
 
 
 
 

Deze wordt zaterdag 14 september gehouden 

op de binnenplaats van Ars Aemula Naturae 

Pieterskerkgracht 9a - van 16.30 tot 18:30 uur 

 

Er is muziek en gezelschap. Kinderen kunnen op de besloten 

binnenplaats spelen. Voorafgaand aan de borrel kunt u mee op een 

rondvaart door de wijk. Vertrek om 16 uur vanaf de kade voor het 

Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg.  

Terugkomst om 17 uur.   

 

We hopen u 14 september te begroeten. 
 

IN DIT NUMMER O.M.: Gerda van Uffelen, 
Stadslab, Epke Zonderland, Langs Leidse Stegen, 
Sedumdak, Ivo Dak, Parkeergarage Garenmarkt 
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UITNODIGING 

WIJKBORREL 14 SEPTEMBER 
Het bestuur van de Vereniging voor Pieters- & Academiewijk  
en Levendaal- West heeft het genoegen u uit te nodigen voor  
de jaarlijkse wijkborrel. 
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Bewoners vertellen 

3 OKTOBERFEESTEN VAN VROEGER 
door Peter van Zonneveld  
 
Wat betekende drie oktober voor je? 
Dat was een hoogtepunt in je bestaan, waar je het hele 
jaar naar uitkeek. Je spaarde ervoor, en je genoot van 
ieder moment, vanaf de voorbereidingen tot en met de 
nasleep. De hele stad stond drie dagen op zijn kop. De 
taptoe, de kermis, de optocht en het vuurwerk, het 
opbouwen en weer afbreken van de verschillende 
attracties, het hoorde er allemaal bij. Ook het verhaal 
over beleg en ontzet, dat erbij hoorde, van de 
hongersnood, de hutspot, de Lammenschans en de 
Watergeuzen, vond ik buitengewoon spannend. 
 
Wat deed je het liefst? 
Als klein kind was ik dol op ezeltje rijden. Dat mag nu 
niet meer, maar ik vond het heerlijk. Er bestaat een 
luchtfoto van het Schuttersveld in de jaren vijftig. 
Helemaal bovenin rechts zie je een kleine, rommelige 
cirkel in het gras. Daar gebeurde het. Dat ontroert mij. 
Het voert je terug naar de tijd toen geluk nog heel 
gewoon was. 
 

 
Ezeltje rijden in de donkergekleurde cirkel rechtsboven (luchtfoto jaren 50) 
 
Ik mag ook graag naar de foto’s kijken die elk jaar op 
straat van ons gezin werden gemaakt. In 1951 wilde 
mijn vader mij aan de hand nemen. Dat weigerde ik. 
Dit moment uit het leven van deze driejarige kabouter 
eigenwijs is voorgoed vastgelegd. Op een andere foto, 
uit 1954, lopen we met mijn grootouders bij de 
Morspoort. Ik ontvouwde juist een nepsigaar. Ook dat 
zal ik niet gauw vergeten. Later ging je vooral met je 

vrienden op stap. Daar zijn eveneens afbeeldingen van. 
Aan de hand van zulke kiekjes zou je het leven van vele 
Leidse families kunnen reconstrueren. 
 

 
Het gezin Van Zonneveld en grootouders op 3 oktober 1954  
(fotograaf onbekend)  

 
Gingen jullie naar de taptoe kijken? 
Ja, ieder jaar, zo lang als ik mij kan heugen. Ik zie ons 
nog helemaal van de Lage Morsweg naar de 
Haarlemmerstraat lopen, in het donker. Goed 
aangekleed, met stevige pilo-broeken (weefsel van 
katoen en linnen), want het was koud. Ik herinner me 
vooral de fakkels en flambouwen, de harde muziek van 
de verschillende korpsen, het schoolvriendinnetje met 
haar lange benen, dat tamboer- maître was. De jongens 
van Leidse Instrumentmakers School, die elk jaar iets 
bijzonders vervaardigd hadden. Er liepen altijd wel 
bekenden mee. Later begreep ik dat op 2 oktober de ene 
helft van de stad langs de kant stond en de andere helft 
voorbij defileerde. Mijn broer en ik waren ooit van plan 
om ook mee te lopen, met een spandoek waarop in 
grote letters de eenvoudige tekst ‘Van Zonneveld’ te 
lezen zou zijn. Het is er nog niet van gekomen.  
 
Wat vond je van de optocht? 
Als kind vond ik het natuurlijk prachtig. Al die 
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muziekkorpsen, die tetterend en schetterend voorbij 
marcheerden. Mijn grootvader vroeg ons na afloop 
altijd, of we hem niet langs hadden zien komen, met 
zo’n grote tuba op zijn buik. Elk jaar deden we ons best 
om hem te ontdekken. Het duurde een tijd voordat we 
begrepen dat hij ons maar wat wijs maakte. Die 
praalwagens, steevast bevolkt met lieftallige dames die 
minzaam glimlachten, welwillend wuivend naar het 
publiek. Al die figuren in historische kostuums. Dat 
vond ik ook indrukwekkend. Pas later viel me op, dat 
de Rembrandt uit de ene optocht dezelfde 
uitmonstering droeg als de Floris de Vijfde van twee 
jaar tevoren. Dat ze altijd gewone schoenen of gympies 
aan hadden, hetgeen toch afbreuk deed aan de 
historische sensatie, ontging me evenmin. Een 
hoogtepunt vormde het jaar waarin mijn oom Henk 
plechtig voorbijschreed in de gedaante van Julius 
Caesar, getooid met een klein lauwerkransje. Maar die 
droeg tenminste sandalen. 
 
Wat is je het meest bijgebleven? 
Het vuurwerk, omstreeks middernacht. Als kind moest 
je ’s avonds natuurlijk eerst naar bed. Maar dan werd je 
wakker gemaakt. Het was zeer spectaculair. Eén keer 
zijn mijn ouders dat vergeten. We waren woedend. Wat 
ik me ook scherp herinner, is het bedrog. Je werd voor 
de gek gehouden. In de Donkersteeg zat een arme 
bedelaar zonder benen. Het onderste deel van zijn 
lichaam was bedekt met bruin zeildoek. Toen we naast 
hem gingen staan, zagen we dat hij een rooster uit de 
grond moet hebben gehaald, want die benen bleek hij 
gewoon nog te bezitten. Op de kermis gebeurde ook 
zoiets. Bij de bokstent kreeg een van de boksers ruzie 
met een man uit het publiek. Ze scholden elkaar uit 
voor alles wat lelijk was en de man van de tent smeet 
de de ander woedend een bokshandschoen in het 
gelaat. Ze zouden het binnen gaan uitvechten. Het 
publiek stroomde toe. Ik ging ook naar binnen. Dat 
wou ik wel eens zien. Hoe het afliep, weet ik niet meer. 
De volgende dag na school moest ik echter vaststellen, 
dat beide kemphanen de attractie samen gebroederlijk 
stonden af te breken. 
 
Ging je alleen of met vrienden en vriendinnen? 
Toen ik veertien was, ging ik met mijn vriend Arno van 
Berge Henegouwen na de taptoe naar de kermis. We 
kwamen twee meisjes van school tegen. Ja, ze wilden 
wel mee het spookhuis in. Dat vonden ze gelukkig heel 
eng. Toen we in de duisternis een spinnenweb van 

touw in ons gezicht kregen, kroop de beeldschone 
Marilla Groenewegen van schrik dicht tegen mij aan. 
Eenmaal weer buiten staken we sigaretten op. Later zou 
Arno’s moeder zich over hem heen buigen, snuiven, en 
dreigend vragen: ‘Arno, heb jij gerookt?’ Nadat hij op 
zijn donder had gekregen, besloten we met behulp van 
zijn bandrecorder een klein hoorspel over onze 
avonturen met de dames maken. De volgende dag 
kwam ik op de kermis een ander meisje tegen. Kort 
daarna belde een pater van school, het Bonaventura-
lyceum, mijn ouders op met de mededeling, dat ik met 
twee verschillende meisjes gesignaleerd was. Mijn goede 
vader antwoordde monter dat hij dat minder 
verontrustend vond dan wanneer ik twee keer met 
dezelfde waargenomen zou zijn… 
Mijn grootvader heeft ook zoiets meegemaakt, op 3 
oktober 1913. Hij had een nichtje op het Rapenburg, 
dat met haar vriendje naar de kermis wilde. Dat mocht 
niet. Nu vroeg ze of hij haar wilde vergezellen. Ze 
zouden dan samen de deur uitgaan. Zij beloofde voor 
een vriendinnetje te zorgen; dan kon zij nadien met haar 
vrijer op stap. Zo begaf mijn grootvader zich met het 
achttienjarige meisje, dat Lies heette, naar het 
Schuttersveld, om te gaan dansen op de hosvlonder. 
Het is niet onopgemerkt gebleven. Haar vader was 
woedend, en stuurde haar voor straf naar ‘De Goede 
Herder’, een slotklooster achter de Meerburgkerk. In 
een koetsje werd ze afgevoerd. Mijn grootvader ging er 
op de fiets achteraan. Later gooide hij er briefjes over de 
muur. Daar is zij een tijd gebleven. Ze wilde er eigenlijk 
niet meer weg, maar toen ze 21 werd, vond haar vader 
dat ze er uit moest komen om in vrijheid te kunnen 
beslissen of ze echt de rest van haar leven in dat 
klooster wilde doorbrengen. Zo kwam ze mijn 
grootvader weer tegen. En zo werd ze mijn 
grootmoeder. Als kind was ik dol op haar. Ze is 
gestorven in 1960. Dat verhaal heb ik pas veel later 
gehoord. • 
 
Clariet Boeye  
in gesprek met... 

GERDA VAN UFFELEN – HOOFD COLLECTIEBEHEER 

HORTUS BOTANICUS LEIDEN 
 
Museum in de wijk 
‘Op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de 
Nederlandse musea vertelde ik dat wij onze collectie 
water moeten geven in plaats van afstoffen.’ Aan het 
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woord is Gerda van Uffelen. Zij is in 1993 hoofd 
collectiebeheer bij de Hortus Botanicus Leiden 
geworden, direct na haar promotie in de biologie aan de 
Universiteit van Leiden. De Leidse Hortus is de oudste 
botanische tuin in Nederland. Onze afspraak is tot 
stand gekomen na een rondleiding door de Hortus en 
de nieuwe tropische kassen. Ik ben onder de indruk 
van de kassen, die zijn echt prachtig geworden. 
Gerda vertelt dat de Hortus een museumstatus heeft. 
Dat heeft het voordeel dat bezoekers met een 
museumjaarkaart daar gebruik van kunnen maken en 
dat levert weer inkomsten op voor de Hortus.  De 
'collectie' zijn alle planten van de Hortus. Dat zijn er 
zo'n twaalfduizend, waaronder duizend kuipplanten. 
‘Het is levend materiaal, daar móet je aandacht aan 
besteden, tenminste drie maal per week en niet alleen 
door water te geven.’ Dat is apart: levende 
museumstukken? Je gaat er toch anders door kijken.  
 

 
Gerda van Uffelen in de Clusiustuin van de Hortus ( foto Per Landgren) 

 
Hoofd collectiebeheer 
Wat houdt het werk van een hoofd collectiebeheer in? 
Gerda vertelt dat zij zich niet bezig houdt met het 
verzorgen van de planten, maar wel met het beheer 
ervan. Zij maakt regelmatig een ronde door de tuin en 
de kassen, om te bekijken wat er is, hoe alles groeit en 
bloeit, en wat er vervangen moet worden omdat het 
ook sterft. Zij laat me een groot werkboek zien, waarin 
zij dagelijks aantekeningen maakt over wat zij op haar 
ronde door de tuin opmerkt, welke bestellingen er 
gedaan moeten worden en wat er binnenkomt. 
Inderdaad, direct na ons gesprek zie ik haar lopen door 
de nieuwe tropische kassen, met kaschef Rogier van 
Vugt, om te bekijken bij welke planten en bomen er 
nog naambordjes moeten komen.  
 
 

Tentoonstellingen  
Ook maakt Gerda plannen voor projecten en 
tentoonstellingen. Tot 1 oktober loopt de 
tentoonstelling Planten van 1001 Nacht, die samen met 
de sector Arabisch van de Leidse faculteit der 
Wetenschappen is opgezet, vanwege het 400-jarige 
bestaan van de leerstoel Arabisch. Het idee voor een 
samenwerkingsproject kwam van Petra Sijpesteijn , 
hoogleraar Arabische taal en cultuur, naar aanleiding 
van het 400-jarig bestaan van de leerstoel Arabisch. Als 
uitgangspunt dient de Leidse Dioscorides, een 
bijzondere geïllustreerde Arabische vertaling van een 
Grieks handschrift over planten en dieren uit de 1ste 
eeuw na Christus. Door de hele tuin staan planten die 
hierin beschreven zijn, met een tekstbordje erbij, zoals 
rozen, jasmijn, viooltjes, maar ook tuinbonen, ui, 
knoflook en prei, munt, koriander, sesamzaad, 
kappertjes en zwarte komijn. Daarnaast zijn er lezingen 
over bloemen, planten en bijen in de Arabische 
literatuur georganiseerd. Ook kunnen er  
proef/kookworkshops gevolgd worden.  
 
Jaarthema 2014 
In 2014 wordt het jaarthema 'Planten uit de Oertijd' en 
staat er een presentatie over invasieve planten op het 
programma. Dat zijn planten die door mensen uit hun 
oorspronkelijk gebied naar een nieuw land zijn gebracht. 
Daar zitten planten bij die een bedreiging kunnen 
vormen voor inheemse soorten of schade kunnen 
aanrichten. Gerda noemt als voorbeeld de 
reuzenberenklauw, die in de 19e  eeuw uit de Kaukasus 
is geïntroduceerd. Begrijpelijk, want het is een 
indrukwekkende plant, maar  van het sap kan je flinke 
brandwonden krijgen.  
  
Wetenschappelijk onderzoek 
Ze faciliteert daarnaast wetenschappelijk onderzoek, en 
is dus niet alleen curator en tentoonstellingsmaker maar 
ook wetenschapper. De Hortus is namelijk niet alleen 
een museum dat toegankelijk moet zijn voor publiek, 
maar maakt ook deel uit van de Universiteit Leiden. Ze 
werkt met een klein team, maar heeft gelukkig wel hulp 
van vrijwilligers. Zo komt elke dinsdag de wiedploeg. Er 
zijn ook stagiaires die werkzaamheden verrichten, onder 
andere van de Universiteit Leiden en van de Reinwardt 
Academie (een opleiding tot beheer van cultureel 
erfgoed). Verder onderhoudt Gerda contact met 
Naturalis, waar het herbarium nu is ondergebracht en 
met botanische tuinen in binnen- en buitenland. Dit jaar 
staat zelfs haar vakantie in het teken van planten en 
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tuinen: een week wandelen op de Monte Baldo, langs 
plekken die Clusius in één van zijn boeken heeft 
beschreven.  
 
Publicaties 
Ik vind haar een schaap met vijf poten, want naast al 
deze bezigheden publiceert ze ook nog. In de winkel 
van de Hortus draai ik al een tijd rond een prachtig 
boek: Drawn after Nature, onder redactie van Gerda 
van Uffelen en Jan de Koning. Het boek bevat 
afbeeldingen van zo'n 1400 plantenaquarellen uit de 
tweede helft van de 16de eeuw. Waarom die 
belangstelling voor deze aquarellen? Omdat er een 
verband bestaat met Clusius en zonder Clusius geen 
Hortus.   
 

