
 
 

 
 Jubileum 

200 jaar Koninkrijk, 200 jaar Minerva en 200 jaar … Café l’ Espérance. 

Tussen die drie instituten lopen diverse lijnen. Op 30 november vierde 

het café, geopend in 1814, alvast zijn indrukwekkende jubileum. 

Honderden huidige en vroegere stamgasten waren bijeen in tenten rond 

de hoek van Kaiserstraat en Kolfmakerssteeg. Het kasteleinsechtpaar 

Maarten en Tineke Collée bood een fraai gedenkboek aan de vroegere 

eigenaresse Mieke Goejee aan en vervolgens zamelde Wiltfried Idema  

via een benefietveiling gelden in voor  Huize Groenhoven aan de Witte 

Rozenstraat.  Lees verder >> 
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EEN HISTORISCH CAFÉ IN DE WIJK      door Huib Brand 
 
Jan en Rie Vreeburg 
Mijn eerste schuchtere stappen in l’Espérance zette ik 
denk ik in 1963. Een biertje kostte 35 cent 
(omgerekend € 0,16);  je bestelde dat  bij eigenaar Koos 
Goejee en je onderwierp je als  nieuweling aan zijn 
gezag en ballotage. Het lukte, ik kreeg mijn glas , het 
eerste van een lange reeks. Al snel trad Koos terug en 
werd opgevolgd door Jan en Rie Vreeburg. Zij waren 
het bij wie ik jaren lang dronk, pret maakte en soms 
ook achter de bar stond. In het gedenkboek is veel te 
vinden over hen, maar wat ontbreekt is een vermelding 
van hun geliefde hondje, een bruinrode spaniël met de 
naam Professor Kaiser, roepnaam Profje. Jan Vreeburg 
heeft een actieve rol gespeeld in een protestbeweging 
tegen megalomane hoogbouwplannen vlak tegen het 
hart van de stad aan.  
 
Studenten en burgers 
In iedere beschouwing over l’Espérance lees je over het 
gemengde publiek, namelijk van studenten en ‘burgers’, 
en de ongedwongen omgang tussen die bloedgroepen. 
De omgang was inderdaad ongedwongen, maar wel 
gekenmerkt door bepaalde vormen die mij toen al 
merkwaardig voorkwamen. Als student, hoe 
minderjarig of verlegen ook, tutoyeerde je de kastelein 
en de aanwezige burgerklanten uit de werkende stand, 
die jou op hun beurt aanspraken met mijnheer en u. In 
de loop van de jaren ’60 drong geleidelijk het over en 
weer tutoyeren door. 
 
De harde stoters 
Een gezelschap dat ook formeel de vermenging van 
bloedgroepen in praktijk bracht, was dat van De Harde 
Stoters. Het was een biljartclub bestaande uit 12 
studenten en 12 burgers die op woensdagavond op het 
scherp van de snede een competitie driebanden 
speelde. Het biljart is al jaren verdwenen, en eigenlijk is 
de ruimte er ook veel te klein voor. Voor je het wist 
stootte je met je keu een glas om of porde je een klant 
in zijn rug. 
 
Café-mores 
Hoe informeel de studenten ook omgingen met  de 
burgers, binnen hun eigen groep heerste een strikte 
apartheid. Eerstejaars waren expliciet niet welkom in 
l’Espérance, meisjes ‘hoorden er niet te komen’ en alle 

Espérance-studenten waren lid van het Leidsch 
Studenten Corps. Ik kan me niet herinneren er ooit niet-
corpsleden gezien te hebben. Als die het al in hun hoofd 
mochten halen het café te  betreden, dan stimuleerde de 
ontvangst zeker niet tot een tweede bezoek.  
 
De visclub 
Zoals in ieder café stond en staat er een stamtafel. In 
mijn tijd verzamelde zich daaraan op donderdagavond 
de Visclub. Dit gezelschap viste niet maar maakte een of 
twee keer per jaar een wandeling  die werd besloten met 
een vismaaltijd. Een van de centrale figuren was Piet 
Sevenster, bekend bioloog en met enkele vrienden de 
eerste na-oorlogse bewoner van het Huys te Warmont. 
Ook zijn broer Bram, die we nog vaak door de stad zien 
fietsen, hoorde erbij. De andere leden  waren veelal 
geleerde heren, maar ook Karel Helleman, de filosofisch 
aangelegde stoffeerder van de Vliet. Op zaterdag tegen 
de middag werd de stamtafel bezet door mijnheer Kok 
(niet ‘Jan’), de directeur van de manege aan de 
Kaiserstraat, onveranderlijk in gezelschap van 
charmante amazones. Later in de middag speelde ik 
bridge aan die tafel, vaak met wijlen Gual Juynboll. 
Wanneer hij 15 punten of meer had, ging hij op zijn 
stoel staan en riep luid: ‘retteketet’. 
 
Bovenstaande notities zijn persoonlijke herinneringen. 
Het gedenkboek, verkrijgbaar in het café voor de prijs 
van € 18,14 - vermeldt tal van andere anekdotes en 
historische feitjes. Peueraars, Engelandvaarders, royalty, 
Phil Collins, Karel van het Reve, ze komen allemaal 
voorbij in de geschiedenis van dit historische instituut 
met zijn opmerkelijke continuïteit. • 
 
 
Marjolijn Pouw  
in gesprek met... 

SUSAN JEGESI EN HANS OLIJERHOEK VAN DE KLARE 

LIJN 
 
Onlangs breidden Susan Jegesi en Hans Olijerhoek hun 
twee winkels in onze binnenstad: Hooigracht 26 en 
Nieuwstraat 1,  uit met een vestiging aan de Nieuwe 
Rijn 61, een waagstuk in deze tijden van crisis. In de 
nieuwe winkel geen retro stijl of vintage, maar meubelen 
en toegepaste kunst van eigentijdse jonge ontwerpers uit 
heel Europa. Susan droomde daar al jaren van, en nou is 
het ervan gekomen.  
> 
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Susan Jegesi en Hans Olijerhoek aan tafel, foto Marjolijn Pouw 

 
Winkel 
Hans begon zijn eerste winkel, die hij De Klare Lijn 
noemde, twintig jaar geleden op de Hooigracht. Om 
het 4e lustrum te vieren maakte de grafisch kunstenaar 
Joost Veerkamp een prent van de Sterrewacht, het 
mooiste Leidse gebouw dat hij kent. De prent werd in 
een beperkte oplage gedrukt en is in de winkels van 
Susan en Hans te koop. Werk van Veerkamp en 
verwante kunstenaars is daar overigens al veel langer te 
krijgen, Susan en Hans zijn er verliefd op. ‘Het is zo 
mooi strak en prachtig uitgevoerd’, zeggen ze. Ze 
hebben hun bedrijf niet voor niks De Klare Lijn 
genoemd. De naam verwijst naar de beweging van De 
Klare Lijn, een naam die eind jaren ’70 door de 
tekenaar Joost Swarte werd bedacht voor de groep 
grafische kunstenaars die zich met de striptekenaar 
Hergé (Kuifje) verwant voelde. Van hem namen ze de 
helderheid en strakke lijnen over in hun eigen werk. 
Ook Veerkamp had zich bij deze groep aangesloten.   
  

 
Joost Veerkamp, De Sterrewacht 

 
Handel 
Na zijn studie weg- en waterbouwkunde aan de 
Technische Universiteit van Delft werd Hans leraar 
wiskunde in Leiden en Oegstgeest. Handelaar werd hij 
pas rond zijn veertigste, op de rommelmarkt in de 

Pieterskerk. Voor de restauratie werden daar regelmatig 
de betere rommelmarkten gehouden. ‘Het was een 
schatkamer vol prachtige voorwerpen, boeken, en 
prenten’, zegt Hans. ‘Jammer dat zoiets daar nou niet 
meer kan. Ik had al vroeg plezier in glas en aardewerk 
dat in het begin van de vorige eeuw op Bauhaus 
ontwerpen geïnspireerd was, en hield van Gispen 
meubels en lampen. Ik verzamelde glas en aardewerk 
van onder meer Petrus Regout, Gerrit den Blanken, 
Wim Rietveld, Peter Groeneveld, Andries Copier, of 
Karel de Bazel en andere toen nog minder bekende 
vormgevers. Eigenlijk van alle betere ontwerpers van 
voor de 2e wereldoorlog. Dat begon ik in etalages her 
en der in de stad ten toon te stellen, onder meer in de 
Herenstraat en op de Hoge Woerd. Met de handel 
begon het pas echt toen ik een keer voor ƒ 15,- een 
zeldzame gravure van M.C. Escher heb gevonden 
tussen de rommel in de Groenoordhallen. Het heette 
‘Golvende zee’ en had wat waterschade, maar leek me 
zo bijzonder dat ik er mee naar veilinghuis van Van 
Gent ben gegaan. Die schatte hem op 6000 gulden. 
Toen ging bij mij een lichtje branden. Ik liet hem op de 
veiling aanbieden en hij werd op de kijkdagen door 
verzamelaars gespot. Uiteindelijk bracht hij 11.000 
gulden op. Dat kon ik goed gebruiken om van mijn 
hobby mijn werk te maken en toen ben ik De Klare Lijn 
gestart. 
 
Kraakwagen 
Je kon toen nog van alles op straat vinden voordat de 
kraakwagen langs kwam. Zo vond ik ooit bij het 
grofvuil een doos met een bronzen beeldje van Eja 
Siepman -van den Berg. Ik nam het mee en vroeg Eja of 
zij het beeldje gemaakt had: ‘Dat is een nepper’, zei ze 
hoogneuzig, maar later bleek dat het wel degelijk van 
haar was. Ik geniet er thuis nog steeds van. Je realiseert 
je dan dat je oog voor de dingen krijgt, en gaat er je 
broodwinning van maken. Dat was toen wat 
makkelijker. Je had jongens die op kraakwagendagen de 
ronde deden om te zien of er bij de op straat gezette 
spullen wat van waarde was. Dat kwamen ze je dan 
aanbieden, dat was handel.’  
 
Zsuzsanna 
Zsuzsanna Jegesi, Hans ' echtgenote, is van oorsprong 
Hongaarse. Begin jaren 80 verhuisde zij naar haar 
toenmalige partner in Nederland, en ging in Den Haag 
wonen. Enkele jaren later kwam ze naar Leiden en ging 
psychologie studeren. Ze was werkstudent, en zo is ze 
bij Hans terecht gekomen. Ze delen hun passie voor 
toegepaste kunst: ‘Hans kende ik van de 
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Groenoordhallen waar hij vroeger een kraam had’, 
vertelt Susan. ‘Ik kocht mooie dingen bij hem, maar ik 
had haast geen geld. Ik wou altijd afdingen, daar hield 
Hans helemaal niet van want hij vond zijn spullen de 
prijs waard. Toen hij een winkel had ben ik daar gaan 
kijken. Een keertje fietste ik langs zijn winkel. Ik was 
net terug uit Rotterdam, waar ik al enkele dagen bij een 
bekende, chique juwelierszaak werkte.  Daar was het 
altijd oppassen. Je moest alles met handschoentjes 
aanpakken, iedere klant was verdacht. Juwelen werden 
getoond op een aparte, beveiligde tafel. Dat vergat ik 
steeds en dan kreeg ik op mijn kop. Op de vierde dag 
heb ik ontslag genomen. Hans stond buiten zijn winkel. 
Toen hij hoorde hoe verontwaardigd ik was heeft hij 
me meteen aangenomen, en nou ben ik er nog.’  
 
Kunst 
‘In de jaren 90 had ik met mijn ex partner een Galerie 
voor Oost Europese, vooral Hongaarse moderne kunst 
op de Steenstraat, en exposeerde veel Leidse kunst in 
Hongarije. Ik werd medeoprichter en voorzitter van 
Stichting Europeeër, een organisatie die culturele 
uitwisseling bevorderde tussen kunstinstellingen van 
Oost-Europa en het Westen. Er was toen een grote 
behoefte aan ‘overbruggers’. De communicatie tussen 
de instellingen ging vaak stroef door misverstand, 
voortvloeiend uit cultuurverschillen. Inmiddels is de 
culturele emancipatiestrijd van die landen gelukkig voor 
een groot deel gestreden. Wij organiseerden toen ook 
een spraakmakende tentoonstelling in het Cobra 
Museum over de boeiende samenwerking tussen de 
jonge Corneille en een Hongaarse avant- garde groep, 
de zogenaamde Europese School. Corneille verbleef in 
1947 enkele maanden in Budapest en na zijn terugkeer 
correspondeerde hij met de Hongaren over het 
oprichten van een internationale kunstenaarsgroep. Wie 
weet of, als de communisten in 1949 deze avant-garde 
niet verboden hadden, de B van Budapest niet ook in 
de naam COBBRA had gestaan. De avant-garde in 
Budapest ging ondergronds, alles zat potdicht en 
uitwisseling was onmogelijk. Over deze samenwerking 
en de wederzijdse invloed op elkaars werk was voor die 
tijd nog weinig bekend. Wij hebben in samenwerking 
met de Leidse Universiteit en Hongaarse kunsthistorici 
dit thema uitgewerkt en twee mooie boeken uitgegeven. 
Corneille hebben wij op zijn 80ste verjaardag naar 
Budapest gehaald met de tentoonstelling in het 
Museum Schone Kunsten: ‘Corneille is back’. Zo werd 
het contact hersteld. De uitwisseling van hedendaagse 

kunst tussen Hongarije en Nederland is sindsdien 
gelukkig niet meer gestopt’, vertelt Susan. 
 
Uitbreiding 
‘Toen we eenmaal getrouwd waren hebben we eerst 
orde op zaken gesteld’, zo vervolgen beiden. ‘Dat was 
nodig. De tijden veranderen, en we hebben ons steeds 
meer gericht op nieuwe, betaalbare merken van hoge 
kwaliteit. Het moest wel eigenwijs zijn, dat was het 
criterium. Geen saaie, geijkte designgrootheden. Behalve 
Gispen dan, toch een van de toppunten van vaderlands 
design. Hij verbindt de oude met de nieuwe De Klare 
Lijn. Langzaam veranderde onze kleine vintage winkel 
in een grote woonwinkel, met een breed assortiment aan 
meubels en verlichting. De winkel op de Hooigracht 
werd te klein en toen hebben we de ruimte op de hoek 
tegenover de winkel erbij genomen. De tweede winkel 
in de Nieuwstraat werd uitgebreid met de verdieping 
erboven en onlangs hebben we de winkel op de Nieuwe 
Rijn betrokken. We hebben nu mensen in dienst en 
vormen met hen een hecht team van negen personen, 
afkomstig uit vier verschillende culturen. Onder ons zijn 
twee grafisch ontwerpers, een kunstenaar en drie Leidse 
studenten die ‘s avonds bezorgen Ze kunnen goed met 
onze klanten overweg, ze hebben verstand van zaken en 
dat is belangrijk.’ 
 
Rechterhand  
‘Bezorgen doe ik zelf ook graag’ zeg Hans. ‘Dan zie je 
waar je spullen terecht komen. Hun huis zegt een hoop 
over je klanten, met ze praten waar iets moet komen 
staan en het effect bekijken schept een band. Je weet 
dan dat ze terugkomen. Onze oudste werknemer Roelof 
Atema is intussen onmisbaar geworden. Hij is zoiets als 
onze ordecommisaris, onze rechter hand. Net als Susan 
studeerde hij psychologie, maar hij had er geen zin meer 
in en werd vakkenvuller in de supermarkt. Toen hij een 
keer bij ons binnenliep raakten we in gesprek. Hij was 
zo bescheiden, we waren verbaasd over zijn brede 
kennis van zaken. We vroegen hem of hij niet bij ons 
wou komen werken. Gelukkig deed hij dat. Het geeft 
ons de ruimte om ons nog meer op de creatieve kant te 
richten. Hij zou de perfecte opvolger kunnen zijn.’  
 
