direct 
na afloop ’s nachts weer afgebroken: het lawaai gaat dus 
gewoon nog even door. Bewoners klagen dat ze hun 
auto niet kwijt kunnen gedurende alle dagen dat het 
plein “bezet” is, en dat ze al tijdens de evenementen niet 
konden slapen, maar ook daarna niet.  
Een buurtbewoner zei dat de Garenmarkt net een 
concertpodium is: vier muren, een dak erop en spelen 
maar. Concertzalen zijn er niet voor gemaakt om in te 
wonen: die worden vrijwillig bezocht, en na een paar 
uur weer verlaten. Bovendien zijn ze altijd goed 
geïsoleerd tegen geluidsoverlast voor de omgeving. 
Waarom moet SRR, dat toch al over een eigen, goed 
geïsoleerd pand beschikt, dan zo nodig een besloten 
feest op de Garenmarkt geven? 
 
Veel omwonenden ontvluchten de stad wanneer er zich 
weer een evenement aandient: in feite is de omgeving 
van de Garenmarkt onbewoonbaar gebied tijdens de 
evenementen. Het gaat er niet om dat “je dan maar niet 
op de Garenmarkt moet gaan wonen”: er wonen nu 
eenmaal mensen, sommigen zelfs al hun hele leven. Een 
stad floreert door de mensen die er wonen. Wij houden 
als bewoners een eeuwenoud centrum in stand, daar 
moeten we bovendien veel voor betalen. En daarom 
willen we dit dus allemaal niet meer. 
 
Amsterdam weert grote evenementen uit de binnenstad. 
Dat was groot nieuws, en daar kan Leiden een mooi 
voorbeeld aan nemen. Er is sprake van dat het optreden 
van Radio 538 met Koninginnedag op het plein bij de 
RAI zal gaan plaatsvinden. De buurt protesteert uit 
“vrees dat het hele gebied rond de RAI één grote pisbak 
zal worden” (nieuwsbericht op 2 december, Radio 1). 

Burgemeester en wethouders, D66: de omgeving van de 
Garenmarkt is al één grote pisbak met al die 
evenementen! Leiden moet bruisen is het devies, maar 
Leiden stinkt!  
 

 
Het evenement als de druppel die de emmer deed overlopen.  
 

 
Bezoekers van het blog: 433 op 15 november en 399 de dag erna. 
 

‘VIJFTIG JAAR MONUMENTENZORG IN 
STRAATGEZICHTEN’ 
Regionaal Archief Leiden  
www.archiefleiden.nl 
 
In 2011 bestaat de Monumentenwet vijftig jaar. Het is 
aanleiding voor een kleine tentoonstelling met foto’s uit 
de omvangrijke collectie Monumenten & Archeologie van 
de gemeente Leiden, ingericht door Willem le Noble. 
De tentoonstelling is tot half februari te zien in het 
Regionaal Archief Leiden (RAL), Boisotkade 2.   
Willem le Noble selecteerde uit zo’n 60.000 foto’s van 



 

de collectie van Monumentenzorg 27 foto’s uit de 
afgelopen 50 jaar. Het gaat daarbij niet om grote 
monumenten, maar om gewone straatgezichten. 
Streetview bestond jaren geleden nog niet, je kreeg een 
fotografisch beeld van de stad door met een camera de 
straat op te gaan. Tussen de duizenden technische foto’s 
van monumenten, gevels, interieurs en opgravingen 
zitten verrassend frisse straatgezichten.   
 

 

Aalmarkt bij de Waag met vrachtauto van V&D, foto 
Monumentenzorg 1976 
 
Het RAL is behalve op de feestdagen en zaterdag 31 
december open op:  

 maandag van 13.00 -17.00 uur 
 dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 – 17.00 

uur 
 zaterdag van 09.00 – 13.00 uur◄ 

 

INBREKERS AAN HET WOORD 
Door Willem van Vliet, wijkagent 
 
Wij, wijkagenten, hebben met inbrekers gesproken. Die 
bekijken het zo: 
 De beste tijd om in te breken is tussen 03.00 en 

05.00. De mensen zijn dan diep in slaap. Als ze wat 
horen weten ze niet wat het is of waar het vandaan 
komt. 

 Inbreken doe je niet alleen, er staat altijd iemand op 
wacht.  

 We kiezen de woningen zorgvuldig uit, ‘s middags 
bekijken we waar we de meeste kans hebben.   

 We kijken of er iemand thuis is. Is dat niet het geval 
dan zijn er trucjes uit om te achterhalen of er ‘s 

avonds of  ‘s nachts iemand thuis is gekomen. We 
zetten dan een pot of iets groots voor de deur, of 
doen iets tussen de voordeur, een takje of een 
touwtje of we steken een krant half in de 
brievenbus. Kijken of er licht aan is of bellen kan 
ook.  