 
De invasieve exoot Japanse duizendknoop (foto internet) 

 
Van Clusius naar de collectie 
Gerda vertelt dat de collectie nog steeds voor een deel 
bestaat uit planten uit het Middellandse Zeegebied. Dat 
is te danken aan Carolus Clusius, geleerde en botanicus 
(1526-1609), niet te verwarren met Theodorus Clutius 
(Cluyt, hoe toepasselijk), hortulanus, apotheker en 
rechterhand van Clusius. Clusius, in 1593 tot prefect 
van de Hortus te Leiden benoemd, heeft de tulp, de 
narcis en de kastanje en nog veel meer planten in 
Holland geïntroduceerd. En hij heeft natuurlijk de 
Clusiustuin aangelegd, met voornamelijk 
geneeskrachtige planten. De Clusiustuin bevindt zich 
sinds 2009 na een hele omzwerving weer op de 
oorspronkelijke plaats, direct bij de ingang en bijna in 
de oorspronkelijke vorm: alleen zijn de paden wat 
breder zijn gemaakt voor de bezoekers.  
 
Oriëntatie op Azië 
Gerda vertelt dat de collectie gericht is op planten uit 
Azië. Dat is historisch zo gegroeid  door de band met 
de botanische tuin te Bogor 1) en met Von Siebold 

(1796-1866) 2). Von Siebold, in dienst van de 
Nederlandse VOC, heeft zich na een verblijf in Japan in 
1830 in Leiden gevestigd. Hij had een grote collectie 
planten uit Japan meegenomen zoals azalea's, hosta's, 
hortensia's en pioenen. Enkele daarvan kregen een 
plaats in de Hortus en van daaruit zijn die weer 
verspreid over allerlei tuinen in Europa. Von Siebold 
wordt geëerd met een Japanse tuin aangelegd in 1990. 
Op een gegeven moment is de oriëntatie op Azië een 
bewuste keuze geworden in overleg met andere 
botanische tuinen. Zo heeft bijvoorbeeld Amsterdam 
zich toegelegd op planten uit Zuid Afrika en Utrecht op 
Zuid Amerika. Eind augustus gaat Gerda mee naar 
Bogor. Haar man, ook botanicus, zal daar deel nemen 
aan een symposium over de Flora Malesiana. 
 
Het tropische kassencomplex  
Op 21 juni, midzomernacht, is het nieuwe hoge 
tropische kassencomplex officieel geopend door Karel 
Stolker, de huidige rector magnificus. Hij is die nacht 
ook in de Hortus blijven slapen. De tuin was dit jaar 
omgetoverd tot een openluchthotel voor één nacht, 
tussen de planten van 1001 nacht. Al een aantal jaren 
wordt de midzomernacht gevierd met muziek, dans en 
allerlei andere optredens en er worden tussen bomen en 
planten bijzondere slaapplaatsen gecreëerd door het 
kunstenaarscollectief Fields of Wonder. Terug naar de 
kassen: de nieuwe zijn hoger dan de oude. Daar moest 
toestemming voor verkregen worden. De hoogte van de 
oude kassen is zichtbaar gemaakt in de nieuwe 
constructie. De kassen zijn ontworpen door het 
architectenburo Veldman/Rietbroek/Smit. In de kassen  
is een loopbrug gemaakt, zodat je de planten ook van 
boven kan zien.  
  
Victoriakas, Oranjerie en Wintertuin 
Al in de achttiende eeuw waren er voor de tropische 
plantencollectie verschillende kassen in de Hortus 
gebouwd. Het kassencomplex dat nu aan vervanging toe 
was, dateert uit 1937. Gerda vertelt dat na 
onderhandelingen de reconstructie van de kassen in 
fases is aangepakt. Tot haar opluchting, want 
aanvankelijk was het plan om alle kassen in één keer af 
te breken en weer op te bouwen. Nu kon een deel van 
de planten tenminste voor onderzoek en voor het 
publiek toegankelijk blijven.  Op dit moment wordt er 
gewerkt aan de Victoriakas (van de Victoria amazonica, 
een Braziliaanse waterlelie met bladeren zo groot als een 
ronde eettafel). Het hele complex zal op 4 september 
door koningin Máxima officieel geopend worden. De 
daarvoor gelegen Oranjerie is het oudste gebouw in de 
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tuin en dateert uit 1744. Het bood onderdak aan alle 
niet-winterharde kuipplanten in de winter. Een deel 
daarvan gaat tegenwoordig naar de grote subtropische 
kas direct achter de ingang, de Wintertuin uit 2000, 
ontworpen door de architect Hubert-Jan Henket.  
 
Herkomst en registratie van planten 
In de kassen worden duizenden planten gekweekt voor 
onderzoek. Vooral orchideeën nemen een grote plaats 
in. Alle planten zijn geregistreerd met een 
inschrijfnummer en van de meeste planten is de 
herkomst bekend. Dat is noodzakelijk om goed 
onderzoek te kunnen doen. Als een andere tuin planten  
aanbiedt, kunnen die meestal alleen geaccepteerd 
worden als de herkomst precies bekend is. Uit de 
praktijk: tijdens het gesprek werd Gerda opgebeld door 
de beheerder van de planten van dierentuin Blijdorp. 
De gemeente van Rotterdam gaat flink bezuinigen. Nu 
wordt er gezocht naar plekken om die planten onder te 
brengen. Maar dan moet Gerda eerst kijken wat voor 
planten het zijn en waar ze vandaan komen. 
 
De Hortus door de jaren heen 
Oorspronkelijk bestond de Hortus alleen uit de 
Clusiustuin, maar hij is in de loop van de tijd stukje bij 
beetje uitgegroeid tot aan de Witte Singel, nu opnieuw 
inclusief de tuin rond de gerestaureerde Sterrewacht. 
Op mijn vraag of er niet nog een stuk aan toegevoegd 
kan worden, namelijk het nu braakliggende terrein waar 
de laboratoria en de Van der Klaauwtoren stonden, 
antwoordt Gerda dat de bestemming van die grond 
toch echt voor huizen is bedoeld. Maar ze heeft wèl 
zaad klaarliggen van groenbemesters en bijenplanten 
om het terrein te bezaaien. De universiteit heeft daar al 
toestemming voor gegeven. Het moeten planten zijn 
die gemakkelijk gerooid kunnen worden. Dat worden 
dan geen museumstukken, maar toch heel mooi en 
vrolijk. 
 
Vereniging van Vrienden van de Leidse Hortus 
We mogen ons gelukkig prijzen met zo'n prachtige tuin 
in de stad. Het is een van de allermooiste plekken in 
Leiden, waar bovendien van alles te beleven en te doen 
valt. Wilt u op de hoogte blijven en de Hortus steunen, 
meld u dan aan voor de 'Vrienden van de Leidse 
Hortus’ per adres Rijnsburgerweg 18, 2333 AA Leiden, 
of hortusvrienden@hortus.leidenuniv.nl  • 
  
1) 's Lands Plantentuin te Buitenzorg is in 1817 gesticht door Caspar Georg 
Carl Reinwardt, en heet nu Kebun Raya Bogor. 

2) Von Siebold verzamelde ook Japanse kunst-  en gebruiksvoorwerpen. Een 
deel van zijn collectie is te zien in het Sieboldhuis, Rapenburg 19; 
houtmonsters, herbariumexemplaren en afbeeldingen van planten en dieren 
in Naturalis. 
 
NB:  In 2004 is het Clusiusproject van start gegaan. Daarin wordt onderzoek 
gedaan naar zijn leven en werk. Een grote rol speelt zijn unieke 
correspondentie met zo'n 300 Europese geleerden. De circa 1500 brieven 
bevinden zich in de Leidse Universiteitsbibliotheek. 
 
 

Marjolijn Pouw  
in gesprek met... 

ESTHER BARFOOT EN MARIJE VAN DEN BERG - 
STADSLAB 
 

 
Esther Barfoot links en Marije van den Berg rechts op de Botermarkt  
(foto Marjolijn Pouw) 
 
Netwerk 
Stadslab is een gezelschap van bevlogen vrijwilligers. Ze 
willen ideeën los maken voor de ontwikkeling van onze 
stad. Dat gebeurt niet in het gebruikelijke, strak 
georganiseerde verband van gelijkgezinden,  maar in 
netwerken van mensen met verschillende expertise en 
belangstelling.  
De groep Stadslab is in een Stichting ondergebracht. 
Ook al is geen sprake van een strakke bestuurshiërarchie 
of  organisatievorm, bestuurd wordt Stadslab wel: ‘We 
krijgen geen subsidie,  maar hebben ‘aandeelhouders’ en 
sponsors. Je moet je doen en laten en je uitgaven 
verantwoorden, het inhoudelijke resultaat moet ook 
gewogen worden. Als je niet wil dat ideeën verwateren 
heb je stuurlui nodig, verklaart Esther Barfoot, de 
nieuwe voorzitter. Om te voorkomen dat de voorzitter 
met het pluche versmelt wordt jaarlijks een nieuwe 
gekozen. Esther is net aangetreden, Marije van den Berg 
was al eerder voorzitter. Ze is nu de penningmeester 
van het gezelschap.  
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Gangmakers 
Esther en Marije zijn gangmakers. Ze zijn allebei 
beroepsadviseurs met een groot netwerk. Esther is 
zelfstandig journalist en bladenmaker. Ze was 
hoofdredacteur van Leidse Stijl en werkt al jaren mee 
aan Stadslab. Marije is organisatieadviseur, daarvoor 
was ze onder andere gemeenteraadslid. Nu begeleidt ze 
beslissers in de publieke sector die de mogelijkheden 
van onze huidige netwerksamenleving beter willen 
benutten. Beiden zijn ervan overtuigd dat het voor 
stadsbestuurders en provinciale, of landelijke overheid 
een hoop oplevert als er meer ruimte komt om mensen 
bij  ontwikkelingen te betrekken. ‘Niet in de klassieke 
vorm van werkgroepjes en commissies, of zo’, zegt 
Marije. ‘Dat is schijninspraak. Alles wordt klemgezet in 
procedures en loopt binnen de kortste keren vast in 
juristerij, of obsessieve controle. Creatief vermogen 
krijg je zo niet vrij, wel ergernis en frustratie. Er wordt 
een probleem gesignaleerd en hup daar komt de 
standaardoplossing uit de hoge hoed met de procedure. 
Maar je kunt je gedachten beter eerst de vrije loop laten 
om te zien of je met een onorthodoxe aanpak niet veel 
verder komt. Buurtbewoners weten doorgaans heel 
goed wat ze willen en wat er nodig is om dat voor 
elkaar te krijgen. Stadslab kan ze met adviezen helpen. 
Natuurlijk is niet alles uitvoerbaar, maar gezamenlijk de 
een of andere kwestie van alle kanten bekijken kan je 
als bestuurder op gedachten brengen waar je anders 
niet op zou zijn gekomen.’  
 
Bestuurders 
‘Bestuurders moeten kunnen verbinden’, vervolgt ze. 
‘Maar de afstand tot bewoners, of gebruikers van de 
stad is groot. Het lijkt alsof de ene groep de andere niet 
meer kan bereiken. Politici draaien in hun kleine 
kringetje rond, ze zijn gefixeerd op verkiezingen en 
korte termijn successen. Dat is bijna onvermijdelijk, 
besturen is een moeilijk vak. Je hebt te maken met 
complexe opgaven en moet vaak beslissingen nemen, 
waarvan je de gevolgen op de lange termijn nog niet 
kan overzien. Dat hoort erbij, maar maakt het werk 
zwaar. Je wordt er onzeker van.  
Bewoners zien het grote geheel niet altijd en 
bekommeren zich om hun eigen belang. Dat is ze niet 
kwalijk te nemen, het gaat om hun woongenot en hun 
omgeving. Ze kunnen vaak niet anders. Maar gelukkig 
zijn er behalve tegenstellingen ook gedeelde belangen. 
Dat kan je gebruiken om groepen bij elkaar te brengen. 
Tenslotte willen we allemaal het beste voor onze stad.’ 
 
 

Hub 
‘Je kan ons werk vergelijken met een hub in een 
computernetwerk’ aldus Esther. ‘Zoiets als de naaf in 
een fiets waar de spaken bij elkaar komen en de energie 
verdeeld wordt. Wat we binnenkrijgen bekijken we op 
de mogelijkheden en dan zetten we het uit in ons 
netwerk. Daar zit de expertise voor ontwikkeling. We 
zijn nog aan het puzzelen over de vorm om die 
beweging te ondersteunen. Af en toe gaat dat anders 
dan we dachten, maar ook dat is dan weer 
meegenomen. Daar worden we wijzer van.’ 
 
Laboratorium 
Stadslab is dus geen hiërarchisch gestructureerde 
organisatie met werkgroepen, of commissies die eeuwig 
achter de feiten aanlopen. ‘We zijn te vergelijken met 
laboranten die nieuwsgierig zijn naar het materiaal dat 
ze op hun tafel krijgen en onderzoeken wat je er mee 
kan’, zegt Marije. ‘Wil je van de stad een vlinderparadijs 
maken, en vraag je je af: hoe kan  ik die versteende 
tuintjes en parken in de stad aantrekkelijker maken voor 
de honing liefhebbende vlinders, bijen en hommels, wil 
je een Singelpark aanleggen, muurschilderingen op 
schuttingen zetten, kunst tentoonstellen in leegstaande 
etalages of noem maar wat, dan kan je bij ons terecht. Je 
hoeft niet eerst een stempel te halen en subsidie aan te 
vragen, of jarenlang in een gemeentelijke of provinciale 
werkgroep te zitten praten, maar je kan meteen aan de 
slag en bekijken hoe je zoiets aanpakt. Heb je een goed 
idee, download ons starters pakket van 
www.stadslableiden.nl, of google Stadslab. Daar vind 
je alle initiatieven. Je kan op internet ook bij andere 
steden kijken, zoals Amsterdam, Rotterdam, of 
Roermond. Op www.krachtinnl.nl  vind je de 
initiatieven verzameld.’ 
 
Het begin 
Ze vervolgt: ‘Het begon vijf jaar geleden. Toen raakten 
Jeroen Maters en Gijsbert van Es met elkaar in gesprek 
voor het Gat van Van der Putten bij het station, waar ze 
elkaar toevallig tegenkwamen. Ze vroegen zich af hoe 
het toch kon gebeuren dat het terrein er al jaren zo 
verlaten en verwaarloosd bij lag. Waarom deed niemand 
daar wat aan? Je zou het toch tijdelijk voor iets leuks 
kunnen gebruiken? Er zijn zoveel creatieve mensen in 
een stad. Waarom zouden die daar niks op kunnen 
bedenken? Ze besloten een aantal creatievelingen bij 
elkaar te brengen en zo kwam de eerste 
Stadszomernachtdroom Leiden tot stand, daarop volgde 
Stadslab. Stadslab begint bij de mogelijkheden: bedenk 
wat je in je stad wil en kan, en dan vind je de 
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mogelijkheden vanzelf. Dat noemen we ‘omdenken’. 
We hebben intussen een groot netwerk en vinden altijd 
wel mensen die mee willen werken. Je hebt mensen met 
ideeën en mensen die graag aanhaken. Die kan je mooi 
aan elkaar knopen.’   
 
Lustrum 
Esther heeft op een voor Stadslab cruciaal moment het 
voorzitterschap op zich genomen: ‘In het begin was er 
weinig verband tussen de verschillende projecten’, zegt 
ze. ‘Sinds de start van Stadslab is dat beter geworden. 
Er zijn veel initiatieven en we hebben geen gebrek aan 
vrijwilligers. Intussen hebben de mensen bij ons de 
kunst afgekeken. Ze kunnen het nou zelf. Misschien 
wordt het tijd om aan een andere rol voor Stadslab te 
denken, bijvoorbeeld het bij elkaar brengen van 
stadsbestuur en bewoners. Die staan soms op 
gespannen voet, omdat de bewoners wat anders willen 
dan de bestuurders. Hoe kan je ze aan elkaar knopen? 
Kan je het beheer over bijvoorbeeld  een speeltuin of 
zwembad aan bewoners overlaten? Welke kaders geef 
je dan? Hoe moet dat dan met geld en verplichtingen? 
Wie is verantwoordelijk voor wat? Welke 
verantwoordelijkheden kan je als bestuurder delegeren? 
Welke niet? Hoe weeg je dat? Hoe maak je het bekend? 
In Nieuwsbrieven? Multimedia? Daar moeten we over 
nadenken.’ 
 