Nieuwe Rijn 61 
‘Design houdt zijn waarde, het is een goede investering 
voor onze kopers.’vervolgt Susan. ‘Na jaren brengt een 
goed ontwerp nog steeds het nodige op. Je hebt er zo 
veel plezier van, schoonheid verveelt nooit. In onze 
winkel op de Nieuwe Rijn hebben we een keur aan 
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hedendaagse kunstenaars en ontwerpers van heel 
Europa bijeen gebracht. Zo hebben we een bank van 
de Spaanse Patricia Urquiola, die gemaakt is bij de 
Italiaanse MOROSO, met stof van de Tilburgse 
stoffenfabriek INOFA. Wat een prachtig Europees 
Gesamtkunstwerk! Verder meubels en lampen van het 
collectief van Marcel Wanders, MOOOI,  wandkleden 
van Jo Meester, geweven in het Tilburgse Textiel 
Museum, een bank van Thijs Smeets, stoelen van 
Bertjan Pot, producten van Richard Hutten en een 
stoel en   en vazen van de Spaanse Jamie Hayon. Zijn 
overzichtstentoonstelling  is nu in de Groninger 
museum te zien. Verder hebben we vloerkleden van 
Scholten en Baaings, ready-made Kvadrat gordijnen 
van de Franse broers Bouroullec, meubels en 
accessoires van jonge Scandinavische merken zoals Hay 
en Bolia, of het elegante Spaanse TREKU en tassen 
van de piepjonge Hongaarse ontwerpster Agnes 
Kovacs. Daar aan de muur hangen schilderijen van de 
Leidse kunstenaar Peter Willemse, en verspreid in de 
winkel staan de beelden van Joyce de Gruiter. Wij zijn 
ook heel trots op ‘onze’ Rik ten Velden . Hij is de 
ontwerper van de met een oude maritieme techniek 
geknopte lamp en stoel, die door vele internationale 
woonbladen is opgemerkt, en die zeker tot de 
toegepaste kunst gerekend mag worden.  Vanwege de 
Kerst hangt hier straks een wonderschone jurk van 
toptalent modeontwerper Edwin Oudshoorn in de 
etalage, die zijn carrière ook al in Leiden is begonnen.  
Het is hier een prachtige ruimte. Er lopen voortdurend 
mensen binnen om te kijken en te bepraten wat ze hier 
zien. Klanten, ontwerpers, architecten, kunstenaars, 
oud en jong. Ook een grappig meisje van elf, dat ergens 
op de Hoge Woerd woont loopt vaak even binnen om 
te kijken en de mooie spullen te aaien. Het lijkt hier wel 
een gezellig inloopmuseum, je verveelt je nooit. We zijn 
met deze nieuwe winkel de landelijk crisis te lijf gegaan 
en het ziet er naar uit dat we hebben gewonnen.’ 
  

Verslag discussieavond 
30 OKTOBER 2013, ECONOMIE, WETENSCHAP EN 

CULTUUR IN DE STAD      door  Clar i e t  Boeye 
 
De informatie- en discussieavond, die de 
wijkverenigingen Pieters- en Academiewijk en 
Hogewoerd e.o. eind oktober in ROC ID College op 
de Groenhazegracht organiseerden verliep 
voortreffelijk. Terecht huldigde Jacqueline Mos, 
voorzitter van de wijkvereniging PAL, in haar 
welkomstwoord Jan Pieters en Ludo van Oyen. Zij 

hadden het meeste werk verzet. De opkomst was groot, 
er moesten extra stoelen aangerukt worden. Het thema 
was de samenhang tussen economie, wetenschap en 
cultuur in de stad. 
 

 
Informatie en discussie op 30 oktober, foto Marcel Schikhof 

 
Opening  
Erwin Roodhart van Centrum Manager, de voorzitter, 
opende met een filmfragment over Jan van Hout, uit de 
Tv-serie De Gouden Eeuw. Jan van Hout had al 
begrepen dat economie, kunst en cultuur elkaar 
versterken. Als goed bestuurder had hij initiatieven op 
die verschillende terreinen genomen en gestimuleerd. 
Hij is nog steeds een inspirerend voorbeeld voor onze 
tijd. Vervolgens zette Jacqueline Mos de bedoeling van 
de avond uiteen. Op het ogenblijk zijn er veel projecten 
in ontwikkeling, die gevolgen hebben voor onze wijk en 
de Hoge Woerd. En ook al worden de wijkverenigingen 
daarover goed geïnformeerd door onze wijkmanager 
René Verdel, en geven ze die informatie door aan de 
wijken via hun wijkkrant en website, de samenhang is 
niet iedereen altijd even duidelijk. Met deze avond 
willen de beide verenigingen daar verandering in 
brengen, en een vruchtbare ideeënrijke interactie 
stimuleren  tussen Universiteit, ID-college, winkeliers, 
musea, studenten en bewoners. 
 
Leiden stad van ontdekkingen 
Nadat onze gastheer Jos de Wakker, directeur van het 
ID college, de betekenis van de school voor de buurt 
had benadrukt, wist wethouder Robert Strijk het publiek 
een stralend beeld voor ogen te toveren met een filmpje 
dat vanuit de ruimte inzoomde op de lichtende stad 
Leiden in een nachtelijk Europa. Duidelijk: Leiden 
maakt deel uit van Europa, van Nederland, en ingebed 
in de Randstad moet de stad meedoen aan de 
informatiestroom: 'Leiden stad van ontdekkingen.' De 
sterke punten zijn al vaker genoemd: de musea, het 
mooie oude centrum, de Universiteit, het Bioscience 
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park, de ligging nabij Schiphol, Den Haag en 
Amsterdam, goed bereikbaar per trein en vlakbij de 
duinen en de zee.   
 
Dromen 
Het kan allemaal haast niet beter, hoewel; er valt toch 
nog wel wat te verbeteren. De bereikbaarheid is nog 
niet optimaal, daar moet in geïnvesteerd worden. Twee 
parkeergarages zijn er gepland, waarvan één onder de 
Garenmarkt. Het spoor naar Utrecht zal verdubbeld 
worden, zodat er elk kwartier een trein kan rijden. Meer 
busbanen moeten er komen voor meer bussen. Maar 
wel minder bussen in de Breestraat, zodat de Breestraat 
aantrekkelijker gemaakt kan worden met een nieuw 
wegdek en mooi ontworpen straatmeubilair. Meer 
fietspaden en fietsenstallingplekken, een mooi 
winkelaanbod met een paar grote zaken en daaromheen 
in de stegen, het zogeheten zwerfgebied, leuke aparte 
zaakjes zodat niet zoals nu 50% van de Leidenaren 
gaan shoppen buiten Leiden. 
 
Ondernemen in het Pieterskwartier 
Vervolgens kwam Claudia de Zeeuw, voorzitter van de 
ondernemersvereniging Pieterskwartier, aan het woord. 
Zij betoogde dat de kleine winkels in de stegen met hun 
bijzondere producten het kroonjuweel van de 
binnenstad zijn. Die moeten niet gedwongen worden 
tot sluiting door te weinig toeloop. De marketing kan 
veel beter. De vereniging is nu zelf bezig met het 
ontwerpen van een toeristische plattegrond. Er is al een 
website met informatie gekomen. Daarnaast 
organiseren de ondernemers al sinds een paar jaar 
evenementen die aansluiten bij het karakter van de 
oude binnenstad. Zo zijn er in de zomer een 
ambachtelijke markt en een nostalgische kermis. Die 
gezamenlijke inspanning levert nu al resultaat op. Maar 
er is meer samenwerking mogelijk met het 
Centrummanagement en de gemeente. De stegen 
kunnen schoner, en ook de ondernemers vinden dat de 
bereikbaarheid verbeterd kan worden. 
 
Pieterskerk 
Frieke Hurkmans, directeur van de Pieterskerk, liet zien 
hoe de Pieterskerk als commercieel bedrijf zelfs binnen 
één dag ruimte biedt aan de drie componenten 
onderwijs en wetenschap, economie en cultuur. ’s 
Ochtends hadden studenten in de kerk zitten zwoegen 
op een tentamen, 's middags voerde Frieke overleg met 
ondernemers, daarna had ze een bespreking over een 
concert van het Studentenorkest volgend jaar. De 

Pieterskerk wordt voor allerlei Universitaire 
plechtigheden en activiteiten gebruikt, er worden 
ondernemersdiners gehouden, en jaarlijks worden er het 
Weihnachtsoratorium en de Mattheaus Passion van 
Bach uitgevoerd. Niet voor niets is er kortgeleden een 
plaquette van Jan van Hout in de kerk onthuld. 
 
Studenten 
Tenslotte nam Mark Lubben de microfoon over, als lid 
van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen. Hij 
verbaasde zich er over, dat er altijd gesproken wordt 
over 'Studenten en bewoners', maar studenten zijn toch 
ook bewoners? Zo vroeg hij zich af. Hij zei dat 
studenten het belangrijk vonden om een goed contact te 
onderhouden met de bewoners, al was hij die avond wel 
de enige aanwezige student. Maar gelijk dat hij had.  
 
Informatie per project 
Na de plenaire sessie werd er in verschillende lokalen 
meer informatie over de projecten gegeven, zoals de 
herinrichting van de Breestraat, de parkeergarage aan de 
Garenmarkt, het Openbaar Vervoer, het 
Aalmarkt/Waagblok project, de Stadsgehoorzaal, de 
nieuwbouw van het ID-college en tenslotte de 
studentenhuisvesting aan de Langebrug, op het 
voormalige terrein van de brandweerkazerne.  
 
Reacties op de avond van ondernemers:  
• ‘Het was een hele informatieve avond. Al waren mij veel van de 
projecten bekend, het was heel plezierig er nu een beter overzicht 
van te krijgen. Zo'n avond bevordert ook de cohesie in de wijk. 
Het is voor herhaling vatbaar, het zou fijn zijn als er regelmatig 
zulke avonden georganiseerd zouden worden.’ 
 
• ‘Het was goed georganiseerd. Mijn wens is dat er een betere 
communicatie tussen de verschillende groeperingen uit voort zou 
komen. We moeten elkaar beter op de hoogte houden van ons doen 
en laten, door middel van nieuwsbrieven en dergelijke.’ 
 
Een controversiële bewonersreactie hebben we in de 
rubriek Ingezonden opgenomen. Zelf heb ik informatie 
over twee projecten gemist: de plannen voor een hotel 
op Rapenburg 48, en de bebouwing van het 
Sterrenwachtterrein en de Van der Klauw toren. Daar 
komt binnenkort ook de verbouwing van het 
voormalige politiebureau tot appartementen in de 
Zonneveldstraat bij. 
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Nieuw Arabisch 
muurgedicht 
BEWONERSINITIATIEF      door  Car la  van der  Poe l 
Wie vanaf het Rapenburg naar het Gerecht wandelt, 
komt op de gevel van het koffiehuis aan de 
Papengrachtkant sinds kort oog in oog te staan met een 
gedicht van de moderne Arabische dichter Adonis. Het 
is geflankeerd door horizontale, zachtgele en oranje 
banen, een verwijzing naar het plafond van La 
Mezquita in Cordoba. Los van de fraaie uitstraling is 
het vooral een mooi gedicht, getuige de Engelse 
vertaling die er onder staat. 

 
Foto: Universiteit Leiden 

 
Het gedicht is aangebracht ter ere van de viering van 
400 jaar Arabistiek in Leiden en onthuld op 1 
november j.l. Tegelijkertijd is er door een 
samenwerking tussen de universiteit en uitgeverij Brill 
een boekje verschenen met dertig locaties die een band 
hebben met de Arabische wereld. In Leiden treft men 
sinds vier eeuwen sporen van de Arabische cultuur aan: 
in Leidse musea zoals Oudheden en Volkenkunde 
bevinden zich veel Arabische objecten en de 
universiteitsbibliotheek herbergt veel manuscripten. 
Ook in onze wijk is veel arabica aanwezig. Halve 
maantjes op de gevel van het stadhuis; de gedenksteen 
van wetenschapper en schenker van oosterse boeken 
Scaliger; bij boekhandel Van Stockum aan de 
Breestraat; de Vergulde Turk in het timpaan boven de 
ingang van V&D, en het Snouck Hurgronjehuis aan het 
Rapenburg, waar de gelijknamige Arabiëkenner (1857-
1935) woonde.  
 
 
 
 
 

 

Daar komen de schutters 

HISTORIE   door  Bep Kaste l i jns  
Wie kent niet Koos Speenhoffs lied ‘Daar komen de 
schutters’? Het gaat zo: 
 

“Daar komt de schutterij, 
Met Vaandel en met Pluimen, 

Zij lopen in de rij, 
En kauwen op hun pruimen, 

Wat zijn ze in hun schik, 
Hun neuzen die krullen, 

Zij lopen in de pas, 
Als zoete lieve knullen.” 

refrein. (bis.) 
“Daar komen de schutters, zij lopen zich lam, 

De Mannetjesputters van Amsterdam, 
O, wat een geschitter wat hebben ze een lef, 
Dat komt van de bitter en plichtsbesef.” 

 

  
Koos Speenhoff  (1869 – 1945) en zijn vrouw (foto internet) 

 
De familie Neuteboom 
Op zoek naar mijn familie Neuteboom in het Regionaal 
Archief Leiden kwam ik een lijst tegen met namen van 
mensen uit deze familie die in de negentiende eeuw lid 



 

 

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

  
 

waren van de Leidse schutterij.  Het prikkelde mijn 
nieuwsgierigheid. Dit is wat ik te weten kwam.  
 
De Leidse schutterij 
Vanaf 1578 was er al een schutterij in Leiden. De 
burgemeester stond aan het hoofd en de stadsregering 
benoemde de officieren. Van de schutters werd de eed 
van trouw verwacht. Zo kon het bestuur de schutters 
inzetten bij relletjes en opstanden. Ze moesten de orde 
handhaven. Toch had de gewone Leidse bevolking wel 
het gevoel dat de Schutterij hun organisatie was, want 
de rijken kochten meestal hun schuttersplicht af en 
studenten waren vrijgesteld. Zo kon de schutterij de 
spreekbuis van de gewone burger worden.  
In de Franse tijd, van 1797 tot 1814,  was er geen 
schutterij in Leiden. Daarna was er weer een Leidse 
Schutterij tot 1907. Het was een soort burgerwacht, die 
een militaire taak had in oorlogstijd en een politieke in 
vredestijd. Compleet met geweren, uniform en 
schietoefeningen in de Doelen. In deze periode zaten 
er bij de Leidse schutterij veel Neutebomen. Er is éen 
Neuteboom, die het tot korporaal schopte. Dat was  
Petrus Hendrikus Neuteboom, geboren op 25 april 
1845. Hij was bierbrouwersknecht en werd later 
bierbrouwer. Dat zet me aan het denken: bier en 
promotie maken, hield dat verband met elkaar? Het is 
een voor mij nieuw stukje geschiedenis, waarin mijn 
voorouders een rol hebben gespeeld.  
  

W.J. Boele, 2e luitenant der Leidsche 
Schutterij in 1866 (foto J. Goedeljee 
1866, beeldbank RAL) 

 
Doelenpoort 
Oefenen deed de Leidse 
schutterij in de Doelen, 
het vroegere militaire 
oefenterrein van de stad. 
De Doelenpoort uit 1645 
gaf toegang tot de Doelen. 
Hier was ook een 
magazijn voor wapens en 
uniformen. De poort  is 

nog te bewonderen in het centrum van Leiden aan de 
Groenhazengracht.   
 