 Als er licht brandt hoeft dit nog niet te betekenen 
dat er iemand thuis is (er zijn lichtschakelaars). We 
kijken dan of de gordijnen boven en beneden nog 
open zijn. Is het licht weer uit dan kijken we weer 
naar de gordijnen. Als die nog open zijn gaan we er 
van uit dat er niemand thuis is. 

 We zorgen altijd voor een vluchtweg.  
 Als we veel spullen hebben dan nemen we die nooit 

mee. We verstoppen ze in de omgeving, in 
afvalcontainers of in de bosjes. Later halen we de 
buit met de auto op.   

 De koevoet of het breekijzer ligt al klaar in de 
omgeving. Na de inbraak leggen we die weer weg. 
Zo zijn we bij controle niet met ons gereedschap op 
zak te pakken.   

 We gaan in het donker in het zwart gekleed en 
lopen niet in het licht.  

 
 We zien de politie vaak rondrijden als we bezig zijn. 

Enkel rondrijden heeft echt geen zin. We horen 
jullie al van ver aankomen.  

 Als we gezien worden gaan we ervan uit dat de 
politie wordt gebeld. We verstoppen ons in de 
omgeving. Laat één politiewagen kijken en een 
andere de omgeving afzetten. Een hond helpt ook.  

 Woninginbrekers betrap je als politieagent alleen op 
heterdaad als je op de fiets bent of lopend de wijk 
in gaat. We kennen veel politieagenten van gezicht. 



 

 

Aan jullie gedrag en houding kunnen we zien of 
jullie van de politie zijn. Mocht je wat zien loop dan 
gewoon door en laat je even niet meer zien. Je 
maakt dan een grote kans dat degene die je bezig 
hebt gezien gewoon doorgaat met zijn 
inbraakpoging.   

 Een gestolen rijbewijs of paspoort kan € 1000,- of 
meer opbrengen. Als je op de foto lijkt kan je 
namelijk aardig wat fraude plegen. ◄ 

 

PAKPAPIER LEIDEN TEN BEHOEVE VAN HET 

GLAZEN HUIS 
 
Een half jaar gelden heeft een kleine groep vrijwilligers 
de stichting ‘Pakpapier Leiden’ opgericht om het Glazen 
Huis in Leiden te steunen met een actie ten behoeve 
van ‘Oorlogsmoeders’, het goede doel van het Glazen 
Huis. De groep heeft Glazen Huis pakpapier en tasjes 
laten ontwerpen, om de cadeaus voor de feestdagen 
mee in te pakken. Wie dat wil kan door  €1,-- extra te 
betalen voor papier of een tasje het goede doel van het 
Glazen Huis steunen.    
Pakpapier Leiden is begin november  van start gegaan 
en loopt tot eind december. Ondernemers en winkeliers 
kunnen zich nog melden via de website:  
www.pakpapierleiden.nl 
Meer informatie is te krijgen bij Luuk van der Meer, 
mobiel 06 44786004, info@pakpapierleiden.nl of   
www.pakpapierleiden.nl ◄ 
 

 
 
 
 

 

 

 
 



 





 

 
 
Aan dit nummer werkten mee| 
Artikelen en gesprekken|Jacques van Alphen, Vincent van 
Amerongen, Anna Arcese, Rita Blankenberg, Alexandre 
Bellion, Clariet Boeye, Charlotte Boschma, Eva van Deinse, 
Eric Flanderhijn, Hans Heestermans, Corine Hendriks, Aafje 
van Kortenberge-Neuteboom, Marjolijn Pouw, Carlo van 
Praag, Rie Schild, Peter van Zonneveld  
Berichten|Inge Bochardt, Clariet Boeye, Franceline Pompe, 
Eveline van Lottum, Jacqueline Mos, Jan Pieters, Marjolijn 
Pouw, Koert van der Velde 
Foto’s en illustraties|Alexandre Bellion, Charlotte 
Boschma, archief Isaäc Neuteboom, Franceline Pompe, 
Regionaal Archief Leiden,  Monumentenzorg Leiden, Sander 
Pardon, Stichting Pakpapier Leiden, Planetofbirds.com, H.P. 
Schouten (1782), Gijs Stijnman, Hein Ribot, Hendrik 
Ringeling (1852), Marc Segers, Stadslab Leiden, Universiteit 
Leiden 
Ingezonden|Benata Hengstmengel (RAL), stichting 
Pakpapier Leiden, Politie Leiden de wijkagenten, Stadslab 
Leiden, Ingrid Tieken 
 
Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 1 april 
2012 bij info@pieterswijk.nl of postbus 11016, 2301 EA 
Leiden, onder vermelding van kopij 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, 
Charlotte Boschma 
 
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. 