Onrust 
Marije vult aan: ‘Steeds meer mensen hebben het 
gevoel dat ze nergens meer bijhoren. Het leven is 
vluchtig en ingewikkeld. Traditionele instellingen zoals 
kerken, of politieke partijen brokkelen af. Er is van alles 
en nog wat voor in de plaats gekomen, maar daar 
hebben we weinig invloed op. We gaan op de oude 
voet verder. En al zouden we anders willen, we kunnen 
vaak niet anders. Veranderen is nou eenmaal moeilijk. 
Gelukkig gaat het de laatste tijd beter, maar 
ondertussen gaan initiatiefrijke burgers op hun eigen 
manier door. Ze hebben geen boodschap meer aan die 
oude manier van werken en beginnen wat anders. Zie 
het als verdwalen. Als je verdwaalt dan grijp je van alles 
aan om weer op de weg te komen. In die fase zitten we 
nu. Dat geeft onrust. Mensen worden onzeker en gaan 
om regels vragen. Ze trappen op de rem en willen 
zekerheid. Iets waarop je blindelings kunt terugvallen.’ 
 
Gemeenteraad van de Toekomst 
De hang naar duidelijkheid en resultaat willen zien is 
ingebakken. Maar duidelijkheid over wat, en welk 

resultaat? Vraag je dat eerst maar eens af. Het beeld 
verschilt van persoon tot persoon en duidelijkheid krijg 
je niet door alles eerst dicht te regelen. Je moet het eens 
zijn over het gedeelde belang en de waarden. We zijn op 
zoek naar een nieuwe manier van besturen, ook in de 
stad. We willen daarvoor een op de toekomst gerichte 
gemeenteraad voor maken. Hoe die eruit ziet? Dat 
weten we gelukkig niet, dat gaan we eerst maar eens 
bedenken. Daarvoor is de ‘Gemeenteraad van de 
Toekomst’ opgezet, een initiatief van onder meer de 
Vereniging van griffiers, Platform 31 en Pro demos. 
Daar zit ik ook in. Wat we zien is dat je het klassieke 
blauwdruk denken, of denken in strak begrensde 
projecten los moet laten. Ga meer in processen denken, 
zoals bij onderzoek.  
Maar de werkwijze van  gemeenteraden wordt  
grotendeels door routine bepaald. Je hebt nou eenmaal 
procedures nodig om het verloop na te kunnen gaan en 
dat maakt beslissingstermijnen lang. De 
maatschappelijke behoefte aan grotere flexibiliteit staat 
daar haaks op. Maar je kan als bestuurder nou eenmaal 
niet zomaar naar bevind van zaken handelen. Er zijn 
(politieke) afspraken waaraan je gebonden bent en 
kaders. Dat staat los van het werken over coalities heen-
-wat gelukkig steeds vaker voor komt—waarbij je 
gezamenlijk bekijkt wat er mogelijk is, en dan een 
gezamenlijk voorstel doet.  
 
Bij burgerinitiatieven is dat vaak: niet ingrijpen, maar 
laten gebeuren. Ruimte maken, niet dichtregelen maar 
ondersteunen en kijken wat er van komt. Dat klinkt 
makkelijk, maar loslaten is moeilijk. Zeker voor politici, 
die willen zich nou juist graag met de dingen bemoeien. 
We hebben dat voor een deel aan onszelf als burgers te 
wijten. We vragen van bestuurders snelle, uniforme 
oplossingen in situaties waar geen uniforme oplossingen 
bij passen: quick fixes. Daar reageren politici op. Wie 
heeft er ooit een politicus met een voorkeursstem 
beloond om de dingen die hij niet heeft gedaan, om 
resultaat dat ánderen hebben behaald? Daar  ruimte 
voor maken is ook een van de drijfveren van Stadslab.  
www.stadslableiden.nl. • 
 

Bewoners vertellen 

FIFI EFFERT 
door Charlotte Boschma  
 
Fifi Effert heet eigenlijk Rudolf Effert, maar: “Op de 
HBS zaten twee meisjes die voor iedereen een bijnaam 
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verzonnen. Ik had nog geen bijnaam, en toen - dit is 
echt een stukje vrouwenlogica - vroegen ze: wat is je 
achternaam? Ik zei: Effert. En toen zeiden ze dat mijn 
bijnaam dan met twee ff-en moest zijn. Het eerste waar 
ze opkwamen was ‘Fifi’. En dat is zo gebleven”. Fifi is 
antropoloog, avonturier en muzikant en vertelt met 
verve over zijn leven en reizen. Alleen al zijn 
familiegeschiedenis lijkt een boek waardig. Zijn vader 
kwam voor de Tweede Wereldoorlog, door armoede en 
werkeloosheid gedreven, uit Duitsland naar Leiden en 
trouwde met een Leidse slagersdochter. Natuurlijk 
ontkwam een Duitser in Nederland niet aan de oorlog 
en alles wat daar aan vastkleeft.  
 

 
 Fifi Effert, (foto Charlotte Boschma) 
 
Familiegeschiedenis 
De grootvader van Fifi Effert was een rondtrekkend 
gezel die met zijn vrouw door het Ruhrgebied zwierf 
op zoek naar werk en er desondanks in slaagde om in 
iedere stad bij haar een nieuw kind te verwekken. In de 
eerste wereldoorlog diende hij in Polen en kreeg maar 
twee keer verlof. Zijn vrouw en zeven kinderen leefden 
toen in bittere armoede en stroopten in de bossen om 
te overleven. De kinderen moesten vanaf hun 
veertiende aan het werk. De vader van Fifi werd 
geboren in 1906 en werd Adolf genoemd. Hij werd 
opgeleid als slager en zijn broers als huisschilder. Van 
de vier dochters verlieten er drie het land en kwamen in 
Leiden terecht. Daar trouwden ze en gingen ze werken. 
De een in een restaurant op de Steenstraat, de tweede 
bij een tandarts en de derde als hulp in de huishouding. 
Toen de grote crisis uitbrak kon Fifi’s vader in 
Duitsland geen werk meer vinden. Zijn zussen in 
Leiden schreven hem dat er daar werk voor hem was, 

omdat er in Nederland goede worstmakers werden 
gezocht. Daar moest je Duitsers voor hebben, dat wist 
iedereen. Zo ging hij in 1933 naar Leiden en vond werk 
bij slagerij Visser op de hoek van de Haarlemmerstraat 
en de Koestraat. De familie Visser had een slagerij, een 
slachterij en een grossierderij. In deze familie werd Fifi’s 
moeder geboren in 1921, als vijfde of zesde van twaalf 
kinderen. Toen Fifi’s vader in Leiden kwam was zij 
natuurlijk nog maar een kind, maar kort voor de oorlog 
verloofden Adolf en Wilhelmina zich.  
 
De oorlog 
Adolf Effert had de machtsovername van Hitler in 
Duitsland niet meegemaakt, omdat hij al vanaf 1933 uit 
Duitsland was vertrokken. Hij verafschuwde Nazi 
Duitsland en wilde er niets mee te maken hebben. Het 
leek aanvankelijk alsof hij niet opgeroepen zou worden 
voor militaire dienst omdat hij te oud was, maar in 1943 
gebeurde dit toch. Hij kwam bij een wachtcompagnie 
terecht die de Maasbruggen moest bewaken. Bij een 
bombardement raakte hij zwaargewond en werd 
overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt van 
Berlijn. Daar wist hij net voor de Russen kwamen weg 
te komen naar zijn ouders in Dinstlaken. Zijn verloofde 
Wihelmina wist al die tijd niet of hij nog leefde of waar 
hij was, maar vanaf het moment dat hij in Dinstlaken 
was, konden ze elkaar schrijven. In 1946 wist ze hem 
Nederland in te smokkelen. Fifi zegt: “De verhalen over 
de oorlog hoorde ik van m’n moeder en mijn Duitse 
familie. Mijn vader zweeg. Ik begreep als kind al dat er 
ook in Duitsland veel geleden is en dat iedereen 
onvermijdelijk de oorlog werd ingetrokken en dat geldt 
ook voor het gezin van mijn vader. De jongste zoon 
sneuvelde bij Breslau, de oudste heeft aan het oostfront 
gevochten en in een Russisch krijgsgevangenenkamp 
gezeten en net als zijn broers raakte mijn vader 
zwaargewond”. Ook de familie van Fifi’s moeder kwam 
niet ongeschonden door de oorlog. In de slagerij was 
weliswaar meer te eten dan bij andere mensen, maar de 
familie heeft in de Hongerwinter toch ook 
hongertochten moeten ondernemen. Bij het 
bombardement van het Leidse station in 1944 kwam 
hun oudste zoon om.  
 
Na de oorlog 
Na de oorlog brak een zware tijd aan. Omdat Adolf 
Effert geen lid was geweest van de NSDAP, mocht hij 
terugkeren naar Leiden. Toch werd hij ten onrechte 
beschuldigd ‘met de winterhulp gelopen te hebben’. Hij 
werd vrijgesproken, maar mocht twee jaar lang niet 
werken. Daarom konden de ouders van Fifi pas in 1949 
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trouwen. De Efferts kregen drie kinderen, een meisje 
en twee jongens. Fifi werd geboren in 1953. Ze 
woonden op de Hoge Rijndijk, en verhuurden kamers 
aan studenten en kostgangers. Fifi’s moeder bestierde 
het huis en zijn vader werkte zes dagen in de week in 
de slagerij en de slachterij. Hij verdiende er niet veel 
mee. Fifi vertelt dat zijn vader maagproblemen had. Hij 
spuugde vaak z’n eten uit, leefde op warme melk met 
honing, koffie en twee pakjes sigaretten per dag. Hij 
werd, opmerkelijk genoeg, met dat dieet bijna negentig 
jaar oud. 
 
Fifi’s jeugd 
Fifi voelde zich als kind alleen: “Op school werd snel 
ontdekt dat ik een Duitse vader had, en ze scholden me 
vaak uit. Ik was veel ziek en ook dat maakte eenzaam. 
Ik had nierbekkenontsteking en blaasontsteking en viel 
regelmatig flauw van de pijn. Ziek zijn was een deel van 
mijn jeugd. Ik heb maanden in het ziekenhuis gelegen. 
Op mijn veertiende ging ik een keer in het kanaal 
zwemmen, kreeg rattenpis in een wondje, en daarmee 
de ziekte van Weil. Dat mondde uit in een soort ‘bot-
explosie’ in mijn knie, waardoor ik in coma raakte. De 
dokter wilde mijn been stijf zetten, maar mijn moeder 
zei: ‘Hij komt er óf heel doorheen, óf niet’. En ik kwam 
er doorheen. Maanden in het ziekenhuis, drie weken 
lang dag en nacht om de twee uur penicilline-injecties. 
Ik lag op de microbacteriële afdeling, waar in die 
maanden vier patiënten overleden. Pas na die tijd werd 
mijn gezondheid beter en ging het beter met mij”. Met 
dat alles miste hij veel school en vond hij het moeilijk 
aansluiting te vinden bij zijn klasgenoten. Hij werd er 
boos en agressief van. Twee dingen sleepten hem door 
deze tijd heen: boeken en muziek. Zijn ouders lazen 
niet en hadden geen tijd voor muziek, maar Fifi las 
altijd en schreef gedichten. Later kwam de muziek erbij. 
Toen een vriendje een drumstel kreeg, gaf hij Fifi een 
trommeltje en zei: ‘jij moet ook gaan spelen’. Vanaf 
toen maakte Fifi muziek en speelde hij in bandjes. Zijn 
eerste bandje was op de HBS. Hij zat op het 
Rembrandt college, toen een ruige school met veel 
drugsgebruik. Fifi: “Het was spannend. Door mijn 
ziekte had ik geen angst meer voor de dood en durfde 
ik mijn grenzen te verleggen. Maar ik ben nooit te ver 
gegaan.” Hij begon ook te reizen, liftte in z’n eentje 
naar Italië en Spanje en sliep langs de kant van de weg.  
 
Antropologie 
Daarna ging Fifi antropologie studeren. Hij wist het 
meteen toen hij op de voorlichtingsdag het praatje van 

de studenten antropologie hoorde: “Het ging over 
andere landen en reizen. Ik voelde dat ik hierin mijn 
vleugels kon uitslaan”. Het werd zijn grote liefde. Sinds 
1972 heeft hij onafgebroken als antropoloog gewerkt. 
Hij vertelt bijvoorbeeld over zijn tijd in een 
vluchtelingenkamp in Kenia aan de grens met Soedan: 
“Ik wilde zien hoe zo’n kamp functioneert en hoe 
cultuur ondanks alle misère toch nog overgedragen 
wordt. Niet de hulpverleners boeiden mij, die 
beconcurreren elkaar en er wordt een hoop geld 
verspild. Wat mij boeit is de kracht van de mensen, zelfs 
in oorlogsomstandigheden. Dat is zo fantastisch. Ik heb 
gezien hoe duizenden weeskinderen, die nog maar een 
been hadden en op zichzelf leefden, danswedstrijden 
hielden”. Terug in Nederland promoveerde hij op de 
vroege geschiedenis van het Museum van Volkenkunde. 
Nu is hij gastmedewerker aan de universiteit. Hij doet 
onderzoek, schrijft artikelen en geeft twee maanden per 
jaar college in Japan over musea en collecties. Hij heeft 
geen vaste aanstelling en moet zelf voor opdrachten 
zorgen. Maar, zegt hij: “Ik ben niet geïnteresseerd in 
geld. Ik kan van een minimum leven. Als ik maar kan 
reizen”. 
 
Muziek 
Zijn tweede passie is muziek maken. Sinds het 
trommeltje dat hij van een vriendje kreeg, heeft hij in 
wel twaalf bands gespeeld. Meestal doet hij de percussie 
en zang. Zo langzamerhand heeft hij overal en nergens 
in Leiden en omstreken opgetreden: met 3 oktober in 
de kroeg, op Koninginnedag op het Gerecht. Zijn 
huidige band heet Rudy van Dam and the Restless 
Riders, een semi-acoustische americana singer 
songwriter band. Hij deed daarnaast bestuurswerk voor 
de Leidse vereniging van popmuzikanten - voor twee 
consumptiebonnen per week - en heeft nog 
meegeholpen met de oprichting van het LVC: “Ik ben 
heel actief in de muziek geweest en vind het belangrijk 
dat jonge mensen zich ermee bezig houden. Muziek is 
niet alleen muziek: als je in een band speelt leer je 
samenwerken”.  
 
Verwerken 
“Muziek was voor mij een emotionele uitlaadklep”, zegt 
hij, “Je moet je verleden verwerken en dat heb ik met 
muziek kunnen doen. En natuurlijk ook met mijn werk 
als antropoloog. Door naar de geschiedenis en cultuur 
van andere mensen te kijken, kreeg ik een andere kijk op 
mijn eigen verleden. Muziek, reizen en antroplogie 
gaven me het vergelijkingsmateriaal voor mijn leven”. • 
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Dieren in de wijk 

KINDERMOORD IN DE SINGEL door  Jacques  van Alphen 
 
Meerkoeten 
Net zoals de fuut, heeft de meerkoet zich pas in stad 
gevestigd toen de kwaliteit van het water in de 
zeventiger jaren sterk verbeterde. Toen het water 
helder werd begonnen er gele plompen, waterlelies en 
andere waterplanten te groeien in de singel en de 
andere stadswateren, en die planten dienen de koet als 
voedsel en nestmateriaal. Daarnaast eten koeten 
voedsel van dierlijke oorsprong: waterinsecten, zoals 
kokerjuffers en haftenlarven, en verder alles wat ze 
voor de snavel komt: een dood visje, de eieren van de 
buren of een korst brood, met lef weggekaapt voor de 
snavel van een zilvermeeuw. 
 