De Landstorm 
In het archief vonden we ook nog enkele Neutebomen 
die zich vrijwillig hadden opgegeven voor de 
Landstorm. Bijvoorbeeld Pieter Neuteboom, een 
rechtstreekse voorouder, zoon van Hendrik 

Neuteboom en Elisabeth Arnoldus. Hij meldde zich aan 
in 1832.  
De Landstorm werd opgericht in 1813 en was een leger 
van bewapende burgers ter ondersteuning van het 
gewone leger. De Landstorm werd ingezet in de strijd 
tegen de Fransen, aan het einde van de Franse bezetting 
onder Napoleon. In 1815, toen Napoleon het veld had 
geruimd, werden de eenheden van de Landstorm 
ontbonden.  Tijdens de Belgische opstand vanaf 1830 
werd de Landstorm opnieuw opgeroepen. Deze is toen 
niet in actie gekomen, misschien hebben de burgers wel 
met wapens geoefend. De bedoeling was dus, dat ze 
alleen werden ingezet bij gevechten als het echt nodig 
was. Na 1832 werden de eenheden weer ontbonden.  
 
Bronnen: Regionaal Archief Leiden  
Reageren? E. Kastelijns, telefoon 020 2544982 of  
bep@kastelijns.nl   
 
 

Clariet Boeye  
in gesprek met... 

GRETHA DE VRIES VAN WERK AAN DE WINKEL 
 

 
Gretha de Vries in haar winkel in de Diefsteeg 14, foto Clariet Boeye 

 
Toilettasje van bubbeltjesplastic 
In het kleedhok van het zwembad valt mijn oog op een 
toilettasje. Het is gemaakt van bubbeltjesplastic, omhuld 
door een netje. Wat eenvoudig en mooi. Ik vraag waar 
het vandaan komt. ‘Dat heeft mijn zoon jaren geleden 
gemaakt, op de handenarbeidles van Gretha de Vries. 
Mijn beide zoons hebben jaren bij haar met veel plezier 
op handenarbeid gezeten. Je kent haar toch wel? Ze 
geeft nog steeds les, in een lokaal in de Diefsteeg. Ze 
heeft er sinds aan paar jaar ook een winkeltje.’ 
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Ik ken de winkel. Als ik er langs kom kijk ik altijd wat 
er in de kleine etalage ligt. Maar, moet ik tot mijn 
schande bekennen, ik was er nog nooit naar binnen 
gegaan. Uit schroom? Ja, inderdaad, want binnen zijn 
dikwijls een stuk of wat kinderen aan het werk, onder 
leiding van, zoals ik nu weet, Gretha de Vries. Tijd 
voor een nadere kennismaking, ondanks de kinderen. 
Die zijn bezig met het maken van een vis uit een 
papieren bordje. De vis, eenmaal beschilderd, wordt 
bevestigd aan een ijzeren staafje in een houten plankje: 
zo kan hij heen en weer bewegen. De kinderen roepen 
door elkaar: ‘Gretha, hoe moet dit?’ ‘Gretha kom eens 
kijken...!’ Daartussen loopt Gretha, de rust zelve, van 
de een naar de ander, geeft hier een aanwijzing, reikt 
daar een schaar aan. We maken een afspraak. 
 
Het begin 
‘Als je terugkijkt op je keuzes’, zegt Gretha, ‘zie je dat 
veel bepaald is door omstandigheden.’ Het komt door 
mijnheer Blankenburg van de Witte Rozenstraat, die 
handenarbeid gaf op antroposofische grondslag. 
Gretha's zoon zat er. Maar mijnheer Blankenburg was 
al oud en hield ermee op. Toen kwamen de ouders van 
andere kinderen bij Gretha: kon zij niet de nieuwe 
mijnheer Blankenberg worden?  
 
Jeugd 
Maar eigenlijk is het al begonnen lang voor mijnheer 
Blankenburg. Gretha komt uit een groot gezin. Ze is de 
oudste van elf kinderen. Geen wonder dat ze rustig 
blijft tussen haar pupillen.  Ze is van jongs af aan 
gewend aan veel kinderen om haar heen. Haar vader 
zat in het onderwijs. Hij is met zijn gezin vaak verhuisd. 
Na Gretha's geboorte in 1947 heeft hij vanaf 1948 drie 
jaar in het zendingsonderwijs in Medan op Sumatra 
gezeten. Weer terug in Nederland heeft het gezin op 
allerlei plaatsen gewoond. Gretha kreeg na de HBS-B 
en een opleiding fysiotherapie in Middelburg, en na een 
jaar werken in Vlissingen, een baan op de afdeling 
revalidatie van het Academisch Ziekenhuis Leiden (nu 
LUMC). Sindsdien woont ze in Leiden. Ze ging 
samenwonen met haar partner, een bouwkundige,  in 
het kleinste huisje tegen de Pieterskerk, nummer 13. Ze 
vertelt over tante Pietje en tante Cor, waar je 
boodschappen kon doen zonder meteen te betalen: er 
lag een boekje in een laatje waarin je uitgaven werden 
bijgehouden. Je kon er een belegde boterham kopen. 
Er was toen ook nog een paardenslager in de  
Pieterskerkchoorsteeg.  
 

 
Wereldreis 
Ze kregen twee kinderen, een zoon en een dochter. 
Maar voor de geboorte van de kinderen hebben ze in 
1977-'78 met een groepje van vijf een lange reis 
gemaakt, over land met de trein naar Istanbul, en 
vandaar naar Iran (toen nog Perzië), Pakistan en India. 
Ze hebben drie maanden in Nepal doorgebracht en na 
negen maanden zijn ze weer teruggekeerd. De reis ging 
weer over land. In Afghanistan is Gretha heel ziek 
geworden. Dat is haar bijna fataal geworden. Bij 
terugkomst is ze net op tijd in het Havenziekenhuis in 
Rotterdam gered door een antibioticakuur. Zo'n reis 
vormt je. Ze hadden weinig geld, dus het was geen 
luxereis. Ze heeft ervan geleerd dat je met weinig dingen 
toe kan, dat andere dingen belangrijker zijn dan spullen. 
Die instelling heeft ze nog steeds. 
 
Sociologie en speelgoed 
Rond de geboorte van het eerste kind is Gretha naast 
haar werk als fysiotherapeute, nu in een praktijk in 
Wassenaar, parttime sociologie gaan studeren. Na een 
tijdje gaf ze de baan in Wassenaar op, de afstand was te 
groot. Het gezin was verhuisd naar de 
Burgemeesterswijk, maar toen rijpte het plan om zelf 
met vrienden een blokje huizen te ontwerpen. In die tijd 
konden jonge starters een gunstige premie krijgen voor 
een huis, die je in 20 jaar kon aflossen, de zgn. A+B 
regeling. Die regeling gold ook als je zelf een huis wilde 
bouwen. Ze hadden van de gemeente toestemming 
gekregen voor de open plek aan  de Pieterskerkgracht, 
waar nu het speelplaatsje is. Alle procedures waren 
doorlopen, de plannen waren rond en ook door de 
Welstand goedgekeurd, maar toen kreeg de buurt nog 
inspraak. De bewoners gingen niet akkoord. De 
gemeente moest een andere locatie aanwijzen. 
Dat werd een terrein aan de Binnenoostsingel, waar de 
Ankerfabriek was afgebroken. De Meelfabriek ernaast 
was nog wel in vol bedrijf. Alleen de ruwbouw is door 
een aannemer neergezet, de rest hebben de 
initiatiefnemers allemaal zelf gedaan, om te beginnen de 
binnenmuren en de vloeren. Gedurende die tijd heeft 
Gretha met man en kind negen maanden in de molen 
De Maaltijd in Leiderdorp gewoond. Het was een 
eenvoudig leven, zonder  wasmachine, dus de luiers 
waste Gretha zelf. De molen lag toen nog in de weidse 
polder. Nu staat hij ingeklemd tussen nieuwbouw. 
Tenslotte konden ze een etage huren naast de 
bouwplaats, en zo kon Gretha van daaruit aan het huis 
werken. En 's avonds thuis ging ze speelgoed maken. 
Terugkijkend op de keuzes in haar leven, realiseert ze 



 

 

Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West                       10 

 
 

zich dat ze altijd gebruik heeft gemaakt van de 
omstandigheden. Ze heeft er altijd van gehouden om 
met haar handen te werken, naast studeren en lezen. 
Hoofd en handen  moeten in balans zijn. Maar na het 
kandidaats sociologie is ze met de studie gestopt. Het 
werd te veel met al die bouwactiviteiten en twee 
kinderen. 
 
Werkplaats in de Diefsteeg 
Gretha maakte dus al lang speelgoed. Toen de kinderen 
groter werden ging ze met hen knutselen. Ook 
vriendjes deden mee. Het was dus niet gek dat ouders 
haar vroegen om 'de nieuwe mijnheer Blankenburg' te 
worden, toen hij met zijn handenarbeidlessen stopte. 
Zo is zij in 1993 heel kleinschalig thuis begonnen, op 
de vrije woensdagmiddag met aanvankelijk 
leeftijdgenootjes van haar zoon en niet langer op 
antroposofische grondslag. Het groeide zo snel dat ze 
er al gauw groepjes bij had van verschillende leeftijden 
vanaf 6 tot 12 jaar. Tot haar dochter naar de 
middelbare school ging kwamen de kinderen altijd bij 
Gretha thuis. Toen kon dat niet langer omdat het veel 
onrust gaf in huis. Ook het materiaal nam steeds meer 
ruimte in beslag. Ze ging op zoek naar een andere 
locatie. Dat viel niet mee. Of het was te duur, óf het lag 
teveel achteraf. Totdat Lodewijk van Paddenburgh, 
wiens dochter bij haar op les zat in de Diefsteeg 
verhuisde. Zo kwam ze daar in 1999 terecht.  Al gauw 
had ze daar elke week zes groepen van zes kinderen. 
En er kwamen lange wachtlijsten. 
 
Motivatie 
Gretha vindt het belangrijk om kinderen kennis te laten 
maken met allerlei materialen en hen technieken leren 
om er iets mee te doen. Al doende ontwikkelen 
kinderen zo hun fijne motoriek, ruimtelijk inzicht, 
logisch nadenken en, niet het minste, het plezier om 
zelf dingen  te maken. De eindproducten zijn zoveel 
mogelijk bruikbaar. Een welkome en misschien ook wel 
een onmisbare aanvulling op alles wat kinderen nu op 
de basisschool leren. 
 
Inspiratie  
Ze vertelt dat ze, omdat kinderen soms wel 5 jaar 
blijven komen, steeds nieuwe projecten moet 
bedenken. De projecten moeten in één of twee keer af 
zijn. Waar haalt Gretha inspiratie vandaan? Ze heeft 
een plank vol knutselboeken, maar iets namaken vindt 
ze niet leuk, ze bedenkt alles zelf. Mensen brengen haar 
veel spullen. De verschillende materialen met hun 

specifieke eigenschappen brengen haar op ideeën. Ze 
houdt van de technische kant van ontwerpen en om een 
techniek van het ene materiaal te gebruiken voor een 
ander materiaal.  
 
Werk aan de Winkel 
Haar dochter Roos-Marijn ging, niet verbazingwekkend, 
industrieel ontwerpen studeren in Delft.  Ze 
specialiseerde zich in hergebruik. Na haar afstuderen 
heeft ze van de KLM  afgedankte vliegtuig-trollies 
kunnen kopen. Daar maakte ze verrijdbare ladenkastjes 
van. Roos-Marijn kon via de antikraak een ruimte voor 
opslag krijgen in de gymzaal aan het Pieterskerkplein, 
die ook als werkplaats dienst doet. De kastjes werden te 
koop aangeboden in de winkel.  Zo werd de 
kinderwerkplaats in 2010 ook een winkel: Werk aan de 
Winkel. Als warme broodjes vlogen de kastjes de deur 
uit, wel honderden. Nu is de voorraad bijna op.  
 
Sieraden, tassen, maskers 
Maar inmiddels maken Gretha en Roos-Marijn allerlei 
andere dingen, van gevonden of gekregen materialen,  
zoals boodschappentasjes en zuidwesters van gevonden 
paraplu's, sieraden van fietsbinnenbanden en mandjes 
gehaakt uit groen plastic tuinbindtouw. Ook is er allerlei 
speelgoed, zoals doe-boekjes van textiel, beweegbare 
dieren van steigerhout, grappige handpoppen en -
dieren, enfin, van alles, ook dierenmaskers. Over de 
dierenmaskers vertelt Gretha, dat er onlangs een 
mevrouw binnenliep: jaren geleden had ze voor haar 
zoon zo'n masker gekocht. Hij had het nog steeds en 
had er furore mee gemaakt op Minerva.  Verder zijn er 
handige opvouwbare dozen van kaarten uit oude 
ANWB atlassen, die Gretha vond op de Boekenzolder 
aan de Middelste Gracht, en praktische etuis en tassen 
gemaakt van oude spandoeken van de gemeente. 
Kenmerkend zijn de mooie, eenvoudige stijl van alle 
voorwerpen, de doelmatigheid en de ingenieuze 
constructie. 
 
Toekomst 
Gretha heeft intussen de pensioenleeftijd bereikt, maar 
aan stoppen denkt ze nog niet. Maar hoe de toekomst 
eruit ziet? Nu is Werk aan de Winkel nog half een 
kinderwerkplaats (maandag, dinsdag en woensdag) en 
half een winkel (donderdag vrijdag en zaterdag). 
Misschien dat de nadruk steeds meer komt te liggen op 
'werk vóór de winkel'. Zonder dingen bedenken en 
maken kan Gretha zich het leven niet voorstellen. 
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Werk aan de Winkel, Diefsteeg 14, open op donderdag 
en vrijdag van 12.00-18.00 uur, zaterdag van 12.00-
17.00 uur, www.grethadevries.nl • 
 

Bewoners vertellen 

JOKE VAN DER POEL  door Charlotte Boschma
  
Aan het Rapenburg staat een huis waar de ramen vol 
liggen met knuffels. Links een paard met een kikker en 
een kameel op z’n rug, rechts een olifant, beren en een 
tijger. Achter de deur in de hal liggen de dieren van de 
Fabeltjeskrant opgestapeld. Binnen op de leuning van 
de bank liggen pluchen poezen, een schaapje, hondjes. 
Dit is het domein van Joke, en het is nog maar een deel 
van haar verzameling: “Boven heb ik er nog honderd, 
allemaal gewonnen op de kermis. Ik vind het gezellig, 
ieder jaar komen er een paar beestjes bij.” In de zomer 
zit Joke voor haar deur in een ligstoel met tafeltje en 
kat in de buurt. Er is altijd wel iemand die blijft staan 
om een praatje met haar te maken. Ze kent veel 
mensen, als geboren en getogen Leidse, jarenlang 
werkzaam in de kantine van de universiteit, lid van 
allerlei sportclubs en trouw bezoekster van 
evenementen, inloopavonden en alles wat er in de wijk 
georganiseerd wordt.  
 

 
Joke van der Poel, foto Charlotte Boschma 

 
De familie van der Poel 
Joke is geboren aan de Apothekersdijk. Toen ze 21 was 
verhuisde de familie naar het Rapenburg en daar is zij 
na de dood van haar ouders blijven wonen. De familie 
van haar vader komt uit Leiden. Grootvader Van der 
Poel had huisjes aan de Kolfmakerssteeg en runde 
begin twintigste eeuw het café l’Esperance. De familie 
van haar moeder heette Van Noort en kwam uit de 
Morswijk, die toen nog bij Oegstgeest hoorde. Vader 
was meestertimmerman, haar moeder deed het 
huishouden en was kapster. Ze hadden vijf kinderen, 

eerst vier meisjes, Mary, Joke, Do, Enny en dan nog een 
jongen, Toon. Het was een vrolijk gezin. Ze maakten 
muziek en waren sportief. Zo heeft Toon nog gedrumd 
bij de Franciscusband en waren de meisjes lid van de 
atletiekclubs Victorie en Groen-Wit (waarvan vader zei: 
“er is maar één Victorie en dat is Groen-Wit!”). Thuis 
kon veel: “Met de meiden schoven we in de kamer-en-
suite de meubels aan de kant en speelden we acrobaten 
in het circus. Mijn ouders waren dan publiek”. De band 
met buren was hecht. De familie had een vissersboot, de 
Woelige Bak, waarmee ze in het weekend met buren en 
vrienden naar de Wijde Aa voeren om te vissen. De vis 
was overigens voor de kat. Er werd veel gelachen: “Mijn 
vader was oorspronkelijk een Lodewijker, hij ging naar 
de Lodewijkskerk op de Steenschuur. Toen het gezin op 
de Apothekersdijk ging wonen hoorden we bij de 
Hartebrugkerk, mijn moeder zong daar in het koor. 
Mijn vader bleef bij de Lodewijkskerk en hij zei altijd: 
‘we zijn gescheiden voor de kerk, want m’n vrouw en 
mijn kinderen gaan naar de Hartebrug maar ik ga naar 
de Lodewijk.’” 
 
Naar school en werken 
Joke ging eerst naar de Mariaschool op de 
Haarlemmerstraat en later naar de Christinaschool op 
het Levendaal, daarna naar de huishoudschool aan het 
Galgewater. Het duurde een tijdje voor ze een passende 
baan vond, eerst ging ze bij de schoenenzaak van Van 
Alphen werken, maar dat vond ze niets. Toen bij een 
zeilmakerij en later heeft ze twee jaar bij de nonnetjes in 
het Elisabethziekenhuis aan de Hooigracht gewerkt. 
Schoonmaken, tafeldekken, dat soort dingen. Daar had 
ze het naar haar zin, maar het ziekenhuis werd 
opgeheven. Ze haalde haar diploma ziekenverzorgster 
en werkte vijf jaar in de verpleging. Toen kwam ze bij 
de universiteit terecht, als kantinejuffrouw. En daar 
werkt ze nu al 39 jaar, eerst in de catering en nu bij de 
Repro. “Het is leuk dat ik zo veel mensen heb leren 
kennen, sommige mensen ken ik al jaren. Laatst kwam 
ik een man tegen die me nog uit de Hugo de 
Grootstraat herkende. Daar ben ik in 1974 begonnen, ik 
heb er maar drie maanden gewerkt!” 
Zwemlerares 
Naast haar werk is Joke al veertig jaar zwemlerares bij 
de zwemopleiding van de Leidse Reddingsbrigade. Ze is 
al lid van de Reddingsbrigade vanaf haar zestiende, toen 
ze door een vriendinnetje meegenomen werd om te 
zwemmen. Ze haalde er haar zwemdiploma’s en ging 
uiteindelijk zelf lesgeven. Iedere vrijdag geeft ze drie 
lessen aan kleine kinderen in het Vijf Mei Bad. De 
kinderen zijn soms pas vier en een half, de les heet dan 
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watergewenning. Joke vindt het werken met kinderen 
leuk: “Juf”, zei een meisje dat op de kant bleef zitten, 
“Als je benen niet willen, hoe moet dat dan? Leg het 
maar uit aan m’n moeder, daar luister ik altijd goed 
naar.” Daar moet ze enorm om lachen. Maar de namen 
onthoudt ze niet, zegt ze: “Ze hebben zulke rare namen 
tegenwoordig, Tatort en Splinter. Je ziet geen enkele 
Joke meer!” Zelf zwemt ze ook wel, in de zomer in De 
Vliet. En ze sport bij Vrouwfit. Na een skiongeluk 
waarbij ze haar knie beschadigde durft ze niet meer te 
skieën.  
 
3 oktober 
Joke viert 3 oktober uitbundig. Toen ze klein was 
woonde het gezin natuurlijk middenin het feestgewoel, 
aan de Apothekersdijk. Ieder jaar was het huis vol 
visite, moeder kookte hutspot en maakte soep, de 
kinderen kregen van iedereen een beetje geld om naar 
de kermis te gaan. En ook nu doet Joke nog volop mee 
aan alles. Gekleed in een zelfgebreide rood-witte trui en 
das gaat ze op 1 oktober eerst naar de minikoraal, dan 
op 2 oktober hutspot eten op de Hooglandsekerkgracht 
en snel door naar de Kaasmarkt om mee te lopen met 
de Taptoe. Als meisje liep ze mee met de 
gymvereniging Groen-Wit en nu met de 
Reddingsbrigade. Daarna de stad in, kijken wat er te 
doen is. Dit jaar ging ze naar de pleintaptoe van K&G 
op de Garenmarkt, wat ze geweldig vond. En op 3 
oktober zelf natuurlijk de reveille, haring en wittebrood, 
de optocht en later de kermis. Ze gaat niet in de 
attracties, het enige wat ze doet is de ‘kamelenreis’ 
waarbij je pluche dieren kunt winnen. En tenslotte met 
neefjes en nichtjes naar de historische kermis op het 
Pieterskerkplein.  
 
In haar 3 oktober-trui heeft ze de woorden zoals 
KERMIS, HUTSPOT, DRIE OKTOBER gebreid. 
Thuis ligt op de bank een enorme sprei met daarin 
DRIE OKTOBER HUTSPOT REVEILLE: Joke 
breidt graag en veel. Ze vertelt: “Laatst bij Mevrouw 
Jansen zei een vriendin dat ze achter iemand aan was 
gefietst die een trui had met de woorden Taptoe, 
Kermis, en nog meer, nou ik zei ik weet achter wie je 
fietste, die trui heb ik gebreid! Toen wilde mijn vriendin 
ook zo’n trui. Dus zo brei ik truien. Voor iemand die 
gek is van K&G heb ik een trui gemaakt met op de 
mouwen K&G 80 jaar. Toen ik met een gebroken been 
zat heb ik wel vijf t ruien gebreid”.  
 

  
Joke en haar sprei, foto Charlotte Boschma 

 
De kat van Joke 
Voor het huis zit vaak Mentos, de kat van Joke. Hij kan 
hard schreeuwen en met z’n nagels slaan als 
voorbijgangers hem proberen te aaien. Maar geen kwaad 
woord over haar kat, het is een lieffie, zegt Joke: “Je 
moet ‘m gewoon niet aanhalen als hij dat niet wil. Dat 
willen mensen toch ook niet?” Hij heet Mentos omdat 
hij spierwit was toen hij net geboren was. Hij kreeg later 
wel een kleurtje, beetje beige. De familie van Joke heeft 
thuis altijd katten gehad. Een lapjeskat, Tippie, die toen 
het gezin van de Apothekersdijk naar het Rapenburg 
verhuisde, telkens weer terug naar het oude huis liep. 
En toen Miepie en Poekie.  “Miepie was eigenlijk een 
kater maar mijn vader noemde hem Miepie. Poekie had 
jonkies en lag ermee in een doos, Miepie bewaakte ze. 
Iedere keer als de kleintjes uit de doos wilden klimmen, 
duwde hij ze terug, hij vond het te gevaarlijk. 
Moederpoes Poekie was intussen al weer op pad en al 
weer zwanger…” 
Later kreeg Joke een kat van een professor die dertig 
katten in een schuur had. De professor noemde hem 
Vetnek, maar Toon zei: dan noemen we hem Karel. 
“Karel was zo schuw dat hij een jaar lang boven bleef, 
of beneden achter de bank zat. Alleen bij mij was hij 
niet bang, hij zat op m’n schouder en ik kon hem aaien. 
Met Oudjaar had ik kalmeringspilletjes voor hem om 
hem rustig te krijgen. Alle andere katten waren na een 
uur al onder zeil, maar Kareltje bleef de hele nacht 
wakker. Tot hij om drie uur ’s nachts opeens omviel en 
sliep. Zo gestrest was hij.” 
 
De mensen in de buurt klagen nogal over bepaalde 
zaken, maar Joke ergert zich niet zo snel. Zo heeft ze 
zelfs een zwak voor meeuwen, waarschijnlijk als enige in 
de binnenstad. Ook ergert ze zich niet aan de studenten. 
Ze moet erg lachen om stunts die ze uithalen, zoals met 
een hele jaarclub naakt in het Rapenburg springen, of 
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verkleed over straat lopen brallen: “Misschien komt het 
omdat ik vroeger in de kantine altijd met studenten te 
maken had. Vooral de jongens waren altijd erg aardig, 
die kwamen gezellig kletsen. De meiden waren 
moeilijker, die verwachtten voor iedere beker thee een 
schone beker.”   
Zo midden in het rumoer van de stad voelt Joke zich in 
haar element: “Zie je mij in een flatje? Ik ga hier nooit 
meer weg!”. En gelijk heeft ze, een echte Leidse hoort 
in het hart van Leiden. • 
 

Dieren in de wijk 

DE SPRAAKZAME EKSTER door  Jacques  van Alphen 

 

 
De ekster, foto internet 

 
Vijftig jaar geleden was de ekster nog geen stadsvogel, 
maar bij uitstek een vogel van het platteland. De 
intensivering van de landbouw en het gebruik van 
pesticiden hebben van de ekster een stadsbewoner 
gemaakt. De uittocht van het platteland is het gevolg 
van voedselgebrek. De ekster voert zijn jongen vooral 
grote insecten, zoals kevers en rupsen. Die voedselbron 
is er schaars geworden en dat maakt het moeilijk om er 
jongen groot te brengen. Dat wil niet zeggen dat er nu 
in stedelijke gebieden meer kevers en rupsen te vinden 
zouden zijn, in tegendeel, maar de ekster, een zeer 
intelligente vogel, heeft snel geleerd dat het voedsel dat 
mensen bewust of onbewust in hun omgeving 
achterlaten heel geschikt is om kinderen mee groot te 
brengen.  
 
Sociaal Netwerk 
Anders dan bij de kauw, een naaste verwant van de 
ekster, zoeken eksters hun voedsel niet in grote 
groepen. Toch zijn eksters heel sociale vogels. In het 
winterseizoen slapen ze samen in groepen van soms 
wel honderd individuen. Dit vergroot hun veiligheid, ze 
kunnen elkaar waarschuwen als er een roofvijand 

aankomt. Dat ze een groot netwerk van soortgenoten 
onderhouden, kun je ook in de broedtijd vaststellen. 
Dan zit weliswaar ieder paar in een eigen territorium, 
maar wanneer een van de eksters een havik, een kat  of 
een uil ontdekt, dan roept hij zijn soortgenoten, die dan 
aan komen snellen om de vijand uit te schelden of weg 
te jagen. Na een korte nabespreking gaat iedereen weer 
terug naar eigen erf. 
 
Dating Site 
In het vroege voorjaar komen alle eksters uit een gebied 
samen. Hun gedrag suggereert dat deze bijeenkomsten 
de functie van een huwelijksmarkt hebben. Dit is al 
door Darwin beschreven, maar toen was nog niet 
bekend dat eksters monogaam zijn en paren vormen 
voor het leven, dat zo’n 15 tot 20 jaar kan duren. Ook al 
gevormde paren komen op de voorjaarsbijeenkomsten, 
mogelijk uit nieuwsgierigheid over wie met wie gaat. 
Eksters kiezen hun partner op basis van uiterlijke 
kenmerken. Hoe langer de staart en hoe groter het witte 
veld op de vleugel, hoe meer een ekster gewild is als 
partner. Belangrijk is ook dat de staart niet beschadigd 
is. Eksters met lange gave staarten en grote witte velden 
op hun vleugels blijken beter bestand tegen ziekten, ze 
bouwen grotere nesten en brengen meer jongen groot. 
Dus de uiterlijke kenmerken adverteren de kwaliteit van 
een potentiële partner. 
 
Trouw? 
Ook al hebben biologen vastgesteld dat eksters 
monogaam zijn, zelf zijn ze daar niet zo zeker van. In de 
periode vlak voor en tijdens het leggen van de eieren, 
bewaken de mannetjes hun vrouwtjes en jagen ieder 
ander, meestal ongepaard mannetje weg om te 
voorkomen dat het vrouwtje met een ander paren zou. 
 
Bouwkosten 
Het nest van eksters wordt meestal hoog in een boom 
gebouwd. Het heeft een overkapping die helpt het nest 
tegen rovers te beschermen. Het nest wordt gebouwd 
van takken die in de omgeving worden verzameld. Een 
bioloog met wel erg veel geduld, die kennelijk niets 
beters wist te doen, heeft geteld dat de eksters om een 
nest te bouwen 2564 keer heen en weer moesten vliegen 
om takken te halen en dat ze daarvoor in totaal 276 km 
moesten vliegen. Gezien de hoeveelheid werk om zo’n 
nest te maken is het niet zo verbazingwekkend dat de 
beste paren de grootste nesten maken. Oudere paren 
bouwen niet altijd een nieuw nest. Soms wordt het oude 
nest gerenoveerd. Als ze wel een nieuw nest maken 
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breken ze soms het oude nest af en gebruiken het 
materiaal voor hun nieuwe nest. 
 
Praatgraag en slim 
De Franse naam van de ekster is pie bavarde, de 
spraakzame ekster. Eksters lijken inderdaad veel met 
elkaar te praten. Overal waar ze samenkomen, of het 
nu om te slapen is, of om een partner te kiezen of om 
samen een roofvogel uit te schelden,  ze zijn altijd met 
elkaar in gesprek.  
Eksters hebben met mensen, chimpansees, bonobo’s, 
raven en dolfijnen gemeen dat ze zichzelf kunnen 
herkennen als je ze een spiegel voorhoudt. Dit 
vermogen dat andere dieren missen wordt gezien als 
een blijk van hoge intelligentie. Eksters herkennen ook 
individuele soortgenoten, sterker nog, ze herkennen 
individuele mensen. Veldexperimenten hebben 
aangetoond dat eksters eerder vluchten, als er een 
onbekende nadert, en dat ze iemand die ze vaker 
hebben gezien en beoordeeld als ongevaarlijk, veel 
dichterbij laten komen. Het is maar dat u het weet: de 
eksters houden u in de gaten, ze weten wie u bent, en 
ze weten ook of, en hoe vaak, u voer verstrekt! 
 
Reputatie 
Het is maar goed dat Gioachino Rossini al in 1868 
overleden is, eksters zouden hem zeker herkennen en 
ze hebben nog een appeltje met hem te schillen. Zijn 
opera La gazza ladra (de diefachtige ekster) heeft geheel 
onterecht de mythe verspreid dat eksters  gouden en 
zilveren voorwerpen stelen. Na Rossini duikt de mythe 
koppig steeds weer opnieuw op in de literatuur, zoals 
bijvoorbeeld in het Kuifje-album “De juwelen van 
Bianca Castafiore”, zonder dat er enige evidentie 
bestaat dat eksters dit daadwerkelijk zouden doen. U 
kunt dus de ramen open laten en genieten van deze 
slimme en praatgrage stadsvogel. • 
 

  
De ekster, foto internet 

 

Historie 

door  Hans Hees t ermans  
 
De Lakenhal.  In de 19de eeuw kon de bezoeker van 
de Lakenhal op zondag van twaalf tot vier gratis naar 
binnen . De zondag was dan ook de drukst bezochte 
dag van de week. Twee politieagenten liepen er dan 
door het museum om orde te houden. Toen op een 
zondag één van de schilderijen beschadigd bleek te zijn, 
stelde de museumcommissie (voluit De Commissie voor 
de bewaring van voorwerpen van waarde of belangrijk 
voor de oudheidkunde en de geschiedenis der kunst) 
voor om ook op zondag een toegangsprijs te vragen en 
wel: 5 cent. De gemeente nam het advies niet over. Ook 
op 3 oktober was ’t een drukte van belang. Zes agenten 
moesten proberen ’t publiek in de hand te houden. En 
er werden hekken geplaatst om te voorkomen dat het 
publiek de dienstruimten binnen zou dringen. De 
commissieleden bleken helemaal niet blij te zijn met al 
die drukte. ‘Daardoor kan men niet genieten van de 
kunst en er komt stof op de schilderijen.’ 
 