De zwarte maffia 
Meerkoeten zijn straatvechters. Bij agressie escaleren ze 
snel. Als een naburig paar probeert hun territorium 
binnen te dringen, beginnen ze met een scheldpartij en 
maken ze zich zo groot mogelijk door hun vleugels 
hoog op te tillen. Als de binnendringers deze 
waarschuwingssignalen negeren, ontstaat er al snel een 
lijf-aan-lijfgevecht. Mannetje en vrouwtje strijden zij 
aan zij, half op hun rug op het water liggend, waarbij de 
opponenten met snavel en poten worden bewerkt. Op 
die manier worden de grenzen van een territorium 
vastgesteld. Met die agressie benaderen ze ook buren 
die tot andere soorten behoren. Zo kunnen ze het nest 
van een fuut of van een waterhoen opeisen, of om er 
zelf een nest op te bouwen, of om de eieren op te eten.  
 

 
Vechtende meerkoeten (foto internet) 
 
Nesten 
Gelukkig zijn meerkoeten niet kieskeurig als het gaat 
om plaatsen om een nest te bouwen. Misschien ontdekt 
u dat uw roeiboot is gevorderd door een koetenpaar, 
misschien boft u en hebben ze besloten hun nest te 
bouwen op een in het water gevallen plastic krat of in 
een autoband die aan de kade hangt. Ze zijn ook niet 

kieskeurig met nestmateriaal, plastic zakken, papier en 
stukken ijzerdraad worden even graag verwerkt als 
stengels van waterplanten 
  
Gezinsgrootte 
Als de koeten in het voorjaar eieren leggen, weten ze 
niet hoe de voedselsituatie een maand later zal zijn als 
de eieren uitgekomen zijn en de jongen moeten worden 
gevoerd. Ze weten dus  niet precies hoeveel jongen ze 
straks kunnen grootbrengen. Koeten hebben een aantal 
strategieën om met die onzekerheid om te gaan. Een 
ervan is om stiekem een ei te leggen in het nest van de 
buurvrouw. Voor zulke eieren hoef je zelf niet te 
zorgen, en als er straks veel voedsel is kan dat een extra 
nakomeling opleveren (of in ieder geval compenseren 
voor het ei dat de buurvrouw stiekem in jou nest heeft 
gelegd!). Een andere manier om met de onzekere 
toekomst om te gaan is een optimistische 
levenshouding: leg zoveel eieren als het aantal jongen 
dat je bij een goed voedselaanbod zou kunnen 
grootbrengen. Koeten duiken om hun voedsel onder 
water te vergaren. Ze voeden hun jonge kuikens, die 
zelf nog niet kunnen duiken, met waterinsecten. De 
hoeveelheid daarvan bepaalt hoeveel jongen ze goed 
kunnen verzorgen. Maar wat doe je dan als het seizoen 
tegenvalt? Meerkoeten gaan al op het eerste ei broeden, 
en daardoor komen de jongen na elkaar uit. In slechte 
jaren negeren ze de achterblijvertjes, of pikken die zelfs 
dood. In goede jaren beschermen ze de nakomertjes 
tegen hun grotere broers en zussen en verwennen ze 
zodat de groeiachterstand snel is ingehaald (wist Kees 
Stip dit toen hij over de meerkoet dichtte: “…een meer 
of minder coûte que coûte”?). Als u dus een meerkoet 
bezig ziet een van zijn eigen kinderen te vermoorden, 
dan weet u nu in ieder geval waarom dat gebeurt! 
 

 
Meerkoetenest op een kratje (foto internet)  

 
Vijanden 
Meerkoeten, ook al zijn het onversaagde vechtjassen, 
hebben ook vijanden waar ze niet tegen opgewassen 
zijn. Snoeken eten graag een koetenkuiken, en zo’n 
vijand die plotseling van onder water aanvalt, is geen 
partij voor de ouders. Ook de zilvermeeuwen en 
mantelmeeuwen in de stad grijpen nogal eens een 
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koetenkuiken. De koeten slagen er daarom meestal niet 
in om veel jongen groot te brengen. Maar een koet 
wordt wel zo’n tien jaar oud, en broedt ieder jaar,  en 
daarom is er geen sprake van afname van de aantallen 
ten gevolge van roofdieren. 
 
De stad als wijkplaats 
Duits onderzoek heeft laten zien dat meerkoeten, daar 
waar verwilderde nertsen voorkomen (met dank aan 
het dierenbevrijdingsfront!) vaker gaan broeden in de 
buurt van bebouwing, en dat nertsen de bebouwing 
vermijden. De stad is dus ook een wijkplaats voor 
meerkoeten, die er behalve voor nertsen, ook veilig zijn 
voor roofvogels zoals slechtvalken en buizerds.  
Meerkoeten zijn een beetje de randcriminelen van de 
stadsvogelwereld, met hun agressie en kindermoord, 
maar ze verdienen bewondering voor de manier 
waarop ze zich aangepast hebben aan en zich 
handhaven in de stadsjungle! • 
 

Historie 

LANGS LEIDSE STEGEN  door  Car la  van der  Poe l  
 

 
Tanneke Schoonheim (2e links) leidt buurtbewoners in de wijk rond  
(foto Marjolijn Pouw) 

 
Afgelopen voorjaar verscheen het boekje Langs Leidse 
stegen samengesteld door Tanneke Schoonheim. 
Eerder publiceerde zij de beschrijving van telkens een 
steeg in de gelijknamige serie in het Leidsch Dagblad. 
Leiden kent veel stegen; er zijn er nu nog 86 van over 
en ze bevinden zich alle binnen de singels. Voor wie 
een beetje houdt van de Leidse geschiedenis, is dit 
boekje ronduit genieten. Leuke weetjes, interessante 
voorvallen, mooie verklaringen voor de namen. Hier 
volgt een willekeurige greep. 
 
Diefsteeg 
Door de Diefsteeg - de meesten zullen het weten - 
werden de dieven en misdadigers, van wie het vonnis 

uitgesproken was op de Blauwe Steen in de Breestraat, 
naar de gevangenis in het Gravensteen gebracht. Voor 
sommigen leidde de gang door de Diefsteeg zelfs naar 
hun executie. De bewoners van die steeg hadden moeite 
met die naam en verzochten tot twee maal toe, 
tevergeefs, om een naamsverandering. Respectievelijk in 
1889 en in 1925. Eerst wilde men dat die t.g.v. het 
veertigjarig regeringsjubileum van koning Willem II de 
Willemsteeg zou gaan heten, later verzocht men de 
Leidse gemeenteraad om de straat Gravesteinstraat of 
Gravinnestraat te noemen. 
 
Salomonsteeg 
De Salomonsteeg zat aan de achterkant van de tuin van 
Philips van Leyden, een ‘topambtenaar’ van graaf 
Willem V, die met zijn huis uitkeek op de Pieterskerk. 
Philips liet na zijn dood in 1372 een grote collectie 
geschreven boeken na die studenten konden raadplegen. 
Dit geldt hiermee als de eerste openbare bibliotheek van 
Nederland. In de volksmond werd deze plek al spoedig 
de tempel der wijsheid genoemd, ofwel Templum 
Salomonis. Sinds die tijd is die naam altijd verbonden 
geweest met die plek. In de 17de eeuw was er een 
uitgeverij met die naam, sinds 1894 een boekhandel en 
veilinghuis. 
 
Weddesteeg 
De Weddesteeg krijgt als ondertitel in deze publicatie 
terecht: ‘de steeg van Rembrandt’. Daar is hij geboren 
op 15 juli 1606. Naar hem is natuurlijk min of meer in 
het verlengde hiervan een échte straat vernoemd. Deze 
steeg uitkomend op de Rijn was in de zestiende eeuw de 
grens van de stad en de naam Weddesteeg herinnert aan 
wed (wad) een ondiepe plaats in de rivier waar paarden 
kunnen drinken. Om die reden bevonden zich er ook 
paardenstallen, Gelukkig heeft de steeg nog wel een 
plaquette in de nieuwbouwgevel.  
 
Muskadelsteeg 
In de Muskadelsteeg was ook een gevelsteen gewijd aan 
Rembrandt (thans Gerecht 5), maar die is onlangs op 
last van Monumentenzorg verwijderd. Men 
pretendeerde met die steen dat Rembrandt er van 1622 
tot 1624 zou hebben gewoond, maar volgens 
archiefonderzoek woonde hij in die tijd nog bij zijn 
ouders in de eerdergenoemde Weddesteeg. Menig 
toerist zal thuis vertellen en laten zien, dat hij voor het 
atelier van Rembrandt heeft gestaan, maar als hij nog 
eens terugkomt in onze wijk zal hij terecht de gevelsteen 
niet langer aantreffen.  
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Inmiddels verwijderde gevelsteen op Gerecht 5 (foto Monumentenzorg)  
 
Langs Leidse Stegen is te bestellen via  
www. winkelvandekrant.nl en verkrijgbaar bij vier 
boekhandels in onze wijk.  
Het boek is momenteel uitverkocht; de tweede druk 
verschijnt half september. • 
 

Historie 

LEIENAARS   door  Hans Hees t ermans 
 
De schrijver Willem Bilderdijk (1756-1831) keert na 
een kortstondig verblijf op Paleis Soestdijk weer terug 
in Leiden en schrijft aan zijn vriend Johan Valckenaer, 
dolgelukkig: “Ik schrijf u dezen (brief) van Leyden, 
waar ik al weder te rug ben. Ik kon de fijne, droge, 
brandende lucht van Zoestdijk niet doorstaan; en mijne 
vrouw even weinig als ik. Julius alleen was er niet ziek. 
Drie dagen heb ik ’t beproefd. De koning (Lodewijk 
Napoleon) had mij ’t gebouw der Ministers tot verblijf 
gegeven, Kanton genaamd. De intendant roemde mij 
dat zeer omdat er mahoniehouten met palmen- en 
ebbenhouten ingelegde deuren waren. Even of dat een 
woning gemakkelijk, koel en aangenaam maakte! -voor 
mij was het er niet uit te houden, en de gansche streek, 
lucht &c, zoo Geldersch , dat het half Moffrika geleek. 
Nee, zalig Holland, zalig Leyden! Maar nog liever naar 
Siberië of Groenland, dan naar dien dorren zandgrond 
waar ge van boven en onder gelykelyk geroost wordt. 

  
De schrijver Willem Bilderdijk 
(afbeelding internet) 

 
De Leidse student-
schrijver Johannes 
Kneppelhout (1814-
1885), alias Klikspaan, 
heeft geen hoge dunk 
van de Leidenaar: “Sla 
deszelfs volk gade… 
Met een riet in de hand, 

un instrument avec un imbécille aus deux bouts (= een 
voorwerp met aan beide uiteinden een idioot)… vindt 
men hen, stom als de voorwerpen hunner begeerte 
(vissen), bij onafzienbare rijen, aal zittende te peuren, of, 
zich scheel kijkende op een dobber, naar katvisch te 
hengelen…: ofwel hangen ze tegen de hekken der 
huizen aan, idioten als zij zijn, of liggen, ondragelijke 
baliekluivers, over de leuningen der bruggen kringetjes 
op het water te spuwen. Het is een onverbeterlijk ras, 
dat tot niets deugd en tot niets wil deugen… Hunne 
spraak is lijmerig, lijzig, slapeloos, krachteloos… Zij 
hebben de tijd, niets roept hen. Lanterfanten en zich 
dronken tusten in de ontelbare kroegen, die het Leidsch 
gepeupel nog al weer meer ontzenuwen, ziedaar hun 
leven!” 
Zo. Dat zat hem wel erg hoog!! 
  

 
Illustratie O. Veralby, pseudoniem van Alexander Ver Huell (1822-1897), uit 
Klikspaans Studententypen 

 
De Deense schrijver Hans Christiaan Andersen 
(1805-18750) is 2 keer in Leiden geweest. Op dinsdag 
15 juni 1847 schrijft hij in zijn dagboek: “Uitgestapt in 
Leiden. Een echtpaar kwam uit de trein en wilde met de 
omnibus mee, denkend dat ze in Den Haag waren. Nam 
mijn intrek in de Lion d’Or (hotel in de Breestraat, nr. 
24, HH). De dienstmeisjes lopen hier op klompen, die 
er uitzien als Chinese schoenen door een vergrootglas 
gezien. Van Lennep (de schrijver Jacob van Lennep) 
maakte mij in Amsterdam opmerkzaam op een huis 
waarvan de luiken enigszins toe waren. Dat betekent dat 
een familielid dood is; hoe dichter de luiken gesloten 
zijn, hoe nader de verwantschap”.  
Op woensdag 4 maart 1866) schrijft hij in zijn dagboek 
over een etentje bij de familie Kneppelhout (alias 
Klikspaan): “Het was een rijk voorziene dis. 
Kneppelhout bracht in het Frans een toast op mij uit, 
waarvoor ik in het Engels bedankte. Daar ik zei het te 
betreuren dat ik in mijn moedertaal niet begrepen zou 
worden, vroeg men mij daar toch in te spreken en mijn 
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Deense woorden werden door allen met jubel begroet. 
Een professor zei na tafel dat hij graag een toast op mij 
had uitgebracht, maar daar hij dat alleen in het Duits 
kon, overwoog hij dat hij geen groet aan mij kon 
richten in een taal die door de vijanden van 
Denemarken wordt gesproken. Kneppelhour had een 
aan mij opgedragen sprookje De Zwaluwen en de 
Bloedzuigers geschreven en laten drukken. Dat werd 
aan alle gasten uitgedeeld als herinnering aan deze dag. 
Op verzoek las ik in het Duits voor Het Lelijke Jonge 
Eendje”. 
 
De student houdt van een goed glas. Over de 19de - 
eeuwse Leidse student, die vanaf 11 ’s avonds met 
vrienden drinkend doorbrengt, schrijft Klikspaan 
(pseudoniem van Johannes Kneppelhout (1814-1885): 
“Eén uur is de aftogt en ieder begeeft zich stilletjes met 
den huissleutel tusschen de vingers naar zijne woning. 
Hij die dan de Breestraat over moet, komt dikwerf 
meer Studenten tegen dan bij klaren dag op hetzelfde 
uur, evenwel is het nog altijd vreedzaam en bedaard. 
Maar later verandert dat alles. Zij die minder slaap 
plegen te krijgen en aan geen examen of college houden 
doen, blijven doorwerken, verheffen hun broodje eten 
(=drinken) tot een feest en gaan zich aan herhaalde 
wijnplengingen te buiten. Dan moeten de vensters 
open, en het gezang, door gebons van flesschen en 
vuisten op tafels begeleid, dreunt door de straat en doet 
de eerzame burgers wakker schrikken op hun bed.” 
Een van deze liederen heeft als slotregels: 
 
“Wij, die geen glaswerk kunnen lijden, 
Wij blijven tegen flesschen strijden 
Zoolang er wijn in flesschen zij.” 
 

  
Laveloze studenten, iIllustratie Alexander Ver Huell ( 1822-1897 )  

 
Hildebrand (pseudoniem van Nicolaas Beets (1814-
1903) schrijft over de Leidse peurrerraar: “Als de maan 
donker is, gaat de Peuëraar tegen het vallen van de 
nacht uit, met een lantaarn onder de arm, en zijn korten 

peurstok, waarvan de …wormentrommel af moet 
hangen, in de hand, de blauwe slaapmuts op het hoofd, 
de duffelsche jas aan, klompen aan de voeten, een ‘paip 
in zen hoofd’. In zijn zak berust een groote flesch 
jenever, en in zijn tabaksdoos bewaart hij een briefje, 
waarin de commissaris van Politie van Leiden getuigt 
dat de daarin genoemde  Peuëraar geen schelm is…Zoo 
wandelt hij naar het een of het ander kroegje, waar hij 
volgens afspraak een anderen Peuëraar vindt en, na nog 
gauw ‘voor drie cintjes’ (= borrel van drie cent) 
genomen te hebben, begeven de collega’s zich naar hun 
gemeenschappelijke schuitje.” 
 