Kissie. In een groot deel van Zuid-Holland zegt men 
niet koekje maar koekie, niet vaasje maar vaasie en niet 
kaakje maar kaakie. Volgens die wetmatigheid dat de 
verkleinvorm -je in deze woorden -ie luidt, kunnen we 
uitrekenen dat kistje in het Zuid-Hollands als kissie zal 
worden uitgesproken. (Overigens: niet in alle woorden 
is de –je een –ie, denk maar aan paarretje voor paardje 
en aan vrrindje voor vriendje. Er zit een regelmatigheid 
in, maar daar kom ik later nog wel op terug). In Leiden 
heet een krat bier ook wel een kist bier, of liever een 
kissie bier. Goed, een paar mannen kopen zo’n kissie 
bier en posteren zich op en om dat krat. In die 
behaaglijke houding wordt de hele kist in een mum van 
tijd soldaat gemaakt. Die drankorgels worden naar hun 
zitplaats kissiesvente genoemd en daaraan danken we de 
uitdrukking hèi zùip as ’n kissiesvent. 
 

Louis Marie de Laat de 
Kanter werd op 14 juli 1880 tot 
burgemeester van Leiden 
benoemd. Hij was een 
eigenzinnig man met een sterk 
karakter. Ondanks tegenwerking 
heeft hij veel tot stand gebracht. 
Na driekwart eeuw plannen 
maken voor het terrein van de 

buskruitramp (de grrote Rruïne) werd in 1883 het 
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gebied bebouwd met het gymnasium aan de 
Douzastraat en de Meisjes-HBS aan de Garenmarkt. 
Daar tussenin kwam het Van der Werfpark. Hij liet de 
Vierde Binnenvestgracht dempen  en dat maakte het 
mogelijk om het Plantsoen en de Plantage met 
herenhuizen te bebouwen. 
En…hij heeft de sloop van het Gravensteen en de 
Waalse Kerk kunnen tegenhouden. Barbaarse leden van 
de gemeenteraad vonden dat maar nutteloze, sombere 
gebouwen. 
Weddesteeg 17. Op het terrein van de voormalige 
Kweekschool voor de Zeevaart stond de in 1575 
gebouwde houtmolen De Pelikaan van Harmen 
Gerritsz. Van Rijn. Zijn zoon Rembrandt Harmensz. 
werd op 15 juli 1606 in deze molen geboren. Nadat in 
1762 vestwal en molen verdwenen, werden er kazernes 
en huizen gebouwd. In de jaren ’50 van de vorige eeuw 
was Weddesteeg 17 eigendom van de Nederlandse 
Rotogravure Maatschappij. In de gevel was toen al een 
steen aanwezig met de tekst: HIER WERD 
GEBOREN OP DEN 15DEN JULI 1606 
REMBRANDT VAN RIJN. Na afbraak van het 
Rotogravure-complex verrees er moderne 
woningbouw: de gevelsteen werd geplaatst in nr. 27; 
veel toeristen nemen toch een foto van de steen. 
  

 
De Molen bij de Weddesteeg, waar Rembrandt werd geboren (afbeelding 
Internet) 

 
In 1455 zijn de Hoekse en Kabeljauwse twisten in 
volle gang. Ook in Leiden. Er zijn talrijke 
ordeverstoringen en het aantal vernielingen, vooral ’s 
nachts, neemt dramatisch toe. Het gerecht tracht orde 
en rust te herstellen door steeds zwaardere bedevaarten 
en lange verbanningen voor de raddraaiers. Voor 
Hoekse en Kabeljauwse kreten worden de daders op 
bedevaart naar Rome gestuurd, net als voor het zingen 
van ‘partijlike liedekijns’. Het verspreiden van valse 
geruchten is kennelijk minder erg; daarvoor is een 
bedevaart naar Einsiedeln (Duitsland) ver genoeg. 

  
Gelderse troepen 
belegeren tegen 
het einde van de 
Hoekse en 
Kabeljauwse 
Twisten in 1512 
Amsterdam 
(afbeelding 
Internet)  
 
 
 

Op de 22ste juli 1573 kwam de priester van Mariënpoel 
opnieuw naar Amsterdam en vertelde ons dat de Leidse 
bevolking nauwelijks klaagde, ook al maakte ons leger 
(het Spaanse leger, HH) melding van grote nood. Ze 
hadden tot spot van het leger van de koning een bezem 
op hun vestingwal gezet met een vlaggetje eraan. Dit 
kon maar op één manier worden opgevat. Het was alsof 
ze hadden uitgeroepen:”Wij bekommeren ons niet om 
jullie, want wij zouden u desnoods met een bezem van 
onze stad verjagen, als we dat zouden willen.” Uit 
overmoed schoten ze dikwijls op het leger.” (Uit het 
dagboek van broeder Wouter Jacobsz, die uiteraard, als 
katholiek, tegen Willen van Oranje was). 
 
Het Waaggebouw dateert uit 1657. Het is een ontwerp 
van Pieter Post. De reliëfs zijn van Rombout Verhulst. 
In de Waag kon je allerlei goederen laten wegen door 
officieel aangestelde waagmeesters. In de 17de en 18de 
eeuw vertrokken vanaf de nabijgelegen kades van de 
Mare en Oude- en Nieuwe Rijn de trekschuiten naar 
Rotterdam, Haarlem en Amsterdam. Het was daardoor 
een goeie plek voor boekverkopers van onderhoudende 
lectuur voor onderweg. Een van hen was Wollebrand 
van der Pot, boekverkoper ‘op het Rotterdamse veer, bij 
de Waeg’. Hij verkocht in 1690 onder meer het 
satirische tijdschrift De Amsterdamsche Mercurius. 
 
Er is een oud raadsbesluit van 18 oktober 1845. 
Daarin staat vermeld dat “enkele bezoldigde stedelijke 
ambtenaren zich hebben veroorloofd” in een van de 
randgemeenten te gaan wonen. Dat kan natuurlijk niet. 
De Raad is dan ook van mening “dat het belang der 
stad…medebrengt dat stedelijk ambtenaren door hunne 
inwoning* bevorderlijk zijn aan de welvaart hunner 
mede-ingezetenen en van de stedelijke kas, 
onverminderd de bijzondere bezwaren welke in 
derzelver verwijderde woonplaats voor de algemeene 
dienst gelegen zijn.” 
 
*Inwoning = het wonen in de stad Leiden. 
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In 1960 waren er in Leiden 36.000 hervormden, van 
wie ruim 12.500 door eigen keus tot de belijdende 
lidmaten behoorden. Het gemiddelde aantal 
kerkgangers per zondag lag echter niet hoger dan 3000. 
De gezamenlijke rooms-katholieke parochies telde in 
dat jaar 33.000 zielen, van wie ruim 7000 niet als 
praktiserende leden kunnen worden aangerekend.  
In 1947 gaf 17 % van de Leidse bevolking op niet meer 
te behoren tot een kerkelijk gemeente. In 1891 was dit 
nog maar 1 %.  
 
Rapenburg 107-111 is het voormalige fabrieksgebouw 
van het textielbedrijf Van Cranenburg en Heringa uit 
1948.  Boven de toegangsdeur bevindt zich een grote 
vierkante gevelsteen, waarop het familiewapen van 
Heringa en daaromheen de werkzaamheden in de 
wolnijverheid. In het randschrift de tekst: KEVEREN 
(scheren)-WASSEN-KAMMEN-SPINNEN-
TWIJNEN-VERVEN-OPMAKEN-BREIEN-1873-
1948. 
 
De kleine bioscoop Casino op de Hogewoerd bleef 
tijdens de bezetting onder Leidse leiding en neemt ook 
wat de programmering betreft een opmerkelijke plaats 
in. Veelvuldiger dan in de grote bioscopen worden hier 
Nederlandse films van voor de oorlog gedraaid, in twee 
gevallen zelfs nadat ze al door de Duitse filmkeuring 
verboden waren. Op 6 december 1940 draaide de in de 
Eerste Wereldoorlog spelende populaire militaire 
klucht De Big van het Regiment, die al op 30 juli 
verboden was. Bij een tweede strengere keuring in de 
loop van 1943 werd ook de film Boefje verboden. Het 
verbod ging in op 3 november 1943. De film draaide 
nog op 23 november in Casino. • 
 

Bewoners vertellen 
HERINNERINGEN AAN STUDENT NOUT WELLINK 
door  Manue l  Kneepkens 
 
Wellink in 1964 
Er is een hectische periode in ons beider leven geweest 
dat Nout Wellink en ik elkaar vrijwel dagelijks zagen. In 
1964 was ik vierdejaars rechtenstudent in Leiden. De 
(toen nog) katholieke studentenvereniging Augustinus 
zocht een nieuwe praeses (voorzitter), en men vond, 
dat ik dat moest zijn. En ja, ik was toen nog katholiek.  
Maar nu nog de rest van het bestuur... Ik drong nogal 
aan op een sterke quaestor (penningmeester) naast mij. 
Want dichters hebben een weinig gelukkige hand in 

geldzaken. Het is niet anders. En het is nooit anders 
geweest. 

 
Nout Wellink nu, foto internet 

 
De pastoor van de studentenparochie, tevens moderator 
van de vereniging – ja, dat had je toen nog, grote 
klerikale bemoeizucht…een laatste restant Rijk Rooms 
leven-- kwam met Nout Wellink op de proppen. 
‘Hoeveelstejaars is die, vroeg ik?’  
‘Tweedejaars,’ zei de moderator.. 
‘Wat!’ riep ik: ‘Ik ga toch niet het geld van de vereniging 
aan een tweedejaars uitbesteden! tweedejaars Wellink! 
Dat wordt een ramp!’ 
Want--het is misschien moeilijk voorstelbaar voor u, 
lezer--of je tweede of vierdejaars was,  dat was  in dat 
gesloten studentenbolwerk Leiden toentertijd een 
levensgroot verschil. Het Jaarverschil. En dat is het 
eigenlijk nu nog.  
‘Nou dan moet Nout Wellink maar assessor (gewoon 
bestuurslid) worden!’ zuchtte de moderator. Want hij 
besefte dat opboksen tegen het dogma van het 
Jaarverschil zinloos was, zelfs voor een Man Gods.. En 
zo geschiedde. 
Op een zonnige zomeravond in 1965  nam de 
moderator, die tot prior bevorderd was van het 
Dominicaner klooster in het Brabantse Cuijck, afscheid 
van Leiden. Daartoe had hij een receptie bij hem aan 
huis belegd. Uiteraard was het Augustinus bestuur 
uitgenodigd. 
Nout Wellink had aangekondigd later op de receptie te 
komen. Die arriveerde dus op de Studentenpastorie aan 
het Rapenburg toen ik daar al vertrokken was naar een 
andere afspraak. Ja, praeses van een (Leidse) 
studentenvereniging, dan ben je een druk  baasje. Wat er 
toen heeft plaatsgevonden? In de loop der tijd zijn 
daarover twee versies in omloop geraakt. 
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Versie een 
Wellink was die  dag met zijn vriendin Joyce in 
Noordwijk naar het strand geweest. Toen hij eindelijk 
bij de studentenpastorie arriveerde, bleek de drank op! 
En stond iedereen op het punt, al dan niet 
aangeschoten, naar huis te gaan. Nout had volgens 
eigen zeggen die dag nog geen druppel gedronken. En 
inmiddels grote dorst gekregen, want het was een 
warme, zeer warme zomerdag. Maar geen nood. De 
abactis I  ( plechtige naam voor secretaris) Hanneke  
had haar kamer aan de Vliet, het grachtje dat precies 
tegenover de Studentenpastorie in het Rapenburg 
uitkomt. En op die kamer stond nog een volle fles rode 
wijn. Die mocht Nout gaan op halen om op te 
consumeren.Om daar te komen, zou Wellink 
normaliter een klein stukje naar rechts moeten lopen, 
de brug tegenover het Academiegebouw oversteken, en 
dan zo’n vijftig meter links aan de overkant van het 
Rapenburg  terug naar de Vliet. Maar de brug was in 
reparatie. Het middenstuk was weg.  De toegang was 
met een ijzeren hek afgesloten. Je zou dus een 
gigantische omweg moeten maken via de volgende 
brug, tenzij …. je natuurlijk het Rapenburg zou 
overzwemmen.  
Naakt in het Rapenburg springen gebeurde met enige 
regelmaat door luidruchtige, dronken corpsleden,  maar 
ja die waren van God los! Nout Wellink daarentegen 
was een kuise katholieke jongen. Dat hij zomaar op 
klaarlichte dag publiekelijk geheel en al uit de kleren 
zou gaan, was absoluut uitgesloten.  Maar…Nout had 
onder zijn kleren zijn Noordwijkse zwembroek nog 
aan!.Hij kon zich dus rustig uitkleden  zonder zijn 
piemel aan onbescheiden blikken bloot te stellen en 
vervolgens in het water  springen. En zo geschiedde. 
 
Versie twee  
Het Augustinus bestuur begeeft zich, inclusief Nout 
Wellink, van de Studentenparochie op de terugweg naar 
het Eigen Huis. Zo heette het onderkomen van 
Augustinus, gevestigd op Rapenburg 24. En zo heet het 
nu nog. Niet alleen de brug over de gracht, maar ook 
heel het straatdek aan de rechterkant van het 
Rapenburg was op dat moment opgebroken. Er lag bij 
wijze van trottoir een smalle plank op het mulle zand. 
Nout  Wellink beweerde, eigenzinnig als altijd--althans 
zo gaat deze versie--dat hij blindelings het Eigen Huis 
kon bereiken. Dit zou hij bewijzen door  met de ogen 
dicht het plankier te volgen. Men wedde met hem om 
een fles wijn dat hij dat niet kon. Maar, helaas, het 

plankier maakte onverwacht een bocht richting gracht. 
En voor zijn medebestuurleden het in de gaten hadden, 
lag de toekomstige president van de Nederlandse Bank 
in het water. Dat was in eerste instantie natuurlijk reden 
tot vrolijkheid. Altijd leuk het slapstick-leed van een 
ander. Het Rapenburg is niet diep. Je kunt er 
onmogelijk in verdrinken. Niets aan de hand, dus!  
 
Gevolgen 
Daarin vergiste men zich. Want beide versies zijn het in 
elk geval ééns over wat er vervolgens gebeurde. 
Eenmaal te water stiet Nout Wellink zijn knie open aan 
een van de vele fietswrakken die daar op de bodem van 
het Rapenburg liggen te wachten op het einde der 
tijden. Het water van het Rapenburg is al eeuwen vrijwel 
stilstaand. Het wemelt daardoor van bacteriën van het 
obscuurste soort! Moeizaam op de wal gekrabbeld, 
klaagde Nout over pijn. Zijn knie bleek vreemd blauw 
op te zwellen. Abactis I  besloot hem achterop haar fiets 
naar het Academisch Ziekenhuis  te brengen. En daar 
gooide een waarschijnlijk overwerkte medische assistent 
achteloos een verbandje om de knie en bonjourde hem 
zonder boe of bah de poort uit. Die dronken studenten 
ook altijd, die zo nodig alsmaar in het Rapenburg 
moeten springen! Die nacht had Nout hoge koorts en 
bleek zich van de pijn nauwelijks meer te kunnen 
bewegen. Huisgenoten belden zijn ouders in Den Haag 
uit bed en die hebben hem toen opgehaald en naar het  
toenmalige Johannes à Deo-ziekenhuis aan het 
Westeinde in Den Haag gebracht. Want in het Leids 
Academisch ziekenhuis hadden zijn ouders geen enkel 
vertrouwen meer.  
 Wat bleek het geval? Wellink had in het Rapenburg een  
hele foute bacterie opgelopen, waartegen geen remedie 
in Nederland voorhanden was. Het antibioticum moest 
uit Amerika komen.   
En toen dat uiteindelijk kon worden toegediend, bleek 
zijn knieschijf al door die gruwelbacterie geheel en al 
opgegeten! De rest van zijn gebeente kon men redden. 
Sindsdien gaat Nout Wellink door het leven met een 
stijf been. En dat is niet zijn enige leed…Hij lijdt ook 
nog eens aan migraine. De Nederlandse Vereniging van 
Migrainepatiënten heeft hem zelfs tot Beschermheer 
uitgeroepen. Wellink vertolkt in die kringen immers een 
voorbeeldfunctie: dat je toch ondanks je migraine-
handicap het ver in de wereld kunt brengen… 
Voor Nout Wellink was de bancaire crisis wel zeer 
letterlijk een hoofdpijndossier. 
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Uiteraard ging ik hem toentertijd in het Johannes à 
Deo-ziekenhuis opzoeken. Let wel, hij lag daar toen 
half  dood te gaan! Doktoren hadden zijn ouders 
gezegd, dat enkel omdat Nout eenentwintig was, dus 
jong en sterk,  ze hem konden redden. Het lichaam van 
een dertigjarige had het al niet meer gehaald. Ik kom 
zijn kamer binnen. ‘Zo, kom je mij opzoeken!’, zei 
Nout. En ofschoon Nout Wellink dus half te sterven 
lag, wist hij het laken van zijn zieke been te trekken. En 
daar zag ik hoe door een ontelbaar aantal kleine 
katheters groen pus werd weg gedraineerd-- het 
geïnfecteerde bloed! Ik stond zo weer op de gang! 
Achter mij een rochelende, honende lach. Ja, dat vond 
die doodzieke leuk! Om mij zo te laten afgaan!. Een 
groot gevoel voor zwarte humor, laten we het daar 
maar op houden. 
 
Metaforen 
En zijn er ook  uit het bovenstaande metaforen te 
destilleren? Jazeker.  
Een: de metafoor van de val  
Zoals de toekomstige president van de Nederlandse 
Bank toentertijd in het zwarte water van het Rapenburg 
tuimelde, zo tuimelde in 2008 heel ons bancaire stelsel 
mondiaal in een zwart gat. 
Twee: de metafoor van het herstel  
Nout Wellink krabbelde er uiteindelijk weer bovenop, 
maar… zijn knieschijf bleek hij blijvend kwijt. Ook ons 
bancaire stelsel zal wel weer omhoog krabbelen. Ten 
koste van vele miljarden. Die zijn wij met z’n allen 
blijvend (?) kwijt." • 
 

Projectontwikkeling 

ALLES TEGELIJK OP DE SCHOP        door  Jan Pie t er s 
 
Breestraat, Boommarkt, Aalmarkt, Garenmarkt, 
Langrbrug en Stadsgehoorzaal  
Om te proeven wat alle gemeentelijke plannen voor de Breestraat 
en omgeving voor onze wijken betekenen organiseerden de 
wijkverenigingen Pieters- en Academiewijk en Hogewoerd e.o. een 
informatieavond. Bewoners, gemeente, citymanagement, ROC ID 
College, winkeliers en bedrijven deden eraan mee. De opkomst 
was groot, de discussie geanimeerd, soms heftig. De gepresenteerde 
projecten waren: de Parkeergarage Garenmarkt, Hoogwaardig 
OV, Herinrichting Breestraat, Nieuwbouw ID College, 
Studentenhuisvesting Langebrug, verbetering Aalmarkt, 
Boommarkt, Waagblok en V&D, en de Stadsgehoorzaal.  

Waarom zo’n avond? Wij wilden weten hoe we er bij alle 
werkzaamheden voor kunnen zorgen dat het in onze wijken 
leefbaar blijft. Ook  wilden we een indruk op doen van de 
verschillende opvattingen. Daar worden we immers vaak op 
aangesproken. Hieronder een beeld van de discussie zoals het 
bestuur die heeft ervaren. 
 
Ingrijpende facelift 
Op de Aalmarkt  gaan  V&D, De Waag  en het 
Stadsgehoorzaal complex op de schop. Er komen  meer 
winkels in en rond de Breestraat, een paar grote, 
ondergrondse fietsenstallingen, een iets andere Noord-
Zuid fietsroute, en  nieuwbouw voor  ROC ID College 
op de Boommarkt. Dat betekent een toeloop van 
fietsers die straks ook door de Breestraat gaan. Die 
krijgt net als Boommarkt en Aalmarkt een facelift. Ook 
V&D krijgt een luxere uitstraling. Het zijn spannende 
klussen, tekeningen uit 1600 laten ontbrekende 
fundamenten zien, die de aannemers van toen ‘vergeten’ 
zijn om aan te leggen. Gevaarlijk als je grondig aan het 
verbouwen bent.  Aan de Langebrug worden ook nog 
eens 300 nieuwe studentenwoningen gebouwd. Bij 
studenten horen fietsen en veel plezier in het leven,  en 
dat niet alleen overdag. Dat zal de sfeer  terdege 
beïnvloeden.  
  

 
Indruk van de Boommarkt  nieuwe stijl met de geplande nieuwbouw van 
ROC ID College 

 
Gordiaanse knoop 
Het is niet alleen zo dat de Breestraat mooiere gevels 
krijgt, de inrichting van de straat wordt ook nog eens 
toegesneden op een aangenaam verblijf: winkelen, wat 
eten of drinken, ander groen, andere verlichting en 
plaveisel dat ononderbroken van gevel tot gevel loopt, 
dus zonder stoepranden en zo. De herinrichting,  is een 
groot en al langlopend project. Ervaringen in andere 
steden tonen dat vandaag de dag vooral ‘onthaaste’ 
straten aantrekkelijk zijn voor winkelend publiek. Het 
nieuwe winkelen vraagt een aangename, ontspannen 
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sfeer. Dat vergt dus minder bussen en  liefst geen 
scooters of auto’s in de straten. En fietsers die zich 
voor de verandering aan de regels houden.  
 
Verkeersknooppunt 
Leiden is een verkeersknooppunt, dat is de stad altijd al 
geweest. En de Breestraat is nou eenmaal de kortste 
weg van zuidoost naar het station. Daar geen gebruik 
van maken is voor de doorgaande reiziger, en Arriva 
een kostenpost. Wel een die opweegt tegen de 
voordelen, ook economische. Aan minder bussen 
wordt samen met 
de provincie gewerkt. Over een paar jaar moet dat het 
geval zijn. Of dat gaat lukken? De tijd zal het leren. 
 
Nieuwe bezoekersparkeerplaatsen  
De nieuwe ondergrondse parkeergarage aan de 
Garenmarkt zal plaats moeten bieden aan de vele, 
gemotoriseerde stadsbezoekers. Niet voor 2019, want 
de twee jaar durende bouw zal pas in oktober 2017 
beginnen. Eind november nam de gemeenteraad het 
uitvoeringsbesluit. Rond die garage spelen nog steeds 
veel vragen. Zijn er wel zoveel extra parkeerplaatsen 
nodig? Wat voor effect heeft de garage op het op straat 
parkeren en de tarieven? Kan de aanleg zonder de oude 
bomen op de Garenmarkt  te kappen? En wat zijn de 
gevolgen voor de bewoners en het verkeer nu de in- en 
uitrit in de Korevaarstraat komen? Dat wordt een 
obstakel voor de bussen, die zullen om moeten rijden 
over de Oranjeboomstraat. Afschaffing van het 
straatparkeren op de Garenmarkt, de markt betrekken 
bij de herinrichting van de Breestraat en er een 
parkachtig Korevaarplein van maken zouden wat goed 
kunnen maken, maar dat zit nog niet in de plannen. 
Dat is nog niet alles. Er zijn plannen voor een hotel op 
het Rapenburg 48, en bebouwing van het door de 
sloop van de Van der Klaauwtoren vrijgekomen terrein 
bij de Sterrewacht. Welke invloed heeft het Singelpark? 
Er komt een hoop tegelijk op onze wijken af, het zijn 
interessante tijden. 
 
Leiden blijft zichzelf 
De Breestraat verandert, maar Leiden blijft zichzelf. De 
stad kent een aantal karakteristieken die niet zullen 
veranderen. Altijd al strategisch gelegen aan de Rijn, 
maar ook aan de Noord-Zuid verbinding door Holland. 
Sedert Willem van Oranje hier de universiteit vestigde 
heeft die een groot stempel gedrukt op de stad. Leiden 
is er levendiger door, heeft meer musea, internationale 

contacten en is meer internationaal ingesteld dan een 
gemiddeld provinciestadje. Jan van Hout zag al in dat 
wetenschap en cultuur belangrijke pijlers zijn voor de 
Leidse economie. Die wordt ook nu nog sterk bepaald 
door studenten, dienstverleners, de (medische) zorg en 
instellingen van cultuur en onderwijs zoals de 
universiteit, het Bioscience park, musea, de Pieterskerk 
en de beide ROC’s. Ook transportknooppunt zijn is een 
constante factor in de Leidse geschiedenis. 
 

 
Doorgangsroute 
Onder meer aan de functie van transportknooppunt 
heeft Leiden in het begin van de vorige eeuw een groot 
regionaal winkelcentrum overgehouden. Daar lijkt nu 
verandering in te komen door Internet.  Het doelgericht 
naar een winkel gaan om een bepaald product te kopen 
wordt minder. Landelijk verdwijnen er al veel winkels, 
maar dat wil niet zeggen dat ze ook uit de Leidse 
binnenstad weggaan. Winkelen verandert van karakter, 
maar plezierig verblijf, verrassing, en combinatie met 
andere ‘uitjes’ worden belangrijker. Om een 
aantrekkelijk winkelgebied te blijven moeten we wel iets 
doen, het gaat niet vanzelf. Doelgericht inspelen op de 
behoeften van het veranderende kooppubliek is nodig, 
en dan blijft Leiden een aantrekkelijke binnenstad. De 
exploitatie van de nieuwe parkeergarage heeft dan ook 
meer kans.  
 
Conflicterende en elkaar ondersteunende belangen 
Al deze projecten hebben aspecten die botsen met 
andere, gewenste ontwikkelingen. Wat doen we met de 
grote aantallen studenten van het ID College? Staan die 
straks massaal een sigaretje te roken in de Breestraat? 
Waar blijven hun fietsen? Het zou mee kunnen vallen. 
De meeste van de studenten zijn maar een dag op 
school, ze hebben daarnaast een leerplaats of 
stageplaats. Er komt een fietsenstalling. De 
schoolleiding wil erop toezien dat er zo min mogelijk 
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overlast ontstaat en zal echt niet vragen om  een 
bushalte voor de deur. De studenten hebben wel 
koopkracht, en ze willen hun leer-, of stageplaats graag 
bij een Leids bedrijf. Dat is gunstig, want waarom niet 
in de Breestraat zelf? Het schoolgebouw kan zo nodig 
ook als ontmoetings- of cursusruimte voor de buurt 
dienen.  
 
Bereikbaarheid 
Er komt meer winkelruimte, een goede bereikbaarheid 
is dus essentieel. ‘Eindbestemming Breestraat’ is 
voldoende. Reizigers met een andere bestemming 
hoeven er niet per se door. Om te zorgen dat mensen 
een reden hebben om naar de Breestraat te gaan  moet 
het ‘winkelklimaat’ uitnodigen. In NRC-Lux van 28 en 
29 september wordt ‘onthaasten’ een belangrijke 
succesfactor genoemd voor het  tot leven wekken van 
winkelstraten op hun retour. Dat betekent vooral 
verkeersluwte, minder bussen dus, die dan op de een of 
andere manier ‘om’ moeten gaan rijden. Voor 
stadsbusjes is eerder plaats. Maar het winkelklimaat 
wordt niet alleen door de bussen bepaald. Fietsen in de 
stegen en je fiets overal neerkwakken geven ook 
overlast. Natuurlijk moeten mensen op de fiets naar de 
Breestraat kunnen, of de markt en is er behoefte aan 
een fietsroute door de binnenstad. Maar die route hoeft 
niet perse op winkeltijd door de Breestraat te lopen.     
 
(Fiets)verkeer  
Onder V&D komt gelukkig een grote, gratis 
fietsenstalling. Een tweede komt dichtbij de 
Botermarkt, onder Zeeman (straks Albert Heijn). De 
nieuwe studentenhuisvesting aan de Langebrug krijgt 
zijn eigen fietsenstalling. Laten we hopen dat het 
voldoende is. Hoe het verkeer in de Breestraat verder 
te regelen? Er blijven veel fietsers komen, er blijven 
grote bussen rijden en er komen misschien wat kleine 
bussen bij. Dat moet ‘mengen’ met nog meer 
voetgangers dan nu. Moeten we de voetgangers strikt 
scheiden van de fietsers en de bussen, bijvoorbeeld 
door forse stoepranden? Of is een oplossing à la de 
Vismarkt beter? Daar loopt en fietst alles door elkaar, 
en moet iedereen wel goed uitkijken. Is er een 
tussenoplossing, met afscheidingen maar zonder 
stroken?  
 
 
 

Wonen, winkelen, uitgaan 
Reuring en wonen gaan niet altijd samen. Winkels 
moeten bevoorraad worden, liefst buiten de 
openingstijden, bijvoorbeeld vroeg in de ochtend. De 
horeca kan een bron van overlast zijn. Niet eens  de 
kroegen zelf, maar de bezoekers die op straat roken en 
luidruchtige discussies voortzetten. Plantenbakken 
geven een straat een heel leuk aanzien, maar ze blijven 
niet altijd ongeschonden staan, en zo zijn er meer van 
die kleine en grotere ergernissen. Maar daar staat veel 
tegenover, winkels betekenen afleiding en gezelligheid, 
en meer veiligheid op straat ’s avonds. Mensen die uit 
eigen beweging in de binnenstad gaan wonen doen dat 
vaak omdat het minder doods is dan  in een slaapwijk. 
Binnenstadbewoners zijn ook weer klanten. Niet voor 
niets streeft de gemeente ernaar dat mensen weer boven 
de winkels gaan wonen. Het zijn potentiële klanten. 
 