De Leidse industrieel en amateur-schilder Piet 
Herfst herinnert zich de Leidse schilder Arend Jan van 
Driesten als volgt: “In tegenstelling tot zijn grote vriend 
Chris van der Windt, die niet graag buiten schilderde als 
er mensen in de buurt waren, kon van Driesten genieten 
van commentaren. 
Toen we eens samen buiten werkten- van Driesten 
tekende en ik schilderde-, ging de belangstelling van 
enige dorpsjongens vooral uit naar het meer gewichtig 
lijkende schilderen. Toen zij daarop uitgekeken waren, 
riep een van hen: ”Kom jongens we gaan, hier is niks 
meer te zien, die “ouwe” zit alleen maar te “etteren”met 
potlood!” • 
 

Ook een groen dak? 
BEWONERSINITIATIEF     door  Koer t  van der  Velde 
 
Sedumdak in de Plaatsteeg  

 
Sedum op het dak in de Plaatsteeg (foto Koert van der Velde) 

 
Tienduizenden vierkante meters plat dak heeft de 
Pieterswijk. Een groot deel ziet niemand, gelukkig. Maar 
veel wijkbewoners hebben wel ramen die uitkijk geven 
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op een plat dak. Zulke daken zijn vaak lelijk, grijs, kaal 
met hoogstens wat zwerfvuil. Dat kan veel mooier, 
dachten de bewoners aan de Plaatsteeg die uitkijken op 
een groot plat dak van een winkel aan de Breestraat. 
Samen met de eigenaar van dat dak bedachten ze het 
plan om het dak te vergroenen, er een tuin met 10 
soorten sedum aan te leggen van meer dan 50 vierkante 
meter. Het is niet een tuin om in te lopen, maar om 
naar te kijken. Over een a twee jaar hebben de stekjes 
het hele dak bekleed en staat het een groot deel van het 
jaar in allerlei kleuren te bloeien.  
 
Initiatief 
De eigenaar zorgde ervoor dat het onderhoud aan het 
dak weer helemaal gedaan was, en betaalde het 
materiaal voor de daktuin. De bewoners voerden het 
hele project uit – van het plaatsen van de bestelling tot 
het in droge tijden bewateren van de beginnende 
aanplant. De aanleg was een klein buurtfeestje. Eerst 
maakten ze het dak schoon, belegden het met een 
noppenlaag dat voor droge tijden water opslaat, legden 
daaroverheen een filterdoek en bedekten dat 
vervolgens met een laagje substraat waarin ze een paar 
balen sedum-stekken-mix harkten. Waar de bewoners 
eerst met weerzin het lege dak aanschouwden, kijken ze 
nu met vreugde naar het  steeds veranderende en 
mooier wordende dak, en ze koesteren het dak plus 
aanplant met zorg. Ook de eigenaar is blij. Het dak is 
op deze manier veel beter geïsoleerd, zal in de winter 
minder warmte verliezen en in de zomer minder hard 
opwarmen. En het is goed voor het milieu: vogeltjes en 
bijen voelen er zich thuis, en het sedumdak neemt 
neerslaand fijnstof op, zodat de luchtkwaliteit verbetert. 
 
Ook een groen dak? 
De bewoners aan de Plaatsteeg delen hun ervaring 
graag met u. U legt contact door een mailtje naar de 
wijkvereniging te sturen: info@pieterswijk.nl, t.a.v. 
Koert van der Velde • 
 

Najaar in de Lokhorstkerk 

BEWONERSINITIATIEF        door  Barend Kraal 
 
Lokhorstkerk 
Deze kerk werd rond 1650 als Doopsgezinde kerk 
gebouwd op grond van het voormalige Huis Lokhorst, 
waar ooit ook graaf Floris V geboren is (sporen uit die 
tijd zijn nog aanwezig). Het gebouw wordt nog steeds 

als kerk gebruikt, tegenwoordig door het Doopsgezind-
Remonstrantse samenwerkingsverband van Leiden en 
omstreken. Een groep gemeenteleden organiseert 
muziekuitvoeringen en culturele activiteiten. Deze zijn 
vrij toegankelijk, een vrijwillige bijdrage na afloop is 
welkom.  
 
Muziek 
In oktober begint de nieuwe reeks Practicum Musicae 
verrassingsconcerten van het seizoen 2013/2014. Ze 
zijn in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, op de 
laatste donderdagmiddag van de maand van 17 – 18 uur. 
Het eerste concert is op 31 oktober, toegang vrij.  
 

 
De kerkzaal van de Lokhorstkerk (foto Barend Kraal) 
 
De musici zijn jonge dubbeltalenten die naast hun 
studie aan de Leidse universiteit bovendien studeren aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Als 
ensemble of solo laten zij hun lievelingsmuziek klinken 
uit een tijd van vier eeuwen terug tot vandaag de dag. 
Daarnaast treden ze soms op in een bijzondere 
kerkdienst. Meer programma-informatie is te vinden op 
www.doreleiden.nl/concerten. Daar worden 
trouwens ook de concerten aangekondigd van andere 
kamermuziekgezelschappen die de Lokhorstkerk voor 
hun optreden gebruiken. 
 
Woorden  
In oktober begint ook het nieuwe najaarsprogramma 
van lezingen en culturele activiteiten. Het programma is 
als volgt: 
- Zondag 13 oktober van 16.00 – 17.00 uur: Preek 

van de Leek. Hierin spreekt prof. dr. Arjo Klamer 
(econoom van de Erasmus Universiteit Rotterdam) 
over “De Economie van de Toekomst”. Hoe 
beïnvloedt de sterk veranderende economische 
wereldsituatie onze relatie met andere mensen? Hoe 
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zouden wij toekomstgericht moeten handelen? Na 
afloop gedachtenwisseling in de Vermeerzaal. 

- Vrijdag 1 november van 15.00 – 17.00 uur: 
Culturele lezing met beeldmateriaal. Onder de titel 
‘Van de doden niets dan goeds’ spreekt Prof. dr. 
Ruurd Halbertsma (conservator Klassieke Wereld, 
Rijksmuseum van Oudheden) over 
begrafenisrituelen in de Griekse en Romeinse 
oudheid.  

- Woensdag 20 november van 20.00 – 22.00 uur: 
Maatschappelijke lezing met discussie. Onder de 
titel ‘Schepping van de Toekomst’ geeft Margje 
Vlasveld (voormalig gemeenteraadslid voor Leiden 
Weer Gezellig/ De Groenen) haar visie op een 
duurzame benadering van grondstoffen- , voedsel- 
en energieschaarste, van biodiversiteit en 
consumptie. • 

 

Hoefstraat geluksstraat 
BEWONERSINITIATIEF  door  Edith Ste ins 
 
Vorig jaar doopten bewoners van de Hoefstraat onder 
het motto ‘Geluk maak je samen’ hun straat  twee 
dagen om in Geluksstraat en versierden hem met 
ballonnen, spreuken en slingers. Het was zo leuk dat 
het voor herhaling vatbaar is.   
  
Er is doorlopend programma op 7 en 8 september 
tussen 10.00 en 16.00 uur. Vind ons op straat en in 
Praktijkruimte Kidsflower / Treen je Breen - 
Hoefstraat 48. Kijk voor meer informatie en het 
programma op 
http://steden.geluksroute.nu/leiden2013/ • 
 

 
Hoefstraat Geluksstraat  (foto Marjolijn Pouw) 

 
 

Kat uit de gracht 
BEWONERSINITIATIEF  door  Aaf Verkade 
 
In september 2010 las u in deze wijkkrant al over het 
project Kat uit de Gracht (KUG), dat ook in de Pieters- 
en Academiewijk is gestart. Er zijn toen op verzoek van 
bewoners op strategische plekken aan kademuren van 
de Doelengracht enkele kattenklimtouwen opgehangen. 
 
Mooie reddingen 
Dat deze combinatieaanpak van touwen, 
preventiemaatregelen en oplettendheid van 
buurtbewoners werkt, is gebleken uit het lage aantal 
meldingen op onze website van in de gracht gevallen 
katten dat sindsdien is gedaan. Eén spectaculaire 
redding is het melden zeker waard: de onderkoelde kater 
‘Joris’ die in februari 2012 op het nippertje door een 
bewoonster werd gered uit de Groenhazengracht. 
Dierenasiel Stevenshage pikte het bibberende dier op bij 
de redster en Dierenkliniek Stevenshof heeft ervoor 
gezorgd dat de kat ondanks een fikse longontsteking 
weer helemaal de oude werd. 
Het totale aantal geredde, zwemmende, Leidse katten is 
daarmee sinds de start van KUG in 2009 boven de 
vijftig gekomen! En dat zijn enkel nog de bij ons via de 
website gemelde katten. Wie weet hoeveel er zelf ’s 
nachts uit de grachten zijn geklommen! Behalve in 
Leiden zijn nu in meer dan tien andere steden bevlogen 
groepjes wijkbewoners hun eigen ‘KUG-afdeling’ 
gestart.  
 
Verraderlijke windvlagen  
In april van dit jaar kregen we een melding van een in 
de gracht gewaaide kat. Het woei toen zo’n windkracht 
8 en iedereen bleef op advies van het KNMI 
binnen…behalve dit dier! Gelukkig werd hij tóch nog 
opgemerkt, gered en bij ons gemeld. Daardoor werd 
weer eens bevestigd dat de wind  inderdaad een oorzaak 
is van te water raken. Katten lopen namelijk erg graag 
langs de randen en kukelen dan gemakkelijk in het 
water. 
 
Tweet 
Kat uit de Gracht is om dit soort ongelukjes te 
voorkómen een speciaal ‘waarschuwingssysteem’ 
gestart, via Twitter. Er wordt een berichtje naar de 
volgers verstuurd wanneer er slecht weer (windvlagen, 
onweer), vuurwerk, ijsvorming of zoiets op de grachten 
wordt verwacht, waardoor buitenkatten meer risico 
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lopen om in de gracht te belanden. In het berichtje 
staat altijd het verzoek om uw kat(ten) zolang nodig 
binnen te houden. Wilt u ook zo’n behulpzame 
reminder krijgen, wanneer u het kattenluikje tijdelijk op 
slot zou moeten doen? Ga dan naar twitter en volg 
@katuitdegracht. 
  
Reddingsnestjes 
Met een Herfstpremie van Fonds 1818 en het Leidsch 
Dagblad hebben we begin deze zomer drie 
reddingsnestjes kunnen aanschaffen. Dat zijn kleine 
drijvende tuintjes, in eerste instantie voor broedende 
watervogels. Maar te water geraakte katten kunnen er 
ook hun toevlucht op zoeken. Dat deze 
multifunctionele eilandjes werken, bewijst de foto 
hieronder, genomen in Havenwijk - Zuid. De extra 
reddingsnestjes zijn geplaatst op twee hotspots waar 
veel katten verdronken, te weten in het 
Noorderkwartier en de Havenwijk.  
  

 
Reddingsnestje voor katten (foto Aaf Verkade) 

 
Al uw meldingen van natte katten,  gered of 
verdronken, blijven zeer welkom. We krijgen er een 
completer beeld door van het functioneren van dit 
wijkinitiatief in uw waterrijke wijk. U kunt ze via het 
meldingsformulier op de website doorgeven. 
Losgeraakte kattenklimtouwen aan de Doelengracht 
mag u uiteraard altijd zelf weer even recht hangen, 
graag zelfs! Zie ook: www.katuitdegracht.nl. • 
 

 
 

Sprekende gevels 
BEWONERSINITIATIEF  door  Car la  van der  Poe l 
 

 
De drie gerestaureerde en herplaatste gevelstenen in de Diefsteeg (foto 
Hielco Kuipers) 
 
Restauratie van drie gevelstenen 
Wie vooral op ooghoogte in onze wijk rondkijkt, ziet 
een hoop van de oorspronkelijke functies van de pand 
en mooie versieringen. Er valt veel te bewonderen. Ook 
de gedichten niet te vergeten! Maar zo rondlopend, doe 
je jezelf tekort, want wanneer je je ogen langs de gevels 
omhoog laat gaan, blijkt er bovenaan nog een hele 
‘nieuwe wereld’ te zijn. 
Onlangs is de Diefsteeg verfraaid met wel drie 
gerestaureerde gevelstenen. Op de hoek met de 
Breestraat 81 zijn sinds 19 juni een hoed met een 
kroontje en de stenen ‘Anno’ en ‘1652’ naar hun oude 
plek teruggekeerd. Bij de onthulling van de steen door 
wethouder Jan Jaap de Haan kreeg de steen ook zijn 
oorspronkelijke naam terug: De Gecroonde Hoet 
In de volksmond noemde men deze steen ‘De Blauwe 
Hoed’. Kleurenonderzoek wees uit dat deze steen in het 
verleden naast blauw ook oranje is geweest. De oudste 
lagen waren echter oker en zwart en het zijn die kleuren 
die de steen na de restauratie heeft teruggekregen. 
Maar waar komt die naam vandaan? Zat er soms een 
hoedenmaker? Uit de bewoningsgeschiedenis blijkt dat 
er eerst een schoenmaker zat – het pand heette toen de 
Vergulde Schoen – maar vanaf 1601 was ‘cramer’ Ernst 
Jansz de nieuwe eigenaar. Aangenomen wordt dat hij de 
steen heeft laten plaatsen, maar mogelijk betrof het een 
herplaatsing. Duurzaamheid was bij onze voorouders 
heel vanzelfsprekend en onderzoek naar de steen doet 
vermoeden dat die veel ouder is. Daarmee is de steen 
ouder dan de beide andere stenen. Uit archiefonderzoek 
is in ieder geval komen vast te staan dat het pand in 
1604 ‘De Gecroonde Hoet’ heette. Wat die hoed dan 
symboliseert? Het zou een uithangbord van een herberg 
kunnen zijn, vermoedt de werkgroep Geveltekens van 
de Historische Vereniging Oud Leyden, want die is 
verantwoordelijk voor deze goede daad en verrichtte het 
historisch onderzoek. Het is een actieve werkgroep 
waarover we hier nog vaker zullen berichten. De wijk 
mag blij zijn met deze restauratie! • 
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Ingezonden 
OLYMPISCH NAGENIETEN           door  Arie  Owel 
 
Epke Zonderland 
In de editie van zaterdag 11 augustus 2012 publiceerde 
het Leidsch Dagblad een foto van één der drie 
achtereenvolgende vlucht-elementen van Epke 
Zonderland aan de rekstok tijdens de Olympische 
zomerspelen in Londen. Als fervent sportman en 
turner in mijn jeugdjaren fascineerde deze opname 
alsook de nog vers in het geheugen liggende 
rekstokuitvoering van deze sympathieke, begaafde 
turnkampioen mij dusdanig dat ik besloot via die 
krantenfoto een houtsnijwerkje daarvan te gaan maken, 
zoals ik al eerder maakte van Juliana Barsoekova die 
Olympisch goud won bij de vierkamp turnen voor 
dames in Sydney 2000. 
 
Canadees houtsnijwerk 
In september 2012 waren wij (mijn vrouw, jongste 
zoon, diens vriendin en ik) in Canada bij onze oudste 
zoon ter gelegenheid van de bruiloft van diens zoon en 
aldus onze kleinzoon. Onze oudste zoon is bevriend 
met een sinds vele jaren geleden geëmigreerde 
Nederlander die zich na zijn pensionering in Canada is 
gaan toeleggen op het handmatig vervaardigen van 
kunstwerken van allerlei houtsoorten. Tijdens een 
middag doorgebracht bij die in de provincie Alberta 
prijzenwinnende en zoetjesaan erkende kunstenaar Joe 
(Joop) van Keulen kwam mijn wens naar het maken 
van een houtsnijwerkje ter sprake. Joop raadde ons 
toen aan "Basswood" (lindehout behoort tot deze 
familie) daarvoor te gebruiken.  
 

 
Epke Zonderland in Basswood (foto hr. Owel)  

Basswood 
Bij een houthandel in Calgary waar 130 soorten hout te 
koop en voorradig waren, kochten we een blokje 
Basswood. Omdat in Nederland al een tekening en een 
schatting van de afmetingen door mij waren gemaakt, 
voldoende groot om mijn wens te kunnen 
verwezenlijken. Eenmaal terug in Nederland begon de 
langdurige arbeid, jammer genoeg in de steeds kouder 
en winters wordende schuur achter ons huis. Maar de 
voldoening is groot als blijkt dat het uit Canada 
meegebrachte Basswood uitermate geschikt voor de 
lastige klus om Epke's uitzonderlijke houding van de 
krantenfoto in hout vast te leggen. Maar het is gelukt!! 
Onze jongste zoon, juist ja, die mee was in september 
naar Canada, maakte van het werkstuk fraaie foto's die 
onmiddellijk via de moderne techniek doorgestuurd 
werden naar Canada. 
 
Wanneer ik nu naar het resultaat kijk, geniet ik weer van 
die fabelachtige turnoefening van die schalks lachende 
Epke Zonderland. Met dank overigens aan onze oudste 
zoon in Canada diens op het spoor zette van zijn vriend 
Joop van Keulen en onze jongste zoon voor het maken 
en doorzenden van bijgaande foto-opnamen. • 
 
Clariet Boeye  
in gesprek met... 

IVO KLAP, VOORZITTER L.V.V.S. AUGUSTINUS 
 
Raprace 
Geluidsoverlast bleek alweer een prima aanleiding te 
zijn voor een goed gesprek. Ik kan het iedereen 
aanraden zo'n kans te grijpen. De bron van lawaai was 
deze keer Augustinus. Wat voor festiviteit was het ook 
alweer? Ja, ik weet het weer: er was een straatfeest op 1 
mei, de dag nadat Nederland een nieuwe koning had 
gekregen, met heel wat minder hinder. Maar daardoor 
kwam de klap de volgende dag  des te harder aan.  
Onverwachts versterkte muziek op straat van 12.00 uur 
tot 18.00 uur, met die ellendige dreunende bassen, dat is 
lang. Het bleek de Dies van Augustinus te zijn, met de 
jaarlijkse Raprace over het Rapenburg. Ik had het 
kunnen weten. Het was ook in het Leids Nieuwsblad 
aangekondigd, maar dat had ik gemist. Enfin, ik ben 
met oordoppen in aan de achterkant van het huis gaan 
zitten. Natuurlijk waren er de nodige vergunningen voor 
aangevraagd. Ik kreeg op mijn mail een aardig antwoord 
met excuses van Ivo Klap, voorzitter van de  de Leidse 
Vereniging voor Studenten Augustinus, de aanleiding 
tot een uitnodiging voor een gesprek over Augustinus 
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en een beetje over hemzelf. En, zoals altijd, was het 
verrassend, leuk en leerzaam. 
 

 
Ivo Klap ( foto L.V.V.S Augustinus) 

 
Geschiedenis  
Ik memoreer dat Augustinus in mijn studententijd een 
Katholieke studentenvereniging was. Veel van de leden 
waren toen ook lid van Minerva, de VVSL of een 
andere vereniging. Ivo vertelt dat de vereniging 
inderdaad vele gedaantewisselingen en 
naamsveranderingen heeft gekend. De oprichting vond 
plaats in 1893, op 3 mei, als Rooms Katholieke 
Studenten Vereeniging te Leiden. Die naam veranderde 
in 1899 in R.K. Studenten Vereeniging Sanctus 
Augustinus. In 1910 werd het eerste vrouwelijke lid 
toegelaten: Ida Langzaal. In 1921 erkende de Federatie 
van Leidse Studenten de vereniging als een volwaardige 
studentenvereniging. De eerste sociëteit 'Eigen Huis' 
bevond zich aan Steenschuur 15, tot 1922. Na een 
verblijf van vier jaar op de Hogewoerd 144, verhuist de 
vereniging in 1926 naar de huidige plek: Rapenburg 24.  
 
Van confessioneel naar gezellig  
In de oorlog werd Sanctus Augustinus zoals alle 
studentenverenigingen door de Duitse bezetter 
gesloten. Op 5 september in 1944 is Jan Mulders, de 
voorzitter van Augustinus, gefusilleerd voor actieve 
deelname aan het verzet. Voor de oorlog was de 
vereniging steeds meer een gezelligheidsvereniging 
geworden, compleet met galafeesten en een 
alcoholvergunning, maar na 1945 werd onder invloed 
van de (ethische) Civitas Academia gedachte alles 
teruggedraaid en kreeg de vereniging weer een 
confessionele status. Vandaar dat in de jaren '60 en '70 

studenten lid konden zijn van twee verenigingen. Zo 
strikt confessioneel was het toch niet helemaal: het was 
er gezellig en er werden ook toen feesten georganiseerd.  
 
En weer terug 
In 1978 werd het een open jongerenvereniging, dus ook 
toegankelijk voor niet universitaire studenten. Dat ging 
sommige studenten te ver en heeft geleid tot een 
splitsing in Augutinus en Quintus,  een nieuwe 
vereniging. Door een brand in datzelfde jaar is de 
sociëteit tijdelijk verhuisd naar Het Gulden Vlies (net als 
Minerva na een brand in hun pand.) In die tijd is wel 
alles wat aan het studentikoze herinnerde gesloopt en 
verwijderd. Gelukkig zijn de handgesneden stoelen uit 
de bestuurskamer, die bij het grootvuil op straat waren 
gezet,  door iemand gered en later weer teruggekomen.  
In 1994, het jaar na het eeuwfeest, is de naam weer 
veranderd: Leidse Vereniging voor Studenten 
Augustinus. Het Sanctus was overigens al in 1971 
verdwenen. Jammer voor de heilige Augustinus, maar 
daarmee werd wel duidelijk gemaakt dat het een niet op 
confessie gebaseerde gezelligheidsvereniging was. Toch 
was het logo van het lustrum dit jaar een brandend hart, 
een bij uitstek katholiek symbool. Bloed kruipt waar het 
niet gaan kan? 
 
Lustrum  
Ivo Klap vertelt dat Augustinus op dit moment de 
grootste studentenvereniging van Leiden is, met ruim 
1700 leden. Hij  is de 122ste voorzitter. Hij wordt op 
het moment van het gesprek vooral in beslag genomen 
door de voorbereidingen van het XXIVste lustrum in 
juni. De vereniging bestaat al 120 jaar. Het thema van 
het lustrum: The Next Level, verwijst naar 
computerspellen. Het is de eerste keer dat het lustrum 
niet in de sociëteit 'Eigen Huis' gevierd wordt. Daar is 
het nu echt te krap. Ze zijn uitgeweken naar het oude 
Anatomische Laboratorium, waar Minerva al eerder een 
lustrum had gevierd.  
 
Structuur 
De vereniging kenmerkt zich door een actieve 
borrelcultuur, vertelt Ivo. Er worden veel activiteiten 
georganiseerd, binnen- en buitenshuis. Er is zowel een 
horizontale als een verticale structuur. Na de 
kennismakingstijd vormen de eerstejaars in acht weken 
cordialen, te vergelijken met jaarclubs bij andere 
studentenverenigingen. Daarnaast kunnen zij zich naar 
keuze aansluiten bij verschillende subverenigingen of 
gezelschappen. Er zijn zes herengezelschappen en zeven 
damesgezelschappen, vergelijkbaar met disputen. Op 
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die manier komen  leden zowel met jaargenoten als met 
ouderejaars in contact. De gezelschappen borrelen op 
woensdag, de cordialen op maandag.  
 
Nerds, mooie jongens en schattige meisjes 
Zo heb je bijvoorbeeld het mannengezelschap Faust, 
wat bekend staat als de nerds. Ivo is daar lid van. Nerd 
klinkt mij en beetje als een scheldwoord in de oren, 
maar nee, het is een geuzennaam en staat voor 
intellectueel. Het gezelschap houdt van een goede 
discussie en organiseert onder meer  debattoernooien 
over een serieus onderwerp, bijvoorbeeld over de 
toestand in Syrië. Zo'n avond eindigt altijd in een 
gezellige borrel. De vlotte, mooie jongens sluiten zich 
aan bij Adeodatus, en schattige meisjes verenigen zich 
in Philein. Roze is hun kleur. Medusa is voor stoere 
meiden die van zich af bijten. Zij dragen groene 
broeken. De gezelschaps-borrelavonden zijn wel 
gemengd, dan loopt alles en iedereen door elkaar. 
Daarnaast worden er uitgebreide date-diners 
georganiseerd, hetzij in een studentenhuis hetzij in het 
restaurant van Augustinus.  
 
24-uurs borrel 
Ivo vertelt over een recent ritueel dat nu drie jaar loopt: 
de 24-uursborrelmarathon. Dat is een mooi evenement, 
zegt hij. Het gaat om aanwezigheid in het gebouw. De 
dag begint om 10 uur, met koffie. Een zaal is ingericht 
als studiezaal.  Elke twee uur kunnen de deelnemers 
een stempeltje halen. 's Avonds wordt er gezamenlijk 
gegeten in het restaurant, en daarna wordt er geborreld 
tot het zuipfestijn de Dixo start. Dat gaat door tot 7 
uur 's ochtends. Daarna, tijdens het ontbijt met koffie, 
wordt de winnaar bekend gemaakt.  
 
Studieondersteuning 
Het verenigingsleven bestaat niet alleen uit borrelen of 
debatteren. Om elkaar te helpen bij de studie bestaat er 
ook een mogelijkheid om in groepen te studeren. Via 
WhatsApp kan er contact gezocht worden om met 
elkaar een afspraak te maken waar en wanneer er 
gestudeerd wordt. Ook stellen ouderejaars zich 
beschikbaar in diverse studie subverenigingen om 
jongerejaars te helpen met hun studie.  
 
Goede doelen 
Ook heeft Augustinus een goede doelen commissie die 
zich overwegend inzet voor WarChild. Met onder 
andere loterijen, speciale drank- en voedsel verkoop en 
andere acties wordt geld ingezameld. Ook wordt er 

ieder jaar met Valentijn een daklozendiner 
georganiseerd. Daar komen tientallen daklozen op af, 
want ze krijgen een volledig verzorgd driegangen menu. 
Aan het eind krijgen ze ook een goodiebag met handige 
spullen voor onder andere dagelijkse verzorging mee. 
En uit ingezamelde kleding  kunnen ze iets van hun 
gading zoeken.  
 
Werkdag 
De werkdag van een voorzitter begint zo ongeveer 
tussen 10 en 11 uur. Het is een dagtaak om de hele 
organisatie goed te laten verlopen. De bezigheden 
bestaan uit bureauwerk: bellen, schrijven mailen, 
afspraken maken. Ivo houdt regelmatig contact met 
Willem van Vliet, de wijkagent. Veiligheid is een 
belangrijk onderwerp. Met de andere bestuursleden 
bezoekt hij studentenverenigingen in andere steden. De 
verschillende taken (orde, veiligheid, huishoudelijke 
taken, of contacten met de universiteit  of reünisten) 
zijn verdeeld over de tien bestuursleden, maar ze zijn 
allemaal verantwoordelijk voor de zaalavonden. Om de 
beurt moeten ze daar orde houden. Op mijn vraag hoe 
het zat met een zwempartijtje in het Rapenburg op een 
van de eerste mooie dagen in mei, antwoordt Ivo: ‘Ja , 
dat was een spontane actie, maar dàt ontmoedigen we. 
Bij officiële feesten wordt de gracht van te voren 
gedregd, om ongelukken te voorkomen. Tijdens de 
kennismakingstijd wordt de eerstejaars ook ingeprent, 
dat er geen lawaai op straat mag worden gemaakt.’ Niet 
altijd met even veel succes, voor zover ik kan nagaan.  
 
Weer aan de studie 
Maar daarmee zal Ivo zich niet meer bezighouden. In 
september draagt hij het voorzitterschap over en kan 
Ivo zijn studie weer oppakken. Waarom heeft hij na zijn 
Leidse schooltijd (Bonaventuracollege) voor Leiden 
gekozen? Inderdaad, eerst wilde hij weg uit Leiden, 
maar uiteindelijk vond hij Leiden toch de leukste 
studentenstad. Hij gaat nu aan zijn Masters beginnen. 
Zijn belangstelling gaat uit naar rechtsfilosofie, met 
name naar recht en religie. Wat hem bezighoudt is de 
vraag hoe het westers staatsrecht zich op een 
harmonieuze manier kan verhouden tot de Islam.  Hij 
heeft net het nieuwe boek van Martha Nussbaum 
gekocht: De nieuwe religieuze intolerantie, waarin 
Nussbaum de Westerse intolerantie tegenover de Islam 
onderzoekt. Vanwaar deze belangstelling? Hij had op 
school een fantastische leraar, die maatschappijleer en 
godsdienstfilosofie gaf. Hij zou zelf ook graag in die 
vakken lesgeven. • 
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Projectontwikkeling 

PARKEERGARAGE GARENMARKT          door  Jan Pie t e r s 
 
De gemeente wil een grote parkeergarage bouwen 
onder de Garenmarkt. Daarvoor moet eerst het 
bestemmingsplan worden veranderd. Het nieuwe plan 
dreigt zo ruim en vaag te worden, dat in theorie heel 
veel mag. Later zullen aannemer en wethouder  
overeenkomen wat in de praktijk mag. Maar daarmee 
dreigen bewoners buiten spel te worden gezet. 
 
Ontwerp bestemmingsplan 
Op het voorontwerp van het bestemmingsplan voor de 
Garenmarkt kunnen tot 8 september inspraakreacties 
worden ingestuurd. Zonder een nieuw bestemmingplan 
kan er geen ondergrondse parkeergarage worden 
gebouwd. Het voorontwerp maakt veel verschillende 
parkeergarages mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat al 
die mogelijkheden ook wenselijk zijn; zelfs niet dat ze 
allemaal zouden kunnen op grond van de bestaande 
wet- en regelgeving.  
In het voorontwerp wordt bijvoorbeeld een damwand 
1 meter uit de gevels getekend. Omdat er buiten de 
damwand ook nog bouwruimte nodig is, kan dit 
betekenen dat mensen tijdens de bouwperiode hun huis 
niet in of uit kunnen. En dan hebben we het nog niet 
over het feit dat het wettelijk is voorgeschreven dat 
hulpdiensten de panden altijd moeten kunnen bereiken. 
Het voorontwerp zoals het er nu ligt kan dus 
onmogelijk worden uitgevoerd. Maar het is ook 
helemaal niet de bedoeling dat de damwand overal 
maar 1 meter uit de gevel komt te staan. De ontwerpers 
hebben alleen de mogelijkheid open willen laten dat op 
een enkel punt die damwand zo dicht bij de gevel 
komt. 
Ook voor de problemen die een plaatsing van de in- en 
uitrit in de Korevaarstraat oproepen, zullen nog 
oplossingen moeten worden gevonden. De doorgang 
voor bussen, auto’s, scooters, fietsen en voetgangers 
wordt heel nauw. Opstoppingen zijn het gevolg. De 
verkeersveiligheid is er ook niet mee gediend. Vandaar 
dat verteld wordt dat nog allerlei opties worden 
verkend om vooral de bussen maar om te leiden over 
de Geregracht, Oranjeboomstraat en Levendaal. Maar 
die oplossingen hebben allemaal ook zo hun 
problemen. Er wordt nog op gestudeerd, er is nog niets 
bekend. 
 