Houden we het gezellig?  
De opgave voor de discussieavond was hoe kunnen we 
het bij al deze ontwikkelingen gezellig houden. Het 
afsluitende deel van de avond met de kernpunten uit de 
verschillende parallelsessies leverde opmerkelijke 
inzichten op. Soms is het heel eenvoudig om overlast te 
verminderen. Provast, de projectontwikkelaar voor de 
Aalmarkt en het V&D-complex, beloofde bewoners 
beter in te lichten over bouwactiviteiten met veel 
overlast. Er komt een apart telefoonnummer voor 
klachte, als het de spuigaten uitloopt. ROC ID College 
beloofde ruimte ter beschikking te stellen voor 
bijeenkomsten of cursussen. Hun studenten besteden 
hun geld in de stad, en kunnen een leerplaats zoeken of 
stage lopen bij Leidse bedrijven. En SLS wonen stelt 
tegenwoordig in hun huurcontracten eisen ter beperking 
van overlast. Het nieuwe complex aan de Langebrug 
wordt zo opgezet dat het uitnodigt tot sociaal contact. 
Men kan elkaar aanspreken op ongewenst gedrag, en er 
komt een eigen fietsenstalling. De afsluitende discussie 
liet ook zien hoe alle partijen met elkaar rekening 
proberen te houden, en hoe ze zich willen inspannen 
om het voor iedereen zo draaglijk mogelijk te maken. 
Vandaar de vaak gehoorde reactie: ‘Wordt dit nog eens 
vervolgd?’, of ‘ Voor herhaling vatbaar!’  > 
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Wat blijft er hangen?  
De wijkverenigingen hebben de avond ook 
aangegrepen om te achterhalen wat de bewoners 
vinden.  Dit is ons bijgebleven.  
• De bouwprojecten in de Breestraat en de Langebrug 
zijn grote verbeteringen, de wijk knapt ervan op. 
Hinder tijdens de bouw kan belangrijk worden beperkt 
door te investeren in goede contacten. Dit vraagt inzet 
van alle betrokkenen (gemeente, winkeliers, bouwers, 
bewoners, bezoekers, bedrijven).  
• De herinrichtingsplannen voor de Breestraat ziet men 
als een goede mogelijkheid voor een beter leefklimaat: 
de binnenstad kan veel winnen bij een ‘onthaaste’ 
straat. Er is brede steun voor de mooie Leidse 
lantaarns, belichting van interessante gevels, rustiger 
verkeer en minder bussen.   
• Ook over de omleiding van busverkeer hebben we 
geen afwijzende geluiden gehoord. Wel moet de 
Breestraat als bestemming of vertrekpunt goed 
bereikbaar blijven. Als de inzet van busjes kan helpen 
om de grote uit de Breestraat te houden dan is dat prima.  
• De straat moet ook bereikbaar blijven voor fietsers en er 
moet een goede doorgaande fietsroute komen. De 
overlast van fietsers, brommers en scooters moet beter 
ingedamd worden. Het vergt betere stallingmogelijkheden 
en aangepast verkeersgedrag.  
• De gedachten over de Parkeergarage onder de 
Garenmarkt worden bepaald door de voorwaarden en 
omstandigheden van de bouw. Blijven de bomen staan? 
(Er staan oude linden, haagbeuken en een kastanje op de 
Garenmarkt.) Blijft bovengronds parkeren op het plein 
mogelijk of wordt het groen en autovrij, zonder lawaaiige 
horeca tot ’s avonds laat? Zo ja, dan krijgen de plannen, 
meer steun dan bij kaalslag en blik voor de deur. Het blijft 
een duur project, we houden de parkeertarieven  liever 
laag. 
• Wat de studentenhuisvesting betreft: er wordt veel 
gedaan om mogelijke overlast te beperken. Studenten en 
bewoners moeten bij spanningen om de tafel. Die 
bereidheid is getoond.  
• Laden en lossen in de Breestraat blijft een knelpunt. 
Meer bedrijven en ROC zal dat probleem vergroten. 
Oplossingen, anders dan tijdsloten, lijken niet 
voorhanden. Ook hier is alert zijn vereist.  
 

 
 

Ingezonden 
ERFGOED LEIDEN EN OMSTREKEN 
 
Mini-expositie  
‘Firma Hartevelt in papier en object’ 
Het oer-Leidse bedrijf Hartevelt staat centraal in een 
tentoonstelling van Erfgoed Leiden en Omstreken die tot 
15 januari 2014 gratis is te bezichtigen in het Regionaal 
Archief Leiden aan de Boisotkade. De geschiedenis van 
‘Distilleerderij De Fransche Kroon v/h A. en J. Hartevelt 
en Zn.’ gaat terug tot 1734. In 1968 ging het bedrijf op in 
het Bols-concern en stopte de productie van jenever en 
likeuren aan de Langegracht. De panden behoren nu tot de 
oudste fabrieksgebouwen in de stad en zijn beschermd als 
monument. De mini-expositie ‘De firma Hartevelt in 
papier en object’ geeft een beeld van de geschiedenis van 
Hartevelt en de producten. Er zijn archiefstukken uit de 
collectie van Erfgoed Leiden en Omstreken te zien en 
objecten uit de privéverzameling van medewerker Ronald 
Hartevelt. 

 
de firma Hartevelt aan de nog ongedempte Langegracht, collectie Erfgoed 

Leiden datum onbekend • 
 

Bewonersinitiatieven 
LOKHORSTKERK VOORJAARSPROGRAMMA  
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, op erf met tuin van 
Pieterskerkstraat 1, wordt nog steeds wekelijks 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.  
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Muziek 
In het nieuwe jaar wordt de al lopende reeks Practicum 
Musicae verrassingsconcerten enthousiast voortgezet. 
Ook van januari t/m juni is dat telkens op de laatste 
donderdagmiddag van elke maand van 17.00 – 18.00 uur, 
toegang vrij. Het eerstvolgende concert is dus op 
donderdagmiddag 30 januari. De laatste donderdag van 
mei valt in 2014 samen met Hemelvaartdag, daarom is het 
meiconcert dan een week eerder op 22 mei. 
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. 
 

 
In afwachting van de musici, Lokhorstkerkzaal  (foto Tom Sebus) 

 
Woorden  
In het nieuwe jaar gaat ook het voorjaarsprogramma van 
maatschappelijke en culturele activiteiten van start. 
Zondag 2 of 9 februari van 16.00 – 17.00 uur:  
Preek van de Leek (spreker gevraagd). 
Hoe geloven volgende generaties in de toekomst? Het 
gaat daarbij om de onder druk staande solidariteit tussen 
jongere en oudere generaties. Laten we de samenleving, 
de economie en de schepping in een goede staat achter 
voor de generaties na ons? Zijn de jongeren van nu straks 
een verloren generatie? Of dragen ze, zonder dat wij daar 
veel van zien, bij aan een andere benadering van samen 
leven, contact zoeken en geld verdienen? Na afloop 
gedachtenwisseling in de Vermeerzaal. De definitieve 
informatie komt te staan op www.doreleiden.nl/nieuws. 
Vrijdag 28 februari van 15.00 – 17.00 uur: Culturele lezing met 
dia’s. 
Onder de titel ‘De grootste bronzen kandelaar uit de 
middeleeuwen’ spreekt de kunsthistorica drs. Patries 

Friederich-Kuenen over de prachtige en ingenieuze 
zevenarmig Trivulsio-kandelaar uit ca. 1200 in de Dom 
van Milaan. In 1892 liet de beroemde Schotse kunstenaar 
Charles Mackintosh zich door deze kandelaar inspireren 
tot het ontwerpen van twee lampen, waarmee zo ongeveer 
het begin van de Art Nouveau werd ingeluid. 
De lezing behandelt de oorsprong van dit kandelaartype, 
de raadselen rond zijn ontstaansgeschiedenis en over de 
symbolische betekenis van de voorstellingen erop uit het 
Oude en Nieuwe Testament. Het gaat om wezens van 
duisternis (vervaarlijke draken en ondeugden) en om 
wezens die leiden naar het licht (deugden en vrije kunsten). 
Het gaat ook om de levensboom met de vier 
paradijsrivieren, de tekens van de dierenriem en de vele 
gesneden halfedelstenen verdeeld over de hele kandelaar. 
Het mag een wonder heten dat dit indrukwekkende 
kunstwerk al acht eeuwen heeft stand gehouden! 
Woensdag 19 maart van 20.00 – 22.00 uur: Maatschappelijke 
rondetafeldiscussie. 
Hoe met verschillende levensovertuigingen samen te leven 
in de toekomst. 
De samenleving verandert razendsnel. Niet alleen 
veranderen sociale media en internet de manier waarop wij 
met elkaar in contact staan. Ook verandert de samenleving 
letterlijk van kleur, met een grotere diversiteit van 
levensovertuigingen en religies. Hoe gaan we daar in het 
dagelijks leven mee om? Hoe ontwikkelt het christelijk 
geloof zich in deze pluriforme samenleving en deze nieuwe 
maatschappij? 
In een rondetafeldiscussie zullen o.a. een aantal eigen 
gemeenteleden uit persoonlijke ervaring vertellen hoe ze 
met deze diversiteit op de werkvloer omgaan, bijvoorbeeld 
in het onderwijs en in de jeugdzorg. 
Sprekers zijn o.a. Jimmy Goddijn, Huib Hasselbach, 
Monica Aartsma (onder voorbehoud) en Aicha el 
Ouardani. • 
 

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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De wijkvereniging maakt 
het mogelijk! 
 

Penningmmeester Max Heck stelt zich voor. Foto Marjolijn Pouw 
 
Inherent aan het lidmaatschap van onze mooie 
Wijkvereniging is het betalen van contributie. Maar waar is 
dat nou eigenlijk voor nodig? Waarvoor gebruikt het bestuur 
van de Wijkvereniging de door u betaalde contributie? 
Hieronder een overzicht. 
 

Hart van de Stad-krant 
Allereerst ontvangt u als lid van de Wijkvereniging ieder jaar 
drie maal de Hart van de Stadkrant. De krant is een van de 
communicatiemiddelen van het bestuur  waarmee u op de 
hoogte wordt gehouden van alles wat er in de buurt speelt. 
Logischerwijs kost het maken en afdrukken van de Hart van 
de Stadkrant geld. 
 

Website 
Naast de Hart van de Stadkrant gebruikt het bestuur  
uiteraard ook de website: www.pieterswijk.nl  als 
communicatiemiddel.  Door onze website proberen we u te 
betrekken bij de lopende zaken in onze wijk, van de 
problematiek met ondergrondse parkeergarages tot aan de 
ontwikkelingen met het Aalmarkt - project. Het 
onderhouden van de site brengt echter ook  kosten met zich 
mee. 
 

Buurtborrel 
Daarnaast organiseert het bestuur van de Wijkvereniging half  
september de jaarlijkse buurtborrel. Op de borrel hebben alle 
buurtbewoners de mogelijkheid om onder het genot van een 
hapje en een drankje kennis te maken met elkaar, te 
discussiëren over problemen die worden ondervonden of 
zaken die de buurt op dat moment bezighouden.   
 

Ideal 
Omdat het organiseren van bovengenoemde zaken niet 
mogelijk is zonder geld, is uw contributie van essentieel 
belang om deze activiteiten te kunnen voortzetten. 
Afgelopen jaren is er een dalende trend te bespeuren in de 
inkomsten die de Wijkvereniging ontvangt uit contributie. U 
bent van ons gewend een acceptgiro te ontvangen, voor  het 
betalen van uw contributie. Omdat het betalen via 
acceptgiro’s niet helemaal meer van deze tijd is, komt er  in 
2014 de mogelijkheid  om via onze website  met een Ideal-
link uw contributie te betalen. Ook blijft  het uiteraard 
mogelijk uw contributie zelf te voldoen door deze over te 
maken op rekeningnummer 3664416 t.n.v. VvP&A 
Leiden, lidmaatschap. 

Namens het bestuur  zou ik u alvast willen bedanken voor uw 
bijdrage, zodat wij er met u voor kunnen zorgen dat onze 
wijk de leuke en bloeiende buurt blijft die wij allemaal zo 
gewend zijn. Mocht er nog vragen en/of opmerkingen zijn, 
dan kunt u deze te allen tijde stellen op onze website onder 
het kopje ‘contact’. 
 
Met vriendelijke groet, 
Max Heck 
Penningmeester 
www.pieterswijk.nl / info@pieterswijk.nl  
 

Ingezonden brief 
T.B.V. BREESTRAATDISCUSSIE 
 
Aan de heer R. Strijk, wethouder,  
 
Geachte heer Strijk,  
Hartelijk dank voor uw inbreng tijdens de avond in het ID-
college. Met belangstelling heb ik geluisterd naar de algemene 
gedeeltes, en de workshops over Breestraat en Hoogwaardig 
OV. 
Wat me aanspreekt: de wethouder wil de twee sterke kanten 
van Leiden  (Kennis & Cultuur) uitbuiten, en de zwakke 
kanten (grotendeels) accepteren. De zwakste kant van de 
Leidse agglomeratie is (hij liet een spinnenweb zien): ruimte. 
Er is geen ruimte. Tenzij we de lucht in gaan met ons vervoer 
(kabelbaan / zweeftrein), of ondergronds (tunnel / metro / 
Randstad Rail), is dit onoplosbaar. 
Laten we dat accepteren. We hebben geen ruimte. Nul. Niets. 
Geen.  
 

Daaruit volgt:  
De bussen moeten ergens rijden. Qua ruimte, ligging, 
kaarsrechtheid is de Breestraat hiervoor uitermate geschikt. 
Houden zo dus. Ik zou het ook graag anders zien, maar 
zolang we niet gaan tunnelen, is het niet anders. Alle 
pogingen om dit ingrijpend aan te passen, leiden tot nog 
grotere overlast en complexiteit elders in de stad. 
de vermeende schoonheid van de Breestraat begint een eigen 
leven te leiden. De Breestraat is helemaal niet zo mooi. 
Afgezien van de Stadsgehoorzaal (een beetje), het 
Gemeentehuis en In den vergulden Turk. Voor zo'n lange 
straat valt dat alles in het niet bij -pak hem beet- het 
Rapenburg, de Pieterskerk, de Burcht, het Galgewater, 
enzovoort, enzovoort. 
 

Ik krijg sterk de indruk, dat de uitdaging ‘grote straat, met 
zowel gemeentehuis, als winkels, als bussen’ een hobby van 
gemeente & Stadslab is geworden. Het dilemma van de 
Breestraat is te mooi om niet te willen oplossen. Wat een 
heerlijk speeltje. Terwijl het dilemma niet op te lossen is.  
Accepteren en doorgaan. Natuurlijk, meer controle op laden 
en lossen, een paar bussen minder, de bussen wat minder 
hard laten rijden, en het straatmeubilair opfrissen. Vooral 
doen. Beetje bijschaven. En meer ook niet. O ja, de extra 
fietsenstallingen: perfect ! Het idee overigens, om de bussen 
(onafdwingbaar!) 15 km/u te laten boemelen, lijkt me voor de 
fietsers eerder vervelend (allen rijden opeens even langzaam) 
dan prettig. Ik ervaar de Breestraat (doordat je niet makkelijk 
oversteekt) als een wig, gedreven tussen het gebied 
Burcht/Waag, en het gebied Pieterskerk/Rapenburg. De 
straat splijt de binnenstad in tweeën. Een oplossing zie ik niet. 
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• Waar zit muziek in? Leiden is de ultieme wandel-
/zwerfstad. Richt je dus op de gebieden die al verkeersluw 
zijn: de 'achterkant' van de Breestraat: Boommarkt, 
Aalmarkt, geef dat een impuls (gebeurt al; hulde!). Idem voor 
het zwerfgebied-Pieterskerk, wat ik daar mis is licht. Het zijn 
donkere steegjes. Je zou aan het begin van zo'n steeg meteen 
iets moeten hebben (winkel, kunst, of iets dergelijks), dat je 
naar binnen lokt. 
• Een van de twee speerpunten: Cultuur. Ik neem aan: 
musea, de geschiedenis op straat, de monumenten, de 
verhalen. Benadruk alles wat pittoresk is, wat kwaliteit & 
uniciteit heeft, geef dat aandacht en ruimte, en stimuleer de 
horeca. Eten en drinken moeten de bezoekers toch, maar 
winkelen ... daar zit bijna geen rek meer in. 
• Kies voor de kwaliteit van Kennis & Cultuur in Leiden. 
Laat het denken in volume en kwantiteit los. Retail is dead 
(helaas). We kopen op Internet. Accepteren en doorgaan. 
Leuk dat er een mooie V&D in Leiden schijnt te komen, 
maar komaan: zelfs de Bijenkorf is aan het sluiten. Maak ons 
niet blij met een dode mus. Leiden is geen winkelstad en zal 
dat niet (hoeven) worden. Zelfs Amsterdam verliest (veel) 
terrein aan Hoofddorp. Waarom? Omdat Hoofddorp ruimte 
heeft. Leiden heeft die ruimte gewoonweg niet. Basta.  
• De afwachtende houding tov KPN mbt glasvezel is slap. 
Gelderse dorpen liggen al vol glasvezel. En de 
hoogstopgeleide regio van NL niet? We denken altijd nog in 
fysieke ruimte, fysieke objecten. We moeten leren accepteren 
dat het vooral gaat om virtueel verkeer. In dat verkeer zijn er 
geen files, en hoeven we niet mega(lomane) projecten op te 
zetten om de 2 piekuurtjes op 1 hele dag (vruchteloos) het 
hoofd te bieden. Laten we de fysieke charme en (daarmee:) 
onhandigheid van Leiden accepteren, en ons richten op 
kwaliteit (Kennis & Cultuur: prima), beleving, ervaring, 
ondersteund met een eigentijdse virtuele (ICT etcetera) 
infrastructuur. 
• Tenslotte: de Haarlemmerstraat lijkt er nooit echt bij te 
horen. Waarom? Omdat het Gemeentehuis er niet gevestigd 
is? Omdat de straat die paar mooie gevels ontbeert? Als je nu 
iets wil met lekker winkelen, zwerven, flaneren, zonder 
bussen: geef dan de Haarlemmerstraat al die aandacht, die nu 
(vruchteloos) in de Breestraat wordt gestoken. 
 