DBM-contract 
De onduidelijkheden in dit stadium hangen samen met 
de keuze voor een zogenoemd Design, Build, Maintain 
contract (DBM-contract). In zo’n contract wordt aan de 
aannemer gevraagd om binnen bepaalde kaders het 
ontwerp voor de garage te maken. Er komt zowel een 
waslijst met specificaties waar de garage zelf aan moet 
voldoen, als een lijst van vereisten  waaraan de 
aannemer zich moet houden tijdens de bouw. Deze 
voorwaarden waaraan de inschrijvingen moeten voldoen 
zullen bekend  worden wanneer de gemeenteraad een 
uitvoeringsbesluit neemt, op 7 november – ook al is het 
bestemmingsplan nog niet definitief vastgesteld. Dan 
start het aanbestedingstraject. De wethouder mag 
vervolgens zonder tussenkomst van de raad de 
aannemer selecteren en de specificaties en vereisten 
interpreteren. (bijvoorbeeld: Als de eis is dat er geen 
gevaar mag ontstaan voor de bestaande gebouwen, dan 
wordt de vervolgvraag: hoe riskant is deze bouwwijze, 
en is dat aanvaardbaar?) De gemeenteraad beslist daar 
dus niet over, kan alleen nog invloed uitoefenen door 
tegen de wethouder te zeggen: "let daar en daar op". Of 
die dat doet hangt er nog maar van af.  
Voor omwonenden zijn de voorwaarden die bij de 
aanbesteding en de bouw gesteld worden minstens zo 
belangrijk, zo niet belangrijker dan wat er in het 
bestemmingsplan komt te staan.  Hoe de aannemer 
daaraan denkt te gaan voldoen, zal pas blijken uit de 
inschrijving die hij instuurt (voorjaar 2014). Totdat de 
beste inschrijving is gekozen, weten we niet hoe de 
garage eruit gaat zien en hoe hij gebouwd gaat worden.  
Afspraken over hoe er gebouwd moet worden om de 
hinder te beperken, hoe het onverhoopt optreden van 
schade zal worden vastgesteld, of de bomen zullen 
blijven staan, worden allemaal vastgelegd in het af te 
sluiten DBM-contract met de aannemer.  
 
Wensen bewoners 
Al geruime tijd wordt er geregeld overlegd met 
omwonenden. Op een door de gemeente 
georganiseerde inloopavond op 2 juli zijn omwonenden 
bijgepraat over de stand van zaken en in de gelegenheid 
gesteld hun wensen en punten van zorg kenbaar te 
maken. Dat was een hele waslijst: het beheersen van de 
risico’s van schade aan de omliggende gebouwen, het 
beperken van de hinder tijdens de bouw (geluid, 
trillingen, bereikbaarheid), het kappen van alle bomen; 
de verkeerscirculatie en verkeersveiligheid, geluidhinder 
(van ventilatoren), en de luchtkwaliteit (fijnstof). Maar 
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de inbreng van de omwonenden heeft nog geen 
concrete toezeggingen opgeleverd.  
 
Inspraak? 
Om er een goed en uitvoerbaar plan van te maken 
moet er nog heel veel gebeuren en het is niet zeker of 
het daadwerkelijk gaat lukken. De problemen die voort 
kunnen vloeien uit de plaats van de damwand (1 meter 
uit de gevel) en de verkeerscirculatieproblemen bij een 
in- en uitrit op de Korevaarstraat zijn zo belangrijk dat 
er toch eerst zicht op een oplossing moet zijn. Nu weet 
niemand waar hij “ja” op zegt. Elke inspraakreactie op 
het voorontwerp bestemmingsplan kan in dit stadium 
gemakkelijk door het college terzijde gelegd worden, 
door te wijzen op wat er allemaal nog zal worden 
uitgezocht, en waarvoor slimme ingenieurs wel 
oplossingen voor weten te vinden. Maar de 
gemeenteraadsleden weten daardoor dus straks ook 
niet precies wat zij doen als zij “ja”, (of “nee”) gaan 
zeggen op het ontwerp bestemmingplan. Kortom, dit 
voorontwerp is nog niet rijp voor de inspraak. 
 
Alternatief Provast 
Onlangs verraste projectontwikkelaar Provast met een 
ontwerp, dat binnen de grenzen van het 
bestemmingsplan zal kunnen gaan vallen, maar veel 
minder risico voor de fundamenten oplevert, veel 
minder overlast zal geven tijdens de bouw en veel 
minder problemen oplevert met de verkeerscirculatie. 
Het is de wokkel die al twee keer eerder is gebouwd (in 
Groningen en Harderwijk). Provast claimt ook dat deze 
garage goedkoper gebouwd kan worden met veel 
minder technisch en financieel risico dan de meerlaagse 
garage die de gemeente beschreven heeft in het 
voorontwerp bestemmingsplan. Maar het Provast-
voorstel behelst meer: Tegelijkertijd wordt de 
Hoogvliet supermarkt herbouwd. Onder de Hoogvliet 
komt de Hoogvliet parkeergarage en boven op de 
Hoogvliet komt een aantal bioscoopzalen van Pathé. 
Omdat alle onderdelen van het plan effect hebben op 
de bezettingsgraad van de ondergrondse parkeergarage, 
presenteert Provast een en ander als één onlosmakelijk 
geheel. Elk van de vijf deelnemende partijen (Provast, 
Struckton, Hoogvliet, Q-park, Pathé) moeten 
tegelijkertijd zeker zijn van de doorgang van het 
project, willen ze hun handtekening zetten). De 
wethouder geeft er de voorkeur aan die projecten niet 
te koppelen, en zou de exploitatie van de parkeergarage 

in gemeentehanden willen houden. Laten we hopen dat 
dit niet betekent dat het Provast plan geen kans meer 
maakt, want de voordelen, ook financieel, zijn evident. 
  

 
Contouren: Provast garage (gestippelde cirkel), en het Gemeente Ontwerp 
(zwarte contour) met Riolering onderbroken zwarte lijn, en Nutsleidingen 
(bron Provast) 

 
Oogkleppen? 
Het combineren met extra functies ronde de 
Garenmarkt zou echter wel eens de enige manier 
kunnen zijn om straks niet met heel hoge 
parkeertarieven te worden geconfronteerd. In het 
Provast voorstel wordt dat bereikt door de 
bioscoopzalen van Pathé. Voor je ergens wilt parkeren 
moet je eerst een reden hebben om juist daar naar toe te 
willen gaan. Maak daarom van de Garenmarkt een plein 
waar mensen graag naar toe komen. Betrek dat plein bij 
de herinrichting van de Breestraat, leg er een fontein 
aan, en schaf het maaiveld parkeren af. Maak dat het 
leuk is om daar te zijn. Dat kan allemaal prima 
gecombineerd worden met de functie van 
evenementenplein. We doen een dringend beroep op de 
Leidse politici, om eindelijk eens een keer over de 
schaduw van het collegeakkoord, die dictatoriale 
blokkade om ook maar een klein beetje na te denken, 
heen te springen. Dit deel van de stad verdient een 
betere besluitvorming dan waar het college op lijkt af te 
stevenen. 
 
B&W echter willen ook op de Garenmarkt 
bovengrondsparkeren blijven faciliteren. Niks mooi 
plein dus. Al blijkt nota bene uit onderzoek van de 
gemeente zelf dat als je 1000 ondergrondse 
parkeerplekken maakt, parkeren bovengronds op de 
Garenmarkt helemaal niet meer nodig is. Als je de auto's 
van het maaiveld op de Garenmarkt afhaalt, komen er 
ook nog eens meer mensen naar dit deel van de stad. En 
daar was het allemaal om begonnen! Er moesten meer 
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bezoekers komen, die geld uitgeven en voor 
gezelligheid zorgen. 
 
Acties 
Naar onze mening zou het voorontwerp 
bestemmingplan herschreven moeten worden. Zodat 
wethouder en aannemer minder cart blanche krijgen. 
Dat het preciezer kan, toont het ontwerp van Provast. 
Dat laat immers zien dat er onder veel striktere 
voorwaarden met betrekking tot het ruimtebeslag, de 
hinder tijdens de bouw en de uiteindelijke openbare 
ruimte, een betere garage kan worden gebouwd. Het 
voorliggende voorontwerp is daarom niet in het belang 
van een goede ruimtelijke ordening, en maakt het 
betrekken van de bevolking bij de ruimtelijke ordening 
wel heel erg moeilijk. 
 
Bewonersparticipatie 
Omdat deze zaken nu onderdeel zijn geworden van het 
met de aannemer te sluiten contract, en alleen de 
wethouder daarover gaat, moeten er aparte afspraken 
gemaakt worden over de ewonersparticipatie. Er is met 
de projectleiding afgesproken dat de omwonenden 
geïnformeerd zullen worden over de criteria die zullen 
worden aangelegd bij de beoordeling van de 
inschrijvingen die de aannemers indienen. Maar of we 
daarmee ook maar enige invloed zullen kunnen hebben 
is twijfelachtig. Deze zaken vallen onder de 
bevoegdheid van de wethouder en niet van de 
gemeenteraad. De gemeenteraad kan de wethouder 
alleen nog proberen te beïnvloeden. En de bewoners  
zijn bang dat ze straks misschien wel geregeld bij de 
aannemer mogen komen buurten, maar dat deze alles 
naast zich neer zal leggen. • 

 
 
 
 
 
 
 

Berichten  
door Inge Bochardt (IB), Clariet Boeye (CB), Franceline Hendrikse-
Pompe (FHP), Adri Klaasen (AK) Eveline van Lottum (EvL), 
Jacqueline Mos (JM), Jan Pieters (JP), Ludo van Oyen (LvO), Carla 
van der Poel (CvdP), Marjolijn Pouw (MP) 
 
Pieterswijk 
Aalmarkt (FHP) 
Net na het verschijnen van de vorige Hart van de Stadkrant kregen 
de leden van de klankbordgroep een uitgebreide rondleiding op het 
braakliggende terrein op de hoek Breestraat/ Mandenmakerssteeg en 
achter de schermen van V&D. Duidelijk waren al de contouren te 
zien van liftschachten en trappenhuizen, en we hebben de 
aanstaande fietsenkelder bezocht. Bij De Vergulde Turk viel de 
restauratie van het achterste deel van dit pand op met een mooi 
daklicht. De grote ruimte met het bijzondere plaatplafond (op de 
eerste verdieping vlak achter de Breestraatgevel) wordt kantoor en 
zal net zoals de mooie houten trap helaas niet voor het publiek 
zichtbaar zijn. Deze trap wordt in oude glorie hersteld, de missende 
spijlen worden precies nagemaakt. 
Na deze rondleiding werden in de oude Stadsapotheek, Aalmarkt 11, 
de plannen voor de nieuwe steeg en de brug gepresenteerd. Op de 
website www.catharinasteeg.nl   krijgt u een indruk van de plannen 
voor de steeg en de directe omgeving. Duidelijk is dat er wordt 
ingezet op veel winkeloppervlak, zoals te zien is aan de grote 
modewinkel tussen Mandenmakerssteeg en V&D die nu opgebouwd 
wordt. De gevel van In de Vergulden Turk is sinds kort in al zijn 
glorie te bewonderen. De drie hoge toegangen van V&D zien er erg 
chique uit. In het pand links daarvan zit o.a. de toegang voor de 
grote ondergrondse fietsenstalling. 
Op 7 augustus heeft de Raad van State de beroepen tegen het 
bestemmingsplan ‘Aalmarkt-Mandemakerssteeg e.o. deel 3 
Stadsgehoorzaalblok’ ongegrond verklaard. Dit betekent dat de 
sloop van het Rijksmonument op Breestraat 68 ondanks verzet van 
velen nu echt heel dichtbij komt.  Zie ook 
http://gemeente.leiden.nl/projecten/bouwenaandestad/aalmarkt  
 

 
De nieuwe Catharinasteeg zoals op de website getoond (foto internet) 
 
Breestraat 
Over de Breestraat valt niet veel meer te vertellen dan dat er gepraat 
wordt. Heel veel. En tot nu toe niet meer dan dat. De projectgroep 
Breestraat 2022 (Stadslab) die sinds 2012 bezig is met een visie op de 
Breestraat liet weten dat het plan om op 25 mei de straat voor alle 
verkeer-- behalve voetgangers en fietsers, ook voor bussen--af te 
sluiten, en met kunstenaars, winkeliers en instellingen de sterke 
punten van de straat te tonen, door de gemeente is afgewezen. 
Arriva was tegen. Zelfs op Open Monumentendagen mag het niet, 
althans niet de hele dag. Op bepaalde dagen geeft de Projectgroep 
informatie over hun acties. Mensen kunnen dan terecht voor 
informatie, of hun ideeën voorleggen. Plaats, datum en tijd zijn te 
vinden op www.breestraat2022.nl. 
 
Diefsteeg | Breestraat (CvdP) 
Onlangs zijn drie gerestaureerde gevelstenen herplaatst op de hoek 
Breestraat ǀ Diefsteeg. Het gaat om een steen met hoed en kroontje, 
in de volksmond De Blauwe Hoed geheten en twee flankerende 
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gedenkstenen Anno en 1652. De Blauwe Hoed heeft in de loop der 
tijd verschillende namen gehad, waaronder Blauwe, Zwarte, Oranje, 
of Gekroonde Hoed. De kleuren zaten inderdaad in de verflagen 
die de steen bedekten, maar de oudste lagen bleken oker en zwart. 
Deze kleuren zijn bij de restauratie weer aangebracht. Bij de 
onthulling kreeg de steen zijn oorspronkelijke naam terug: ‘De 
Gecroonde Hoet.’ Meer informatie vindt u in deze krant en op 
www.leiden.nl. 
 
Stadhuisplein | City Hall |Carillonconcert (CB) 
Op 3 september is het tweede carillonconcert van dit jaar gepland, 
aanvang 17.30 uur, op het Stadhuisplein, bij Bar Bistro City Hall. 
Het wordt georganiseerd door het Leids Carillon Genootschap. 
Op 28 mei was het eerste concert van dit jaar. Nieuw deze keer was 
een videoscherm, opgesteld op het Stadhuisplein, waar het 
gezelschap zat. Op het scherm was Rien Donkersloot, de 
gastbeiaardier, achter het klavier te zien. Dat gaf een extra dimensie 
aan het concert, omdat je nu ook kon volgen hoe zo'n carillon 
bespeeld wordt.  Dat blijkt hard werken te zijn. Het merkwaardige 
was dat je het daardoor ook veel beter leek te kunnen horen. Voor 
het eerst kwamen er ook niet- carillongenoten mee  luisteren.  De 
beiaardier gaf een prachtig gevarieerd concert met onder andere 
werken van Sjostakovitsj en Brahms. Als u het Carillongenootschap 
wilt steunen, dan kunt u zich per email aanmelden bij Johanna 
Huysman  leidscarillongenootschap@gmail.com De contributie 
bedraagt € 20,- per persoon.  
 
Langebrug verkeerssituatie (AK) 
Uit onderzoek van de gemeente is gebleken, dat de jarenlange 
klachten van Langebrugbewoners over te hard rijdende auto’s 
terecht is: bijna 18% overtreedt de maximum snelheid van 30 km/u, 
sommige grof. De hoogst gemeten snelheid was 115,1 km/u! 
Enkele bewoners en de wijkvereniging overleggen verder met de 
gemeente over de verkeerssituatie, mede met het oog op de 
herinrichting van de Breestraat. Nader bericht volgt.  
 
Plaatsteeg sedumdak (KvdV) 
Bewoners van de Plaatsteeg hebben met de eigenaar van een 
winkelpand aan de Breestraat het plan bedacht om het dak te 
vergroenen, door er een tuin met 10 soorten sedum aan te leggen. 
Open kan je er niet op, maar het uitzicht is prachtig. Over een a 
twee jaar hebben de stekjes het hele dak bekleed en staat het een 
groot deel van het jaar in allerlei kleuren te bloeien.  
 

 
Sedum op een dak (foto Internet)  
 
De eigenaar zorgde dat het onderhoud aan het dak gedaan was, en 
betaalde het materiaal voor de daktuin. De bewoners voerden het 
project uit – van het plaatsen van de bestelling tot het in droge 
tijden bewateren van de beginnende aanplant. De aanleg was een 
buurtfeestje. Eerst maakten ze het dak schoon, belegden het met 
een noppenlaag dat voor droge tijden water opslaat, daaroverheen 
ging filterdoek, dat vervolgens met een laagje substraat werd bedekt. 
Daarin werden een paar balen sedum-stekken-mix geharkt. Het 
uitzicht op het steeds veranderende en mooier wordende dak is nou 
al prachtig. De bewoners koesteren hun sedumdak  met zorg. Ook 
de eigenaar is blij. Het dak is zo beter geïsoleerd: ’s winters zal het 
minder warmte verliezen en ’s zomers  minder hard opwarmen. Het 
is goed voor het milieu, vogeltjes en bijen voelen er zich thuis en 

het sedumdak neemt neerslaand fijnstof op, zodat de luchtkwaliteit 
verbetert. Ook een groen dak maken? De bewoners aan de 
Plaatsteeg delen hun ervaring graag met u, stuur desgewenst een 
mailtje naar de wijkvereniging: info@pieterswijk.nl. 
 
Academiewijk 
Kaiserstraat | Van der Klaauwtoren (IB) 
De sloop is voltooid. Volgens de universiteit is er veel belangstelling 
voor eventuele koop van het terrein, maar kennelijk is er nog niets 
definitiefs. Naar het schijnt hebben vrijwilligers van de Hortus 
bloemen gezaaid op het braakliggende terrein.   
 
Van der Klaauwtoren (IB) 
De sloop is voor het grootste deel voltooid– de kelders en een klein 
deel moeten nog – en ging gepaard met veel overlast van verkeer, 
stof en trillingen. Die bleven natuurlijk binnen de zelf bepaalde 
normen, maar hopelijk houdt de universiteit zich aan haar belofte en 
herstelt de schade nog. Het vrijgekomen terrein past heel mooi bij 
het Singelpark. Het zou ook een uitbreiding kunnen worden van de 
Hortus. Leuke laagbouw zou er evenmin misstaan, maar de 
universiteit heeft een kolos in gedachte die nog groter is dan de 
toren die er stond. Van de sloop zijn vele films en foto’s genaakt. Ze 
waren op 30 maart te zien op de Open Dag van Atelier 
Nonnensteeg in de Nonnensteeg.  
 
Levendaal West 
Doezastraat 
Stichting Cultureel Ontmoetingscentrum Leiden (SCOL) (CB) 
Al de hele zomer was er grote bedrijvigheid in een deel van de oude 
drukkerij Sijthoff aan de Doezastraat. Imposante kranen lieten 
bouwmateriaal achter het pand naar beneden zakken, er is een hoop 
puin afgevoerd, bouwvakkers liepen in en uit het gebouw. Het zag er 
indrukwekkend uit. 
Op 30 augustus was het zover. Toen opende onze burgemeester 
nieuwe culturele Centrum dat er werd ingericht: Cultureel Centrum 
Sijthoff. Er was muziek, poppenkast en een speurtocht voor 
kinderen. En er werden lekkere maaltijden opgediend. Er is een 
tentoonstelling ingericht met schilderijen van Fenny van de Wal, Lisa 
van der Heijden en Ingereis Berman. Het thema is ontmoeting. 
Ontmoeten kan ook in  het eetcafé Sijthoff. Behalve 
tentoonstellingen staan er voor de komende tijd ook veel activiteiten 
op het programma zoals concerten, voordrachten, en cursussen. Het 
is indrukwekkend. Wij wensen de initiatiefnemers veel succes. Zie 
ook: www.sijthoff-leiden.nl .  
 
Nieuwe bakker (MP) 
Tussen bloemist Nieuwenburg en groenteman Mijnheer Peeters op 
de Doezastraat, komt in de voormalige sportwinkel  een warme 
bakker. De verbouwing is in volle gang. De buurt is blij met de 
nieuwe winkel. Leegstand is onaantrekkelijk en slecht voor een 
straat. 
 
Garenmarkt  
Herenhuizen (MP) 
Vastgoedontwikkelaar Ten Brinke, die de huizen gaat bouwen op de 
Garenmarkt waar nu een gat in de huizenrij zit, liet desgevraagd 
weten dat er van de vier te bouwen huizen nu een is verkocht. Met 
twee gegadigden is de ontwikkelaar in onderhandeling. De bouw 
begint als er drie huizen zijn verkocht. Over twee maanden is 
bekend of de bouw in januari kan starten. Zie www.garenmarkt.nl. 
 
Ondergrondse parkeergarage (JP) 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. Reacties kunnen tot 8 
september worden ingestuurd. Zie voor details het stuk over 
Projectontwikkeling Garenmarkt in deze krant. Inschrijvingen zijn er 
nog niet. Die komen pas na 7 november, als het uitvoeringsbesluit is 
genomen en de voorwaarden waaraan  garage en inschrijvingen 
moeten voldoen zijn bepaald. Daarna volgt de aanbesteding, en de 
selectie van de aannemer. Totdat de beste inschrijving is gekozen, 
weten we niet hoe de garage eruit gaat zien en hoe hij gebouwd gaat 
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worden, welke afspraken er zijn gemaakt om schade en hinder te 
beperken en hoe de inspraak van bewoners geregeld is.   
Onlangs verraste projectontwikkelaar Provast met een ontwerp dat 
binnen de grenzen van het bestemmingsplan kan vallen, maar veel 
minder risico voor de fundamenten oplevert en minder overlast. 
Volgens dat ontwerp wordt ook Hoogvliet herbouwd. Het plan is 
ook nog eens meer dan 40 miljoen €  goedkoper. Met de 
projectleiding afgesproken dat de omwonenden geïnformeerd 
zullen worden over de criteria die zullen worden aangelegd bij de 
beoordeling van de inschrijvingen van de aannemers. We hopen dat 
we daar nog enige invloed op uit kunnen oefenen.  
 
Evaluatie Leiden Culinair (JP) 
Leiden Culinair viel mee dit jaar. Op 7 augustus werd dit evenement 
geëvalueerd. Organisatoren, Politie, Brandweer en omwonenden 
waren over het algemeen tevreden. Over het op- en afbouwen 
waren geen klachten (kabaal op een zeer vroege ochtend –rond een 
uur of vijf- had waarschijnlijk te maken met een aanhouding, niet 
met het opbouwen van Leiden Culinair). De overlast door de 
muziek bleef behoudens een enkele keer binnen de perken over de 
muziek waren geen of weinig klachten. Stofzuigers in plaats van 
veegmachines, witte zeilen in plaats van zwarte, het waren 
verbeteringen. De volgende keer moet er wel wat meer aandacht 
uitgaan naar de verkeerscirculatie (in verband met de 
benaderbaarheid door de hulpdiensten), het opruimen van 
zwerfvuil, het (te) grote aantal fietsen, het veel eerder weghalen van 
de tijdelijk geplaatste fietsenrekken en de stank en het geluid van de 
generatoren.  
 
Hoefstraat  
Vorig jaar doopten bewoners van de Hoefstraat onder het motto 
‘Geluk maak je samen’ hun straat  twee dagen om in Geluksstraat 
en versierden hem met ballonnen, spreuken en slingers.  
Het was zo leuk dat het initiatief op zaterdag 7 en zondag 8 
september wordt herhaald. Op het programma staan onder meer 
activiteiten met en voor kinderen, volwassenen, het maken van een 
Gelukskunstwerk, droomslingers, bellenblazen, ballon zitten en nog 
veel meer. Het begint beide dagen om 10 uur en eindigt om 16.00 
uur. Zie ook het programma in deze krant.  
 
Korevaarstraat | Jan van Houtkade (LvO) 
Het gonst van de geruchten over de nieuwe huurder van het pand 
waar Ons Cafeetje van Marina Bosman hoek Korevaarstraat ǀ Jan 
van Houtkade. Er zou weer een café in komen, met boven een 
Italiaans restaurant. Sommigen zeggen dat het café een disco wordt. 
Dat zou niet in de buurt en dat smalle pand passen. 
 
Bestuur 
Buurtkaderoverleg april (wijkverenigingen en politie) (JM) 
Tijdens het overleg in april van de binnenstadwijkverenigingen en 
de politie in april werd de nieuwe centrum manager Erwin 
Roodhart geïntroduceerd. Het Centrummanagement heeft als doel 
om samen met de overige stadspartners Leiden aantrekkelijk te 
maken voor bezoekers. Erwin werkt veel samen met de Leidse 
ondernemers. In onze wijk waren er in de afgelopen periode 
betrekkelijk weinig veiligheidsproblemen. Het Sine Regno van 
Minerva gaf dist jaar weinig hinder. Toenemend gevaar voor fietsers 

vormen wel zich uitbreidende terrassen zoals bij Barrera. Positief is 
dat de commmunicatie met de gemeente bij grote evenementen 
steeds beter wordt. De volgende bijeenkomt is op 17 oktober. Heeft 
u onderwerpen die relevant zijn dan kunt u die doorsturen via ons e-
mail adres:  info@pieterswijk.nl , of postbus 11016, 2301 EA 
Leiden. 
 
Horeca en evenementen (JP) 
Koninginnedag is dit jaar goed verlopen. Uit de evaluatie bleek dat 
de samenwerking van politie en brandweer met de gemeente en 
organisatoren goed verliep. De kinderrommelmarkt op de 
Garenmarkt was een verademing voor de buurt. 
 
 
Ledenvergadering (EvL) 
De Ledenvvergadering op 23 april is betrekkelijk goed bezocht. Max 
Heck, Adri Klaassen en Ludo van Oyen werden door de leden bij 
acclamatie tot nieuwe bestuursleden gekozen, Jacqueline Mos werd 
herbenoemd, Sita Dewkalie en Hans Crone traden af. Het verslag is 
te vinden op de website: www.pieterswijk.nl. 
 

 
De wijkborrel in 2012 (foto Marjolijn Pouw) 

 

NB: Het bestuur verstuurt uit 
kostenoverweging geen acceptgirokaarten 
meer voor het lidmaatschap van de 
wijkvereniging. Leden van de vereniging die 
dat nog niet hebben gedaan wordt verzocht  
het vereiste bedrag (€ 4,- of  € 5,50 voor 
huishoudens van meer dan 1 persoon) over 
te maken  op rekening 3664416 VvP&A, 
Leiden, met vermelding van ‘lidmaatschap 
2013’. 
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Aan d i t  nummer  werk ten  mee 
Artikelen en gesprekken| Jacques van Alphen, Esther 
Barfoot, Marije van den Berg, Clariet Boeye, Charlotte 
Boschma, Leendert Couprie, Sanne Dresmé, Fifi Effert, 
Hans Heestermans, Bep Kastelijns, Ivo Klap, Barend Kraal, 
Arie Owel, Jan Pieters, Carla van der Poel  Marjolijn Pouw, 
Edith Steijns, Gerda van Uffelen, Peter van Zonneveld, 
Koert van der Velde, Aaf Verkade 
 
Berichten | Inge Bochardt, Clariet Boeye, Franceline 
Hendrikse-Pompe, Adri Klaassen, Eveline van Lottum, 
Jacqueline Mos, Jan Pieters, Carla van der Poel, Marjolijn 
Pouw, Koert van der Velde 
 
Foto’s en illustraties | Internet, Beeldbank Regionaal 
Archief Leiden, Charlotte Boschma, Hielco Kuipers, Barend 
Kraal, Per Landgren, Hr. Owel, Marjolijn Pouw, Peter van 
Zonneveld 
 
Ingezonden | Arie Owel, Co Verhoogprijs   
 
Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 25 
november 2013 bij info@pieterswijk.nl of postbus 11016, 
2301 EA Leiden, onder vermelding van kopij Hart van de 
Stadskrant. 
 
Wijk 
De Pieters- & Academiewijk en Levendaal West vormen het 
zuidwestelijke deel van de Leidse binnenstad. De grens loopt 
door het water van de Botermarkt, Vismarkt, Aalmarkt, 
Boommarkt, Galgewater, Witte Singel, Jan van Houtkade, en 
over de Korevaarstraat en het Gangetje. 
 

 
Vereniging 
De Vereniging voor Pieters- & Academie tracht de 
leefbaarheid van de wijk en het welzijn van de bewoners te 
vergroten. Het bestuur bestaat uit bewoners die maximaal 6 
jaar door de leden worden gekozen. Het bestuur 
verantwoordt zich jaarlijks in de ledenvergadering van april en 
bespreekt de gang van zaken. Bewoners kunnen lid worden, 
anderen kunnen de vereniging steunen als donateur. 
 
Adres: postbus 11016, 2301 EA Leiden 
Inschrijfnummer KvK Rijnland: 40445179 
www.pieterswijk.nl en info@pieterswijk.nl 
 
Lid worden 
Jaarlijks € 4,50 voor eenpersoonshuishoudens, € 5,- voor 
huishoudens van meer personen. Het vereiste bedrag 
graag overmaken op ING rekening 3664416 VvP&A, 
lidmaatschap of donateur. 
 
Erelid 
J.J.M. Gerritsen 
 
Bestuur 
Portefeuilleverdeling 
 
o Jacqueline Mos, voorzitter ~ horeca en evenementen, 

buurtkaderoverleg, Voorzittersoverleg Stadsdeel Midden, 
contacten studentenverenigingen 

o Max Hek, penningmeester ~ administratie, contacten 
studentenverenigingen 

o Adri Klaassen, bestuurslid ~ verkeer en vervoer, 
Langebrug, SLS wonen 

o Eveline van Lottum, secretaris ~contacten 
studentenverenigingen 

o Ludo van Oyen, bestuurslid ~ Breestraat, Garenmarkt 
o Jan Pieters, bestuurslid ~ verkeer en vervoer, bouwen 

en wonen 
o Koert van der Velde, bestuurslid ~ Breestraat, bouwen 

en wonen, verkeer en vervoer 
 
Hart van de Stadkrant  
De Hart van de Stadkrant is een uitgave van de 
wijkvereniging. De krant verschijnt drie tot vier maal per jaar 
in een oplage van 2700 en wordt huis aan huis bezorgd. De 
krant wordt ook verspreid onder  bestuur en gemeenteraad, 
ambtenaren, verenigingen, instellingen, relaties en donateurs. 
Kopij naar de redactie sturen via info@pieterswijk.nl of 
postbus11061, 2301 EA Leiden. 
 
Redactie 
Marjolijn Pouw (Eind)redactie  
Clariet Boeye 
Charlotte Boschma 
Carla van der Poel 
 
Website 
Hans Tebra, info@pieterswijk.nl 
 
Druk 
Drukkerij van der Linden, Vliet 4a-6 Leiden 

BELANGRIJK TELEFOONNUMMER 
Alle onderstaande diensten van gemeente Leiden zijn te bereiken op 
een centraal telefoonnummer. Zie ook www.leiden.nl/1 4071   
 
Evenementenklachtenlijn  
Graffitimeldlijn 
Buurtbemiddeling 
Horeca klachtenlijn 
Milieuklachtenlijn (kantooruren)   
Milieuklachtenlijn (buiten kantooruren)  
Politie      
Servicepunt bedrijven 
Servicepunt bouwen en wonen  
Servicepunt burgerzaken en belastingen  
Servicepunt inburgering 
Servicepunt parkeren 
Servicepunt woonomgeving  
Servicepunt Zorg 
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