Graag verneem ik uw reactie. Ik wens u alle succes met uw 
werk, 
 

met vriendelijke groeten, uw betrokken stadgenoot,  
Arie in 't Veld, Galgewater 
 

Berichten  
door Clariet Boeye (CB), Adri Klaasen (AK) Eveline van Lottum 
(EvL), Jacqueline Mos (JM), Jan Pieters (JP), Marjolijn Pouw (MP) 
 

Pieterswijk 
Breestraat  
De gemeente heeft het uitvoeringsbesluit voor de herinrichting van 
de Breestraat en omgeving genomen. Om de wijkbewoners en 
bedrijven, en ook die rond de Hoge Woerd in te lichten over de 
veranderingen organiseerden onze wijkvereniging en die van de 
Hoge Woerd e.o. een informatiebijeenkomst. Het verslag ervan en 
de beschrijving van alle ontwikkelingen vindt u in deze Hart van de 
Stadkrant. Hieronder de procedure.  (MP) 
 

Procedure Uitvoeringsbesluit 
Het uitvoeringsbesluit, waarin het ontwerp wordt goedgekeurd en 
het krediet voor de uitvoering van de plannen worden vastgelegd, 
wordt volgens de gebruikelijke procedure genomen: B&W biedt 

aan, dan 2x de raadscommissie horen, waarna vaststelling door de 
Gemeenteraad kan volgen. Als de planning gehaald wordt, dan kan 
de Raad het uitvoeringsbesluit begin februari vaststellen, waarna de e 
herinrichting kan gebeuren op basis van het vastgestelde plan. Loopt 
de procedure, dan wordt er een Definitief Ontwerp opgesteld, op 
grond waarvan het bestek wordt geschreven en de uitvoering 
aanbesteed kan worden.    
 

Uitvoering 
Bij de uitvoering moet rekening gehouden worden met de 
bereikbaarheid voor hulpdiensten en de belangen van bedrijven, 
winkels en bewoners. De Marathon op 18 mei gaat via de Breestrtaat 
en de straat moet open zijn op 3 Oktober. Het merendeel van de 
onderraagde winkeliers heeft aangegeven als uitvoeringsperiode de 
zomer te verkiezen, in ieder geval de periode tussen 18 mei en 3 
oktober. De gemeente moet alles op alles zetten om dat voor elkaar 
te krijgen. Uitvoering vanaf half oktober is vanwege de dan 
naderende feestdagen ongewenst.  
 

Symbolische start   
Na de vaststelling van het plan door de Raad wil de gemeente het 
startschot geven door de symbolische eerste schop in de grond te 
steken. Ideeën voor ludieke acties zijn welkom. Graag mailen naar 
www.pieterswijk.nl of info@pieterswijk.nl . (AK) 
 

Korevaarstraat 
Barthen Keuken Design liet ter voorbereiding van de feestdagen 
meesterkok Jeroen Robberegt een kookdemonstratie geven in hun 
wondermooie toonzaalkeuken in de Korevaarstraat. Het liep storm. 
Mogelijk volgen andere winkels het voorbeeld. Je kunt zo veel 
klanten binnen halen.  (MP)  
 

Langebrug Studentenappartementen 
Rechtszaak bouwplannen   
Omwonenden hebben de rechtszaak die zij hadden aangespannen 
tegen de bouwplannen van DUWO/SLS Wonen verloren. Hun 
bezwaren golden overlast, wanneer  er zo veel studenten (200) op 
een kluitje komen te wonen. Ook maken zij bezwaar tegen de 
hoogte van het ontwerp. De rechter heeft de bezwaren afgewezen 
op grond van het feit dat de plannen voldoen aan alle voorschriften. 
Bovendien is er een groot tekort aan studentenwoningen, dus de 
plannen zijn juist welkom. De omwonenden kunnen nog in hoger 
beroep bij de Raad van State, maar dat is waarschijnlijk zinloos 
omdat aan alle voorschriften is voldaan. (info: interview met Van 
Woensel op Sleutelstad) (CB) 
 

Langebrug verkeerssituatie 
Het overleg van enkele bewoners en de wijkvereniging met de 
gemeente over de verkeerssituatie, mede met het oog op de 
herinrichting van de Breestraat, is nog steeds gaande. De gemeente 
bekijkt het voorstel voor een knip op de Langebrug. Deze knip zou 
idealiter bestaan uit een of meer (verzinkbare)  paaltjes, zodat 
bewoners niet belemmerd worden, maar sluipverkeer wordt 
tegengegaan. Wordt vervolgd. (AK) 
 
Pieterskerkgracht 
Kapvergunning populieren speelplaatsje 
De gemeente heeft een kapvergunning verleend voor de twee 
populieren op het speelplaatsje aan de Pieterskerkgracht. Uit 
bodemonderzoek is gebleken, dat de wortels te dicht op de muur 
van het pand ernaast zijn gekomen, waarschijnlijk zelfs tot onder het 
huis. Er zijn scheuren zichtbaar in de muur. De bomen zijn hoewel 
een beetje scheefgegroeid nog wel gezond. Ik citeer uit het 
onderzoekrapport: "De stabiliteit (d.w.z. standvastigheid) van de 
bomen lijkt voldoende waardoor windworp vooralsnog niet 
waarschijnlijk is." De bedoeling is om er, na grondverbetering, de 
lijplatanen die nu voor De Slegte staan te planten. Een bewoner 
stelde in plaats daarvan  vruchtbomen voor. (CB) 
 

Rapenburg 48 ǀ Pieterskerkhof 4a  
Hotelplannen 
Over de hotelplannen voor Rapenburg 48 is niet veel nieuws te 
melden. Eigenlijk zijn er een jaar lang amper ontwikkelingen 
geweest. Zoals bekend heeft de gemeente een koopovereenkomst 
gesloten met Hillgate Properties. Hillgate Properties kan tot uiterlijk 
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13 december a.s. een omgevingsvergunning (dat heette vroeger een 
bouwvergunning) indienen. Op het moment van schrijven resten er 
nog vijf dagen. Daarna zal de buurt geïnformeerd worden over de 
plannen, beloofde Janneke Moors mij desgevraagd. Zij is het 
nieuwe ‘aanspreekpunt’ bij de gemeente. Tijl van Straten, die 
voorheen de contacten met de buurt onderhiel, werkt inmiddels niet 
meer voor de gemeente. (CB) 
 

Restauratie Waalse Kerk 
Hans ter Horst bij 
de restauratie aan 
het werk met 
bladgoud. Foto 
Niek Bavelaar 
 
De restauratie 
van de Waalse 
kerk nadert haar 
voltooiing. Het 
oorspronkelijk 
uit de 

Vrouwenkerk afkomstige orgel is van binnen en van buiten grondig 
opgeknapt. Het buitenwerk is weer een lust voor het oog, dankzij 
het werk van de Amsterdamse restaurateur Hans ter Horst. In het 
april nummer van deze krant zullen we met hem over zijn werk 
praten. (MP) 
 
 

Academiewijk 
Kaiserstraat ǀ Van der Klaauwtoren 
De sloop van de Van der Klaauwtoren heeft een prachtig, ruim 
uitzicht op de Sterrenwacht en de Hortus opgeleverd. Het zou mooi 
zijn als het terrein benut kon worden voor uitbreiding van de 
Hortus, of het Singelpark. Wat ons betreft kan de stad wel wat meer 
groen gebruiken. Dat vinden de bewoners van Vreewijk aan de 
overkant van de Singel ook. Nou maar zien of de universiteit, 
eigenaar van het terrein daarvoor te winnen is. We houden u op de 
hoogte. (MP) 
 
Levendaal West 
Garenmarkt - Herenhuizen 
Vastgoedontwikkelaar Ten Brinke, die de huizen gaat bouwen op de 
Garenmarkt, heeft laten weten dat er nog  steeds maar een huis is 
verkocht. Onderhandelingen met andere kopers lopen nog, maar 
zolang de koop niet is gesloten wordt er niet met de bouw 
begonnen. Zie ook www.garenmarkt.nl . (MP) 
Ondergrondse parkeergarage  
Zier het artikel van Jan Pieters in deze krant. De gemeente heeft het 
programma van eisen opgesteld, met de bouw wordt niet eerder dan 
in 2017 begonnen. (JP) 
 

Jan van Houtkade 
Bij de jaarlijkse bomeninspectie van de gemeente in oktober is 
ontdekt dat de kastanje tegenover nummer 31 in slechte staat 
verkeert. De boom is aangetast door de tonderzwam, aan de 
waterkant zit witrot bij de wortels en het weefsel van de boom 
(cambium) is aangetast. De boom hangt ook nogal scheef. De 
gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd, het is nog niet 
bekend wanneer de boom gekapt zal worden. Voor de boom komt 
een vleugelnoot in de plaats, we hebben gevraagd om de ondergroei 
van vlieren en andere struiken zoveel mogelijk te sparen. Wanneer 
de boom gekapt wordt is nog niet beken. De gemeente zal de buurt 
daar nog over inlichten. We houden u via de Nieuwsbrief en onze 
website op de hoogte ( www.pieterswijk.nl) (MP) 
 

Bestuur 
Buurtkaderoverleg oktober (wijkverenigingen en politie) 
3 Oktober is geëvalueerd. Het ‘crowd control systeem’, waarbij de 
feestelijkheden over verschillende locaties verspreid worden, heeft 
volgens de politie goed gewerkt. Er waren betrekkelijk weinig 
incidenten. Zorgelijk zijn de vele (gelegenheids)inbraken in 
studentenhuizen. De deuren zijn daar niet op slot, zodat de buit 
voor het grijpen ligt. De Stichting Binnenvest presenteerde verder 
hun ‘Outreached team’, dat dak- en thuislozen helpt door ze op 

straat op te zoeken. Treft u daklozen in de buurt aan neem dan 
contact op met Natacha Sleijfer:   06 10606526, Bernard van der 
Meij: 06 51957218, of Gerrold Fabre 06 23050853. Verder wees de 
politie op het nut van Burgernet. Zie voor meer informatie 
www.burgernet.nl Wie zich wil aanmelden kan dat daar doen.  
De volgende bijeenkomst is op 17 april. Heeft u onderwerpen dan 
graag doorgeven via:  info@pieterswijk.nl, of postbus 11016, 2301 
EA Leiden. (JM) 
 

Studenten  
Kennismaking met de verenigingsbesturen 
Elk jaar maakt ons bestuur kennis met de nieuwbenoemde besturen 
van de drie grote studenten verenigingen die onze wijk herbergt. We 
vinden het belangrijk om elkaar te kennen, en dat geldt omgekeerd 
ook, zo bleek uit de gesprekken. Begin december bezochten onze 
voorzitter Jacqueline Mos en secretaris Eveline van Lottum 
Augustinus en Quintus. Het bezoek aan Minerva komt nog.  
 

Augustinus 
We spraken met Rex van der Plas en Lotte Westra, voorzitter en 
vicevoorzitter van Augustinus. Ze benadrukten dat Augustinus de 
relatie met de buurt goed wil houden. Overlast bij festiviteiten willen 
ze zo veel mogelijk beperken. Als bewoners toch klachten hebben 
over geluidshinder of wat dan ook, dan kunnen ze contact opnemen 
met de Augustinus klachtentelefoon: 071 516 23 33. 
Augustinus geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief uit waarin alle 
activiteiten staan aangekondigd. Wie hem wil ontvangen kan zich 
aanmelden via de website www.lvvsaugustinus.nl/  Augustinus wil in 
het voorjaar een borrel voor buurtbewoners houden. We hebben 
afgesproken deze ook op onze eigen website aan te kondigen. (EvL) 
 

Quintus 
Bij Quintus werden we ontvangen door de bestuursleden Krista van 
Rest, voorzitter, Annelies Mudde, vicevoorzitter, Marie-Louise 
Kullberg, secretaris, en Christel Govaert bestuurslid. Ook Quintus 
vindt het belangrijk de buurt zo min mogelijk te hinderen met hun 
activiteiten. Als er activiteiten buiten het pand zijn, dan kondigt de 
vereniging die altijd per brief  aan in de buurt. Daarbij staat dan een 
telefoonnummer voor klachten en vragen: 071 514 44 05. Dit jaar 
viert Quintus in juli lustrum: ze bestaan 35 jaar. Waarschijnlijk 
gebeurt er dan ook wel het een en ander buiten. Het bestuur van 
Quintus bespreekt met de wijkagent beperking van overlast. Verder 
wil ook Quintus een borrel voor de buurt organiseren. Wanneer is 
op dit moment nog niet bekend. (EvL) 
 
Minerva  
Met Minerva praten we nog. (EvL) 
 
Lustrum Minerva 
In 2014 bestaat de Leidse Studenten Vereniging Minerva (LSVM) 
200 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt een tentoonstelling over 200 
jaar studentenleven georganiseerd. Daar zullen we meer over 
berichten in onze volgende Hart van de Stadkrant. Het doel is om 
reünisten, en de ‘buitenwereld’ de invloed van 200 jaar Leids 
studentenleven te laten zien. Uitgangspunt is de relatie van studenten 
met de Leidse bevolking. Hoe waren en zijn de verhoudingen tussen 
beide groepen? Aan het woord komen onder meer reünisten, 
inwoners van Leiden, huishoudsters van studentenhuizen, de 
wijkagent, personeelsleden van sociëteit Minerva, bedrijven waar 
aspirant-leden in de kennismakingstijd hebben gewerkt, leveranciers. 
Minerva is op zoek naar buurtbewoners met een haat/liefde 
verhouding met de Minervaleden. Als u een verhaal heeft, of foto’s 
graag opsturen naar JSkunstprojecten & communicatie, Haagweg 4 
F12, 2311 AA Leiden, 06 51419942, www.jscommunicatie.nl (MP) 
 
Ledenvergadering 
De volgende ledenvergadering is half april. De datum komt nog. De 
agenda en de stukken, waaronder het Jaarverslag, worden tevoren 
gepubliceerd op de website  en in de Hart van de Stadkrant. (EvL) 
 
 
 



 

 

Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West                       26 

 
 

 
 
 
 
 



 
27     

 
 

 
 

 



 

 

Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West                       28 

 
 

Aan d i t  nummer  werk ten  mee 
Artikelen en gesprekken| Jacques van Alphen, Clariet 
Boeye, Charlotte Boschma, Huib Brand, Max Heck, Hans 
Heestermans, Susan Jegesi, Bep Kastelijns, Manuel 
Kneepkens, Barend Kraal, Jan Pieters, Hans Olijerhoek, 
Carla van der Poel, Joke van der Poel, Marjolijn Pouw, 
Gretha de Vries, Niek de Winter 
 
Berichten | Clariet Boeye, Adri Klaassen, Eveline van 
Lottum, Jacqueline Mos, Jan Pieters, Carla van der Poel, 
Marjolijn Pouw. 
 
Foto’s en illustraties | Niek Bavelaar, Beeldbank Regionaal 
Archief Leiden, Clariet Boeye, Charlotte Boschma, collectie 
Erfgoed Leiden, Marjolijn Pouw, Marcel Schikhof, Tom 
Sebus, collectie Universiteit Leiden 
 
Ingezonden | Arie in ‘t Veld   
 
Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 20 maart 
2014 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 Heck, 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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